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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

A. Penyebab Sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina 

Selatan 

1. Tinjauan umum sengketa Laut Cina Selatan 

Konflik di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika 

Inggris mengklaim Kepulauan Spratly, diikuti oleh Cina pada awal abad ke-20, 

dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecamuknya PD II, Jepang 

mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Spratly sebagai basis kapal 

selam. Dengan berakhirnya PD II, Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut 

dan diikuti oleh Filipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai 

bagian dari kepentingan keamanan dari kawasannya. Sejak 1970 klaim terhadap 

kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan penemuan dan 

hukum internasional.26  

Perkembangan pertama menyangkut ditemukannya ladang minyak yang 

diperkirakan cukup banyak di kawasan tersebut berdasarkan survey geologi yang 

dilakukan para peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris. Penemuan ini sudah 

tentu membuat harga kepulauan dan pulau kecil serta batu karang di kawasan 

tersebut meroket. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona 

                                                           
26 Anonim, Konflik Laut Cina Selatan, 30 Oktober 2015, 
https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/, (02.00). 
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Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan 

ketentuan dari UNCLOS.27 

Klaim terhadap Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh negara-negara 

sering sekali didasarkan pada alasan historis semata. Klaim berdasarkan alasan 

historis ini menyebabkan ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan Laut 

Cina Selatan. Tiap-tiap negara mengklaim dengan alasan sejarahnya masing-

masing sehingga terjadi tumpang tindih dalam mengklaim Laut Cina Selatan, 

klaim yang tumpang tindih ini mengakibatkan konflik di Laut Cina Selatan.28 

Alasan historis dijadikan dasar oleh negara-negara dalam mengklaim Laut 

Cina Selatan, contohnya saja Cina, Vietnam, dan Filipina. Cina mengklaim Laut 

Cina Selatan berdasarkan sejarah bahwa Kepulauan Paracel yang terletak 300 KM 

sebelah tengggara pantai Cina telah dikuasai oleh Pemerintahan Dinasti Han 

antara 206 sebelum masehi hingga 220 sesudah masehi. Disebutkan pula oleh 

Direktur Institut Arkeologi Provinsi Guangdong; Gu Yunguan, 98% benda-benda 

yang telah ditemukan digugus Paracel merupakan mata dagangan buatan Cina. 

Sejak itu Cina terus melancarkan berbagai upaya demi membuktikan 

kedaulatannya atas Kepulauan Paracel termasuk Kepulauan Spratly dengan 

berpegang pada dokumen sejarah dan peninggalan Arkeologi. Sedangkan Vietnam 

berpendapat bahwa Kaisar Gia Long dari Vietnam (1802) telah mencantumkan 

Spratly sebagai wilayah kekuasaannya. Nelayan-nelayan Vietnam sebelumnya 

telah lama melakukan pelayaran di wilayah tersebut. Vietnam juga menyebutkan 

bahwa Kepulauan Spratly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke-17 

                                                           
27 Ibid. 
28

 Ibid. 
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ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Vietnam 

tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut,  sehingga pada saat 

PD II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk 

beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Ada catatan sejarah mengungkapkan 

kepulauan yang juga disebut Hoang Sa dalam bahasa Vietnam (Xisha dalam 

bahasa Cina) masuk di bawah distrik Binh Son Vietnam. Sementara Filipina 

menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur Kepulauan Spratly, dan tahun 

1978 menduduki lagi gugus Pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan 

tersebut karena kawasan  itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh 

negara-negara manapun (kosong). Filipina juga merujuk kepada Perjanjian 

Perdamaian San Francisco 1951,29 yang antara lain menyatakan bahwa Jepang 

telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan tidak mengemukakan 

diserahkan kepada negara mana. Selain ketiga negara tersebut, ada juga klaim 

yang diajukan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia menduduki 

beberapa gugus pulau Kepulauan Spratly. Menurut Malaysia, langkah itu diambil 

berdasarkan Peta Batas Landas Kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup 

sebagian dari Kepulauan Spratly. Dua kelompok gugus pulau lain juga diklaim 

Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu Laksamana yang diduduki oleh 

Filipina dan Amboyna yang diduduki Vietnam. Sementara, Brunei Darussalam 

yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 juga ikut 

                                                           
29 Anonim, Nasib Teritori Seberang Laut Jepang, 23 Desember 2016, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_San_Francisco#Nasib_teritori_seberang_laut_Jepang, 

(02.15). 
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mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim 

peraian dan bukan gugus pulau.30 

Perbedaan sejarah dalam mengklaim Laut Cina Selatan tidak hanya 

menyebabkan klaim tumpang tindih dan konflik, tetapi juga menimbulkan 

perbedaan pemberian nama Laut Cina Selatan dan kepulauan di Laut Cina 

Selatan. Istilah South China Sea merupakan nama dalam bahasa Inggris yang 

paling sering digunakan untuk menyebut Laut Cina Selatan. Sementara para 

pelaut Portugis pada abad keenam belas menyebutnya Mar Da Cina (Laut Cina).31  

Kemudian, untuk membedakannya dengan wilayah perairan di dekatnya, 

namanya berubah menjadi Laut Cina Selatan. Namun di negara-negara sekitar 

Laut Cina Selatan sendiri, nama laut tersebut berbeda-beda, dan seringkali 

sebutannya mencerminkan klaim historis untuk menghegemoni laut tersebut. 

Secara resmi, pemerintah Vietnam menyebutnya “Bien Dong (Laut Timur)”. 

Nama Bien Dong digunakan pada peta resmi Vietnam. Bagian Laut Cina Selatan 

di dalam wilayah perairan Filipina sering disebut “Dagat Luzon (Laut Luzon)” di 

peta-peta yang diterbitkan di negara tersebut, mengikuti nama pulau besar di 

Filipina, Pulau Luzon. Namun, di Filipina nama “Dagat Timog Tsina (Laut Cina 

Selatan)” masih diterima untuk menyebut laut tersebut secara keseluruhan. Di 

Asia Tenggara, Laut Cina Selatan dulu disebut Laut Champa atau Laut Cham, 

sesuai nama kerajaan maritim yang pernah muncul pada abad keenam belas. 

                                                           
30 Anonim, 9 November 2010, https://johnpau.wordpress.com, (02.30). 
31

 Anonim, 23 Desember 2016, www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html., (02.35). 
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Bangsa Jepang menyebut Laut Cina Selatan sebagai Minami Shina Kai. 

Sedangkan Cina sendiri menyebut Laut Cina Selatan sebagai Laut Selatan saja.32 

Perbedaan penamaan juga terjadi pada kepulauan di Laut Cina Selatan. 

Penamaan ini umumnya tergantung atas klaimnya, Taiwan misalnya menamakan 

Kepulauan Spratly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut Kepulauan Spratly 

dengan Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut Kepulauan Spratly dengan 

Kelayaan (Kemerdekaan), Malaysia menyebut Kepulauan Spratly dengan Aba 

dan Terumbu Layang-Layang, sedangkan Cina lebih suka menyebut Nansha 

Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Sedangkan masyarakat internasional sering 

menyebutnya Kepulauan Spratly yang berarti burung layang-layang.33 

Kawasan Laut Cina Selatan sepanjang dekade 90-an menjadi primadona 

isu keamanan dalam hubungan internasional di ASEAN pasca Perang Dingin. 

Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh negara-negara 

besar dan kecil seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan 

Taiwan. Dalam cekungan laut ini terdapat Kepulauan Spratly dan Kepulauan 

Paracel. Pada berbagai kajian tentang konflik di Laut Cina Selatan, Kepulauan 

Spratly lebih mengemuka karena melibatkan beberapa negara ASEAN sekaligus, 

sementara Kepulauan Paracel hanya melibatkan Vietnam dan Cina.34 

Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan 

Laut Cina Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya 

                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Bambang Cipto, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap 

Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 203-204. 
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berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap 

sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya 

sebagaimana ditentukan oleh hukum laut Internasional. Cina, Vietnam, Filipina, 

Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan 

kepulauan yang mereka klaim.35 

Klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara pantai yang berbatasan 

langsung dengan Laut Cina Selatan tersebut sering sekali melanggar ketentuan 

hukum laut internasional sehingga menimbulkan sengketa dan berujung pada 

terjadinya konflik antar negara-negara tersebut. Beberapa sengketa ataupun 

konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan setelah PD II antara lain sebagai berikut: 

a. Tahun 1946-1947 

1) Pada tahun 1946, Republik Cina mengirim kapal perang untuk 

mengklaim Itu Aba, pulau terbesar dari Kepulauan Spratly dan 

menamainya Taiping Island. Kepulauan Paracel dan Kepulauan 

Spratly diserahkan di bawah kendali Republik Cina dari Jepang setelah 

Jepang menyerah dari Sekutu pada tahun 1945. Setelah PD II berakhir, 

Republik Cina menjadi satu-satu nya negara yang paling aktif 

mengklaim Laut Cina Selatan. 

2) Pada tahun 1947 Republik Cina menyusun The Southern China Sea 

Islands Location Map (Peta Lokasi Pulau-Pulau Laut Cina Selatan), 

yaitu menandai batas-batas nasional di laut dengan sebelas garis yang 

menunjukkan klaim berbentuk U di seluruh Laut Cina Selatan. Sebelas 

                                                           
35

 Ibid., hlm. 206-207. 
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garis ini kemudian diubah oleh Republik Rakyat Cina dengan 

menerbitkan peta dengan sembilan garis tetap pada tahun 1953.36 

 

b. Tahun 1950-an 

1) Pada tahun 1950 setelah kekalahan Republik Cina dari kaum komunis 

Cina dalam Perang Saudara Cina tahun 1949, Republik Cina pindah ke 

Taiwan dan menarik keluar pasukannya yang menduduki Itu Aba di 

Kepulauan Spratly. Namun pada tahun 1956, Republik Cina (Taiwan) 

mengirim kembali pasukannya untuk menduduki Itu Aba. Pendudukan 

Taiwan tahun 1946-1950 dan tahun 1956 di Itu Aba merupakan 

pendudukan efektif yang pertama di Kepulauan Spratly, Laut Cina 

Selatan. 

2) Pada tahun 1952, Jepang mencabut klaim kedaulatan atas Kepulauan 

Spratly dan Kepulauan Paracel sesuai dengan isi dari Perjanjian Damai 

San Francisco, tetapi tidak menunjuk kepada siapa penguasaan kedua 

kepulauan tersebut diserahkan. 

3) Pada tahun 1954, Prancis menyerahkan klaimnya atas Kepulauan 

Paracel kepada Vietnam. 

4) Pada tahun 1956, Vietnam Utara menyatakan bahwa Kepulauan 

Paracel dan Kepulauan Spratly merupakan wilayah Cina secara 

historis. 

                                                           
36 Anonim, Territorial Disputes In The South China Sea, 22 Desember 2016 
https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_disputes_in_the_South_China_Sea, (02.45). 
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5) Pada tahun 1958, Republik Rakyat Cina (RRC) menerbitkan 

"Declaration of the Government of the People's Republic of China on 

China's Territorial Sea published on 4 September 1958" untuk 

mensahkan peta sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan.37 

 

c. Tahun 1970-an 

1) Pada tahun 1970, Cina menduduki wilayah Amphitrite Group di 

Kepulauan Paracel. 

2) Pada tahun 1971, Filipina mengumumkan klaimnya ke pulau-pulau 

yang berdekatan dengan wilayahnya di Kepulauan Spratly, yang 

mereka namakan Kalayaan, dan secara resmi dimasukkan ke Provinsi 

Palawan pada tahun 1972. Presiden Filipina mengumumkan klaim 

tersebut setelah tentara Taiwan menyerang dan menembak sebuah 

kapal nelayan Filipina di Itu aba. 

3) Pada tahun 1972, Biro Survei dan Kartografi di bawah Kantor Perdana 

Menteri Vietnam mencetak "The World Atlas" yang menyatakan 

bahwa "rantai yang menghubungkan pulau-pulau dari Kepulauan 

Nansha dan Xisha ke Pulau Hainan, Pulau Taiwan, Kepulauan Penghu 

dan Kepulauan Zhoushan berbentuk seperti busur dan membentuk 

sebuah Dinding Besar yang mempertahankan atau melindungi daratan 

Cina. 

                                                           
37

 Ibid. 
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4) Pada tahun 1974, terjadi pertempuran di Kepulauan Paracel antara 

Cina dengan Vietnam Selatan. Cina menang dalam pertempuran 

tersebut dan mengusir pasukan Vietnam Selatan dari Crescent Group 

di Kepulauan Paracel. 

5) Pada tahun 1975, pemerintah Vietnam yang baru bersatu 

mengemukakan kembali klaim lama mereka atas Kepulauan Spratly 

dan Kepulauan Paracel.38  

 

d. Tahun 1980-an 

Pada tahun 1988, terjadi pertempuran bersenjata antara Cina dengan 

Vietnam di Johnson South Reef Skirmish. Cina mengalahkan Vietnam. 

Pertempuran menewaskan lebih dari 70 orang pasukan Vietnam. Pertempuran 

terjadi karena Vietnam mencoba untuk mencegat pasukan Cina yang ditugaskan 

oleh UNESCO untuk membangun sebuah pos pengamatan.39 

 

e. Tahun 1990-an 

1) Pada tahun 1992, Cina melanggar hukum dengan menyatakan seluruh 

Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, sehingga memicu protes dari 

negara-negara lain. 

2) Pada tahun 1997, Filipina mulai menantang kedaulatan Cina atas  

Scarborough Shoal, yaitu salah satu pulau karang yang ada di Laut 

Cina Selatan. 

                                                           
38 Ibid. 
39

 Ibid. 
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3) Pada tahun 1999, Presiden Taiwan, Lee Teng-hui menyatakan bahwa 

berdasarkan hukum, historis, geografis, atau dalam realitas, semua 

Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly merupakan wilayah Taiwan 

dan di bawah kedaulatan Taiwan, dan mencela tindakan yang 

dilakukan oleh Malaysia dan Filipina.40  

 

f. Tahun 2000-an 

1) Pada April 2001 terjadi insiden Pulau Hainan. Insiden di Pulau Hainan 

terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina dimana pesawat jet tempur 

Cina bertabrakan dengan pesawat mata-mata angkatan Laut AS yang 

menewaskan pilot Cina. Peristiwa terjadi di wilayah udara Pulau 

Hainan, yang merupakan salah satu pulau yang di klaim oleh Cina. 

2) Pada tahun 2002 ASEAN dan Cina sepakat untuk membuat code of 

conduct di dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea (DOC). 

3) Pada tahun 2005 kapal Cina menembaki dua kapal nelayan Vietnam 

dari provinsi Thanh Hoa. Peristiwa itu menewaskan 9 orang dan 

menahan satu kapal dengan 8 orang di pulau Hainan. Kementerian 

Luar Negeri Cina mengklaim bahwa mereka adalah bajak laut dan 

mereka yang melepaskan tembakan pertama sebagaimana pengakuan 

dari anggota yang tertangkap. 

                                                           
40

 Ibid. 
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4) Pada maret 2009 Pentagon melaporkan bahwa kapal-kapal Cina 

melecehkan kapal pengawasan AS. 

5) Pada Mei 2009, merupakan batas waktu bagi negara-negara untuk 

melakukan klaim hidrokarbon dasar laut berdasarkan Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut. Hal ini diduga yang menyebabkan klaim pulau 

kuno muncul ke permukaan dan menjadi meningkat.41 

 

g. Tahun 2011 

1) Pada Februari 2011, kapal Cina, Dongguan, menembakkan tiga 

tembakan pada kapal-kapal nelayan Filipina di sekitar Jackson atoll. 

Tembakan ditembakkan setelah kapal Cina menginstruksikan kapal 

nelayan Filipina untuk pergi, namun salah satu dari kapal nelayan 

tersebut mengalami kesulitan mengangkat jangkarnya. 

2) Pada Mei 2011 terjadi bentrokan yang melibatkan kapal survei minyak 

dan gas Binh Minh 02 milik Vietnam dengan tiga kapal patroli Cina. 

Bentrokan terjadi pada 120 km (80 mil) di lepas pantai selatan-tengah 

Vietnam dan sekitar 600 km sebelah selatan dari pulau Hainan Cina. 

Vietnam mengatakan kapal Cina sengaja memotong kabel kapal survei 

di perairan Vietnam. Cina menyangkal tuduhan itu. 

3) Pada Juni 2011, sebuah kapal berbendera Norwegia yang disewa oleh 

Vietnam Oil & Gas Corporation (PetroVietnam) bentrok dengan tiga 

                                                           
41

 Ibid. 
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kapal patroli perikanan Cina dalam Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam. 

Vietnam sekali lagi mengklaim kabel eksplorasi sengaja dipotong. 

4) Pada Oktober 2011, Vietnam dan Cina sepakat untuk membuat suatu 

perjanjian baru dalam penyelesaian sengketa maritim.42  

 

h. Tahun 2012 

1) Pada April 2012, kapal perang Filipina, Gregorio del Pilar terlibat 

dalam kebuntuan dengan dua kapal pengintai Cina di Scarborough 

Shoal, daerah yang diklaim oleh kedua negara. Angkatan Laut Filipina 

telah mencoba untuk menangkap nelayan Cina yang diduga 

mengambil secara ilegal spesies laut yang dilindungi oleh pemerintah 

dari wilayah tersebut, tapi kapal pengintai mencegah mereka. 

2) Pada tanggal 16 April 2012, Kementerian Luar Negeri Cina mendesak 

kapal arkeologi Filipina untuk segera meninggalkan perairan 

Scarborough Shoal, yang diklaim Cina merupakan bagian integral dari 

wilayahnya. 

3) Pada Mei 2012, Taiwan menolak pendekatan dengan RRC untuk 

berkoordinasi dalam menegaskan klaim ke Laut China Selatan. 

4) Pada Juli 2012, Vietnam mengesahkan undang-undang yang 

membatasi perbatasan laut Vietnam untuk memasukkan pulau-pulau  

Spratly dan Paracel. 

                                                           
42
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5) Pada tanggal 7 Juli 2012, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Fu Ying 

mengadakan pertemuan dengan Alex Chua, kuasa usaha dari Kedutaan 

Besar Filipina di Cina, untuk membuat representasi serius atas insiden 

saat di Scarborough Shoal. 

6) Pada tanggal 16 Juli 2012, larangan memancing di Scarborough Shoal 

oleh pemerintah Cina dan Filipina menjadi efektif. 

7) Pada1 September 2012, Taiwan melakukan latihan militer di Pulau 

Taiping. Vietnam memprotes latihan tersebut dan menuntut Taiwan 

menghentikannya. Taiwan menolak protes Vietnam, sementara Cina 

menyuarakan persetujuan dan dukungan dari latihan militer Taiwan di 

pulau itu. 

8) Pada 23 September 2012, Cina meluncurkan program untuk 

meningkatkan jumlah UAV untuk memantau Scarborough Shoal, 

Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Laut Cina Timur, yang 

mana merupakan program zonasi laut nasional yang disetujui oleh 

Dewan Negara pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari Kedua 

Belas Rencana Lima Tahun Cina.43 

 

i. Tahun 2014 

1) Pada Januari 2014, Cina memberlakukan aturan ijin memancing di 

Laut Cina Selatan, atas keberatan Amerika Serikat, Filipina, dan 

Vietnam. 
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2) Pada 11 Maret 2014 dua kapal Filipina dikeluarkan oleh Chinese Coast 

Guard dari Ayungin Shoal di dalam kelompok Kepulauan Spratly. 

3) Pada 30 Maret 2014 Republik Filipina memohon kewajiban 

penyelesaian sengketa sesuai ketentuaan di dalam UNCLOS, dengan 

mendaftarkan kasus ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag dalam kasus 

melawan Cina atas klaim-klaim Laut China Selatan. 

4) Pada 2 Mei 2014 kapal angkatan laut Vietnam dan kapal Cina 

bertabrakan di Laut Cina Selatan. Insiden itu terjadi karena Cina 

mendirikan sebuah alat pengebor minyak di daerah yang diklaim oleh 

kedua negara tersebut. 

5) Pada tanggal 26 Mei, kapal nelayan Vietnam tenggelam dekat alat 

pengebor minyak, setelah bertabrakan dengan sebuah kapal Cina. 

Karena kedua belah pihak menyalahkan satu sama lain, Vietnam 

merilis rekaman video seminggu kemudian, menunjukkan perahu 

Vietnam sedang diserang oleh kapal Cina sebelum tenggelam. 

Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa sengketa atau konflik di Laut Cina 

Selatan lebih sering terjadi setelah berlakunya UNCLOS. Hal ini menunjukkan 

ketidaktaatan negara-negara yang mengklaim Laut Cina Selatan tersebut terhadap 

ketentuan di dalam UNCLOS. Dan apabila dilihat lebih lanjut, sengketa atau 

konflik semakin sering terjadi pada tahun 2000-an. Padahal pada awal tahun 

2000-an telah ditandatangani DOC antara negara-negara anggota ASEAN dengan 
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RRC. Hal ini juga menunjukkan bahwa DOC yang ditanda tangani pada tahun 

2002 tidak mengikat dan masih dilanggar oleh negara-negara peserta.44  

Sengketa atau konflik di Laut Cina Selatan terus berkembang hingga 

sekarang ini. Dimana pada akhir tahun 2014 sampai sekarang telah terjadi 

sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik yang terjadi berkaitan dengan 

reklamasi yang dilakukan oleh RRC di Laut Cina Selatan.45 

 

2. Analisis Penyebab Sengketa Cina dan Filipina terhadap Kepemilikan Laut 

Cina Selatan 

Sengketa antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan sudah berlangsung 

lama. Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah 

UNCLOS yang telah diratifikasi oleh 60 negara. Perjanjian ini mendefinisikan 

wilayah perairan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Pada 

1995, Cina semakin frontal dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief 

Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. 

Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN. Berlanjut pada 1997 

kapal Angkatan Laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati Scarborough 

Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di 

Cina. Hal tersebut memicu protes keras dari Cina terhadap pulau yang berjarak 

sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Dalam 

tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan Cina berkali-kali untuk dugaan 
                                                           
44

 Ibid. 
45 Anonim, Status dan Kedudukan Laut China Selatan Menurut Hukum Laut Internasional, 20 

Desember 2016  http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56443/3/Chapter%20II.pdf, 

(02.50). 
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pencurian ikan di kawasan itu. Untuk mematenkan Laut Cina Selatan sebagai 

teritorialnya, pada 2009 Cina mengajukan peta sembilan (nine-dash line) garis 

putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan 

Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.46 

Akhir-akhir ini, isu Laut Cina Selatan mendominasi hubungan antara Cina 

dan Filipina. Pada satu pihak, pemerintah Filipina menuduh bahwa kapal-kapal 

Cina telah memasuki wilayah Filipina paling tidak sebanyak sembilan kali. 

Filipina merubah sebutan Laut Cina Selatan menjadi Laut Barat Filipina. Pada 

saat yang bersamaan, kedua negara juga terlihat memperkuat armada lautnya 

masing-masing dan melakukan latihan militer di sekitar Laut Cina Selatan. 

Bahkan Filipina melakukan latihan bersama Amerika Serikat.47 

Sengketa antara Filipina dan Cina atas klaim kepemilikan yang 

bertentangan terhadap Kepulauan Spratly meningkat pada tahun 2011. 

Departemen dan juru bicara Pemerintah Filipina mulai menyebut seluruh kawasan 

laut tersebut sebagai Laut Filipina Barat. Dalam layanan Administrasi Atmosferik, 

Geofisika, dan Astronomik Filipina (PAGASA), Pemerintah Filipina bersikukuh 

bahwa kawasan tersebut akan selalu disebut sebagai Laut Filipina. Pulau-pulau 

kecil yang disengketakan di laut tersebut juga disebut dengan berbagai nama yang 

bertentangan, dengan klaim kedaulatan yang bertentangan atas mereka yang sudah 
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terjadi selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa Barat menyebut satu kumpulan pulau 

sebagai kepulauan Spratly, namun Cina menyebutnya Kepulauan Nansha.48 

Filipina menyebut Karang Scarborough sebagai Beting Panatag, Bajo de 

Masinlóc atau Karburo. Cina telah menamakannya sebagai Kepulauan Huangyan 

sejak tahun 1983. Pada tahun 1947, pemerintah Kuomintang dari Republik Cina 

menyatakan kedaulatan atas karang tersebut dan menamakannya Minzhu Jiao atau 

Karang Demokrasi. Nama Baratnya berasal dari kapal dagang Scarborough milik 

Perusahaan Hindia Timur Britania yang tenggelam tanpa ada yang selamat setelah 

menabrak karang tersebut pada tahun 1784. Filipina berusaha menyatakan 

kedaulatannya atas Karang Scarborough selama setengah abad, dengan 

membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 

1965.49 

Pada tahun 2012, Pemerintah Filipina akan melelang tiga wilayah di Laut 

Cina Selatan yang juga diklaim oleh Cina untuk kegiatan eksplorasi minyak dan 

gas. Filipina sangat ingin mengurangi ketergantungan impor energi. 

Bagaimanapun, perairan yang diklaim oleh sejumlah negara ini, memiliki sumber 

energi yang besar. Blok yang akan dilelang berada di dekat Provinsi Palawan, 

dekat Malampaya, dan Sampaguita yang mengandung gas alam. Wilayah ini dekat 

dengan Reed Bank, yang juga diklaim oleh Cina. Seluruh wilayah yang 

ditawarkan berada di 200 mil ZEE Filipina sesuai dengan UNCLOS. 50 
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Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan ekslusif dan otoritas 

untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di wilayah itu diluar negara 

lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut. Wilayah laut Cina 

Selatan yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar. 

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, 

menyusul peningkatan aktivitas maritim Cina di wilayah itu.51 

Dengan latar belakang ini, maka Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina 

mengunjungi Cina pada tanggal 9 Juli 2011. Menlu Filipina Albert Del Rosario 

bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Menlu Yang Jienci. Pertemuan tersebut 

diyakini berkaitan erat dengan upaya untuk menyelaraskan hubungan kedua 

negara yang terganggu akibat isu Laut Cina Selatan. Kunjungan Menlu Filipina ke 

Cina dapat disimpulkan sebagai strategi Filipina dalam melakukan hubungan 

dengan dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Cina. Sebelum melakukan 

kunjungan ke Cina, Menlu Filipina telah berkunjung ke Amerika Serikat dan 

melakukan pertemuan dengan Menlu Hillary Clinton pada tanggal 24 Juni 2011.52 

Sebagai negara yang sudah terikat terhadap perjanjian pertahanan dengan 

Amerika Serikat, Filipina merasa perlu untuk menghimpun kekuatan yang lebih 

besar melalui perjanjian-perjanjian keamanan lain sekaligus meminta bantuan 

keamanan kepada Amerika Serikat. Mutual Defense Treaty antara Filipina dan 

Amerika Serikat yang ditandatangani kedua Negara pada tahun 1951, menjadi 
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dasar dari terbentuknya penguatan aliansi keamanan yang salah satunya 

difokuskan pada sengketa Laut Cina Selatan. Pada awalnya, Amerika Serikat 

tidak memberi respon positif terhadap permintaan Filipina untuk memberikan 

dukungannya dalam upaya Filipina menghadapi ancaman Cina. Pada tahun 1995, 

Amerika Serikat belum bersedia untuk membantu Filipina.53 Hal ini dianggap 

Amerika Serikat sebagai pemetaan kerjasama di luar dari Mutual Defense Treaty 

1951 bahwa Amerika Serikat bersedia dan berkewajiban untuk memberikan 

segala bantuan keamanan untuk menjaga wilayah kedaulatan Filipina. Menurut 

Amerika Serikat, Laut Cina Selatan belum menjadi keputusan wilayah Filipina. 

Kebijakan Amerika Serikat ini akhirnya berbalik arah ketika Cina melakukan 

sebuah aksi provokatif dan asertif di Laut Cina Selatan, berupa Impiccable 

Incident pada tahun 2009.54 

Akhirya, pada tanggal 16 November 2011, Menlu Filipina Albert Del 

Rosario dan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton menandatangani Deklarasi 

Manila sebagai strategi baru aliansi keamanan kedua Negara dan sekaligus 

memperingati 60 tahun Mutual Defense Treaty 1951.55 Melaui Deklarasi Manila, 

Amerika Serikat memberikan bantuan militer secara langsung untuk 

meningkatkan kapabilitas militer Filipina seperti adanya joint military exercise, 

penempatan kapal perang Amerika Serikat di pangkalan militer Filipina, dan 

membeli atau menyewa kapal dan pesawat perang Amerika Serikat. Kegiatan 

militer ini dilakukan Filipina dalam rangka merespon agresi Cina pada 2011 dan 
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untuk mengantisipasi  agresi dan aksi provokatif Cina di masa depan yang dapat 

merugikan Filipina atas wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Dalam 

perkembangannya, pada tahun 2014, Filipina dan Amerika Serikat 

menandatangani Enhanced Defense Cooperation Agreement sebagai persetujuan 

kerjasama yang lebih komprehensif antara kedua negara.56 

Selanjutnya pada Januari 2013 Filipina melalui Menlu Filipina Albert Del 

Rosario, mengajukan Cina ke pengadilan PBB dengan harapan menyelesaikan 

sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.57 Hal tersebut dikarenakan sudah 

berbulan-bulan sengketa antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan semakin 

meningkat dan memasuki tahapan baru yang menunjukkan pertanda tindakan 

balas dendam di bidang ekonomi, bahkan perang. Konflik aktual ini dipicu saat 

pihak berwenang Filipina memergoki 8 (delapan) kapal penangkap ikan Cina di 

Karang Scarborough pada tanggal 8 April 2012. Ketika Angkatan Laut Filipina 

akan menangkap para nelayan tersebut, tindakan ini dihalangi aksi kapal Cina 

lainnya. Kedua Negara mengklaim kepemilikan pulau kecil di Laut Cina Selatan 

itu, yang terletak sekitar 230 kilometer dari Filipina dan lebih dari 1200 kilometer 

dari Cina.58 

Kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, 7.000 serdadu 

menyerbu Teluk Ulugan di Pulau Palawan, Filipina. Mendarat dengan perahu 
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karet, pasukan yang terdiri dari 4.500 prajurit marinir Amerika Serikat dan 2.500 

tentara Filipina itu mulai masuk ke pulau yang sedang dikuasai laskar militan 

tersebut. Pasukan gabungan itu pun memenangkan pertempuran dan menguasai 

jengkal demi jengkal wilayah Palawan hingga merebut pangkalan militer yang 

sebelumnya dikuasai pemberontak.59 

Serbuan itu hanyalah latihan perang. Namun, bagi Cina, itu sebuah 

keberpihakan Amerika Serikat kepada seterunya atas ketegangan yang sedang 

terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Cui 

Tiankai, meminta Washington menahan diri. Latihan perang yang dilakukan 

Amerika dan Filipina memang dilakukan sejak tahun 1951. Keduanya terikat 

perjanjian pertahanan bersama. Bagi Filipina, adalah kewajaran bila sebuah 

negara ingin meningkatkan sistem pertahanannya. Tapi Cina sangat sensitif 

dengan isu di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab sebagian besar pasokan energi 

dan bahan bakunya diimpor melewati jalur pelayaran kawasan ini.Sementara itu, 

di sisi lain, wilayah ini juga berdekatan dengan kunci fasilitas militer Cina, 

termasuk di Pulau Hainan. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan juga memiliki potensi 

sumber daya alam yang besar. Demi masa depan, Cina tetap mengklaim seluruh 

kawasan Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, termasuk Kepulauan Spratly yang 

diklaim oleh Taiwan dan Vietnam. Sebagian wilayah kepulauan ini juga diklaim 

oleh Malaysia, Brunei, dan Filipina.60 

Langkah Filipina muncul di tengah-tengah aksi kucing-kucingan yang 

berlarut-larut di Laut Cina Selatan. Manila berupaya menghindari kapal Cina, 
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yang tampaknya memblokade salah satu pos Filipina di Laut Cina Selatan: sebuah 

kapal berkarat yang terdampar di Second Thomas Shoal. Sebuah kapal Filipina 

pada Sabtu berhasil menyelinap, melewati kapal Cina guna memasok kontingen 

kecil tentara Filipina ke atas kapal era PD II, Sierra Madre. Filipina melabuhkan 

kapal itu di Second Thomas Shoal pada 1999. Sierra Madre menjadi simbol atas 

kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan; penanda perlawanan Manila akan ambisi 

Beijing di perairan tersengketa. Dalam beberapa pekan terakhir, Cina berupaya 

menghentikan upaya Filipina mengirimkan perbekalan ke Sierra Madre. Langkah 

Cina memaksa Filipina menerjunkan perbekalan dari pesawat udara.61 

Tindakan Filipina melalui Menlunya tersebut kemudian ditanggapi oleh 

pihak Cina pada November 2015, Menlu Cina Wang Yi mengatakan, kasus 

Filipina terhadap Cina di Mahkamah Arbitrase Internasional terkait saling klaim 

di Laut Cina Selatan telah membuat genting hubungan Beijing dan Manila. 

“Kasus arbitrase yang menyeret Cina merupakan simpul yang telah merintangi 

perbaikan dan pengembang hubungan Cina-Filipina,” demikian sebuah 

pernyataan di laman Kementerian Luar Negeri Cina yang mengutip Menlu Wang 

di Manila.62 

Dari uraian di atas dan 15 poin gugatan yang dikirimkan Filipina ke 

Mahkamah Arbitrase Internasional dapat disimpulkan wilayah yang menjadi 

obyek sengketa antara Cina dan Filipina, yaitu Scarborough Shoal dan beberapa 

fitur laut di wilayah Spratly Island seperti Mischief Reef, Second Thomas Shoal, 

Subi Reef, Gaven Reef, McKennan Reef (termasuk Hughes Reef, Johnson Reef, 
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Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef. Filipina menggugat aktifitas Cina yang 

dilakukan di fitur-fitur laut tersebut yang telah melanggar kedaulatan dan 

mengganggu hak memancing tradisional nelayan Filipina, selain itu Cina juga 

digugat telah lepas tanggung jawab untuk melaksanakan isi konvensi hukum laut 

untuk menjaga kelestarian wilayah laut, serta memperparah eskalasi sengketa 

dengan tetap menjalankan aktifitas yang menjadi obyek sengketa selama proses 

penyelesaian sengketa dilaksanakan. Wilayah yang menjadi obyek sengketa dapat 

dilihat dalam peta berikut ini (Gambar 4.1).63 

Gambar 4.1 

Wilayah Sengketa Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan 

 

Sumber: http://scarboroughshoalpinoy.weebly.com/  
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Gambar 4.1 

Wilayah Sengketa Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan

 

Sumber: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy defence/article/1938277  

 

Sumber: http://www.newsflash.org/2004/02/hl/hl113342.htm  
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http://www.newsflash.org/2004/02/hl/hl113342.htm
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a. Klaim Cina 

Konflik Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi kawasan Asia 

Pasifik, termasuk Cina. Terlihat bahwa Cina cukup sering meramaikan panggung 

perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan instrumen 

militer. Terdapat hal menarik yang layak untuk disorot, yakni agresifitas Cina 

yang menguak cerita tentang kepercayaan masyarakat Sino terhadap peninggalan 

dinasti terdahulu. Cina berkeyakinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan 

merupakan peninggalan dinasti leluhur yang sudah seharusnya menjadi bagian 

kedaulatan Cina.64 Klaim wilayah melalui peta versi Cina yang meyakini bahwa 

garis kedaulatan Cina meliputi Kepulauan Spratly dan Paracel, yang diberi nama 

nine-dash-line.65 

Cina mengklaim berhak atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim itu 

berdasarkan sejumlah catatan kuno sejarah dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina 

daratan. Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan fakta sejarah 

dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Selanjutnya, Cina menyebutkan 

Kepulauan Spratly dan Paracel ditemukan oleh seorang petualang Cina pada masa 

Dinasti Song. Kesimpulan tersebut diambil karena Cina yakin ada peninggalan 

kebudayaan dari wilayah Tang di pulau Spratly saat Dinasti Song. Wujung 

Zongyao, sebuah literatur militer Cina kuno, mencatatkan kepulauan Paracel ke 

dalam wilayah kedaulatan kerajaan Cina. Di buku itu disebutkan bahwa 

Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Changsa, namun kelanjutan nasib pulau ini 

tidak jelas setelah Dinasti Song jatuh. Pada saat Dinasti Ming berkuasa, Pulau 
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Paracel kembali diteliti dan kemudian menambahkan Kepulauan Spratly atau 

Pulau Shintang ke dalam kedaulatannya. Pada Dinasti Qing, Kepulauan Spratly 

dan Paracel dimasukkan ke dalam administratif Pulau Hainan.66  

Setelah PD II, tepatnya tahun 1947, pemerintah Cina membuat peta resmi 

wilayah kedaulatan Cina. Dalam peta tersebut Cina memberi sebelas garis putus-

putus di sekitar Laut Cina Selatan. Termasuk di dalamnya Pulau Spratly dan 

Paracel. Karena faktor masa lalu inilah, Cina akhirnya merasa bahwa secara 

administratif wilayah Spratly dan Paracel (Changsa dan Shitang) masuk ke dalam 

wilayah kedaulatan mereka. Cina selalu menegaskan klaim mereka atas Laut Cina 

Selatan menggunakan sembilan garis putus (nine-dash-line). Batas ini merupakan 

garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah China yang mencakup fitur-fitur 

utama Laut Cina Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh 

pemerintah China sebagai wilayah kedaulatan China.67 Dengan sembilan garis 

putus itu, meski klaim Cina tidak menjorok ke laut teritorial Indonesia, akan tetapi 

berdempet dengan ZEE Indonesia, yang digunakan para nelayan Indonesia untuk 

memperoleh penghasilan. Luas klaim sembilan garis putus, menurut laporan US 

Department of State, setara dengan 22 persen dari total wilayah darat Cina, atau 

seluas 2.000.000 km persegi. Sembilan garis putus itu meliputi wilayah-wilayah 

yang disengketakan dengan negara lain. Semisal, kepulauan Spratly dan Paracel 

yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang 

                                                           
66 Anonim, Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut Cina Selatan, 22 Juni 2016, 
http://batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-china-
selatan.html, (01.02). 
67 Nurul Fitri Zainia Ariffien, “Upaya Diplomatik Indonesia terhadap China Dalam Menyelesaikan 
Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan”,  eJournal Hubungan 
Internasional, Volume 2 (2014), hlm. 832. 



45 
 

disengketakan dengan Filipina, dan juga berada di dalamnya Laut Natuna milik 

Indonesia.68 

Pihak RRC mengklaim saat peta tersebut diterbitkan pertama kali tidak 

ada satupun negara yang menyampaikan protes diplomatik, sehingga terus 

digunakan pemerintah RRC, sejak setelah kemenangan Partai Komunis 1949. 

Meski demikian, RRC tidak pernah secara terbuka menyatakan detail klaimnya 

tersebut.69 

Semenjak itu pula Cina secara rutin mengirimkan pasukannya untuk 

melakukan patroli di sekitar kepulauan tersebut serta mengirimkan pula para 

ilmuwan untuk melakukan penelitian kelautan. Demikian pula nelayan-nelayan 

dari daratan Cina secara berkelanjutan menangkap ikan di perairan tersebut karena 

menganggap bahwa kawasan itu adalah bagian dari wilayah negaranya. 

Menginjak tahun 1950-an, kompetisi kepemilikan Kepulauan Spratly dan 

sekitarnya semakin gencar dan ramai karena beberapa negara pantai seputar Laut 

Cina Selatan telah pula menyatakan serta mempertegas bahwa mereka juga adalah 

pemilik sehingga berhak mengelola wilayah tersebut. Situasi ini dipandang oleh 

Cina dari perspektif politik yaitu sebagai bagian integral kebijakan politik 

Amerika Serikat yang berupaya membendung pengaruh Cina (containment policy) 

yang akan menyebarkan paham komunisme ke Asia Tenggara.70 
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Oleh sebab itu kebijakan politik Amerika Serikat ini dirasakan sebagai 

suatu ancaman terhadap keamanan negaranya. Sekalipun dalam perkembangan 

politik selanjutnya sejak tahun 1970-an, ketika terjadi perubahan yang dramatis 

dalam hubungan antara Cina dan Amerika Serikat, klaim Cina atas Kepulauan 

Spratly dan perairan sekitarnya tidak pernah berubah. Ancaman terhadap 

keamanan di laut khususnya di Laut Cina Selatan semakin bertambah ketika Uni 

Soviet memperoleh akses di Vietnam.71 

Dalam dekade ini pula dunia luar untuk pertama kali menyaksikan langkah 

nyata Cina dalam mempertahankan hegemoninya, ketika pada tahun 1973 mereka 

menyampaikan suatu kertas kerja kepada Komite tentang Dasar Laut PBB yang 

berisikan tiga masalah utama, yaitu Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen. 

Kertas kerja ini dapat dianggap suatu deklarasi yang akan diberlakukan kepada 

seluruh wilayah teritorial RRC, termasuk Kepulauan Paracel dan Spratly. Pada 

tahun 1976 Cina memprotes keras suatu aktifitas eksplorasi minyak yang 

dilakukan oleh perusahaan konsorsium minyak antara Swedia dan Filipina dan 

pada tahun yang sama juga memprotes perjanjian kerjasama eksplorasi minyak 

antara Uni Soviet dan Vietnam di area landas kontinen Vietnam Selatan.72 

Agak mengherankan ketika UNCLOS diterima dan diratifikasi oleh 

sebagian besar negara maritim di dunia, yang antara lain memuat tentang batas 

Laut Teritorial selebar 12 mil, Cina juga menandatanganinya tanpa keberatan apa-

apa. Langkah pemerintah Beijing yang cukup mengejutkan khususnya negara-

                                                           
71

 Ibid., hlm. 50. 
72 Anonim, Potensi di Laut Cina Selatan, 25 Januari 2016, http://www.fkpmaritim.org/potensi-
konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/, (03.25). 
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negara Asia Tenggara adalah penetapan sepihak tentang suatu rezim laut baru 

pada tanggal 25 Februari 1992, di mana seluruh kawasan Laut Cina Selatan 

dinyatakan sebagai wilayah teritorial dan landas kontinen miliknya. Dapat 

disimpulkan bahwa klaim Cina atas kepemilikan kepulauan Paracel dan Spratly, 

bahkan atas seluruh kawasan Laut Cina Selatan, didasarkan pada kepentingan 

politik, ekonomi dan strategi militer.73 

1) Nine-Dash Line 

Setelah kekakalahan Jepang pada akhir PD II, Republik Cina (Taiwan) 

mengklaim keseluruhan Kepulauan Paracel, Pratas, dan Spratly penyerahan dari 

Jepang berdasarkan Deklarasi Postdam dan Kairo. Tetapi Deklarasi Postdam dan 

Kairo tidak mengatur mengenai kedaulatan Republik Cina atas kepulauan dan 

perairan di Laut Cina Selatan. Pada November 1946, Republik Cina mengirimkan 

kapal angkatan laut untuk menguasai pulau-pulau tersebut setelah Jepang 

menyerah. Ketika Perjanjian Damai dengan Jepang ditandatangani di San 

Fransisco pada 7 September 1951, baik Cina maupun Vietnam menyatakan 

haknya atas pulau-pulau itu. Selanjutnya pemerintah Filipina juga mengklaim 

beberapa pulau di kepulauan tersebut.74 

Secara sederhana, nine-dash line adalah garis pembatas imajiner yang 

digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan klaim mereka atas wilayah Laut 

Cina Selatan.75 Menurut Peter J.Brown dalam tulisannya Calculated Ambiguity in 

the South China Sea, nine-dash line pada awalnya bernama eleven-dash line. 

                                                           
73

 Ibid. 
74

 Anonim, Nine-Dash Line, 23 Desember 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-Dash_Line, 
(21.48). 
75 Zulfian Prasetyo, Apa itu “Nine-dash-line”?, 28 Juni 2016, http://jurnal.selasar.com/politik/apa-
itu-ninedash-line, (20.17). 

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html
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Istilah ini pertama kali dipublikasikan melalui sebuah peta yang dibuat oleh 

Republik Cina (1912-1949) pada Desember 1947 untuk menetapkan klaimnya 

atas Laut Cina Selatan.76 Peta yang berjudul “Peta Kepulauan Laut Cina Selatan” 

berasal dari peta yang sudah ada sebelumnya berjudul “Peta Kepulauan Cina di 

Laut Cina Selatan” yang dikeluarkan oleh Komite Pemeriksa Peta Republik Cina 

pada tahun 1935. Setelah berpisah dari Republik Cina (Taiwan) pada 1949, RRC 

(Cina) kemudian menggunakan garis ini untuk menunjukkan klaim mereka atas 

sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan.77  

Pada awalnya terdapat sebelas garis putus-putus, namun kemudian dua 

garis dihapus karena wilayah Gulf of Tonkin diberikan kepada Negara Komunis 

Vietnam. Nine-dash-line mencakup beberapa pulau penting seperti Kepulauan 

Paracel dan Spratly yang disengketakan, termasuk di dalamnya Scarborough 

Shoal dan sekelompok karang koral di dekat Filipina. Selama enam dekade, peta 

tersebut tidak banyak diketahui. Dalam rentang waktu 1949 sampai 2009 tidak 

banyak orang memperbincangkan mengenai peta tersebut, karena itu sebelumnya 

nine-dash-line tidak menjadi kontroversi, Cina pun jarang mengungkapkannya ke 

publik.78 

Namun kemudian pada 2009, Cina menyerahkan peta tersebut kepada 

PBB untuk membalas dan menyatakan keberatan atas klaim Vietnam yang 

memperluas wilayah Landas Kontinen dan kedaulatannya di Kepulauan Spratly 

                                                           
76 Peter J Brown, Calculate Ambiguity in the South China Sea, 8 Desember 2009, 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html, (20.21). 
77

 Anonim,  Nine-Dash Line, loc. cit. 
78

 Steve Mollman, The Line on a 70-year-old Map that Threatens to Set off a War in East Asia, 7 
Juli 2016, http://qz.com/705223/where-exactly-did-chinas-nine-dash-line-in-the-south-china-sea-
come-from/, (21.03). 

https://books.google.co.id/books?id=vOumBgAAQBAJ&pg=PA67&redir_esc=y
http://www.gmanetwork.com/news/story/319303/news/nation/china-s-new-10-dash-line-map-eats-into-philippine-territory
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dan Paracel. Bersama peta tersebut disertakan juga pernyataan yang berisi bahwa 

Cina memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat atas pulau-pulau dan 

perairan yang berada di Laut Cina Selatan, menikmati hak kedaulatan dan 

yurisdiksi di atas perairan juga kekayaan yang ada di dalam dan di dasar laut.79 

Vietnam, Filipina, dan Indonesia mengajukan keberatan. Negara-negara tersebut 

menyatakan bahwa dengan alasan apapun klaim Cina tersebut bertentangan 

dengan UNCLOS, yang telah diratifikasi Cina pada tahun 1996.80 

UNCLOS mengatur bahwa negara pantai  mendapatkan ZEE sepanjang 

200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam zona tersebut mereka hak berdaulat 

untuk melakukan eksploitasi terhadap semua sumber daya di dalamnya, tetapi 

negara lain memiliki hak kebebasan navigasi dan melintasi ruang udara. Perairan 

yang berada di dalam 12 mil laut dari garis pangkal adalah Laut Teritorial, dimana 

negara memiliki kedaulatan penuh yang esensial. ZEE juga diterapkan pada 

pulau-pulau kecil, jadi siapa saja yang menguasai Kepulauan Paracel dan Spratly, 

negara tersebut juga akan menguasai wilayah perairan di sekitarnya. Nine-dash-

line Cina tidak hanya menduduki karang-karang strategis tersebut, tetapi juga 

telah melanggar ZEE beberapa negara.81 Wilayah yang berada di dalam nine-

dash-line bias dilihat di gambar berikut (Gambar 4.2). 

 

 

 

                                                           
79

 Anonim, The Permanent Mission of the People’s Republic of China, 7 Mei 2009, 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf, (21.09). 
80 Steve Mollman, loc. cit. 
81

 Ibid. 
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Gambar 4.2 

Nine-Dash Line 

 

Sumber: http://nghiencuubiendong.vn/en/publications/vietnamese-publications 
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Nine-Dash Line 

 

Sumber: https://www.quora.com/What-do-South-Koreans-think-about-Chinas-

Nine-Dash-Line-in-the-South-China-Sea  

 

2) Jawaban Cina atas Gugatan Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional 

Atas lima belas poin gugatan Filipina mengenai aktifitas Cina di Laut Cina 

Selatan yang diajukan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional yang 

dimohonkan untuk dikabulkan seluruhnya, Cina memberikan jawaban dengan 

menegaskan posisinya. Jawaban Cina tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Inti dari pokok permasalahan arbitrase adalah kedaulatan teritorial 

atas beberapa fitur maritim di Laut Cina Selatan, yang berada di 

luar ruang lingkup Konvensi dan tidak menyangkut interpretasi 

atau penerapan Konvensi; 

https://www.quora.com/What-do-South-Koreans-think-about-Chinas-Nine-Dash-Line-in-the-South-China-Sea
https://www.quora.com/What-do-South-Koreans-think-about-Chinas-Nine-Dash-Line-in-the-South-China-Sea


52 
 

b) Cina dan Filipina sepakat, melalui instrumen bilateral dan 

Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, untuk 

menyelesaikan sengketa yang relevan melalui perundingan. 

Dengan sepihak memulai arbitrase ini, Filipina telah melanggar 

kewajibannya di bawah hukum internasional; 

c) Bahkan dengan asumsi bahwa pokok permasalahan arbitrase yang 

bersangkutan dengan interpretasi atau penerapan Konvensi, bahwa 

subjek-materi akan merupakan bagian integral dari batas maritim 

antara kedua negara, sehingga jatuh dalam lingkup deklarasi 

diajukan oleh Cina pada tahun 2006 sesuai dengan konvensi, yang 

tidak termasuk, antara lain, perselisihan tentang batas maritim dari 

arbitrase wajib dan prosedur penyelesaian wajib sengketa 

lainnya.82 

 

b. Klaim Filipina 

Filipina adalah negara yang tidak mengklaim keseluruhan Kepulauan 

Spratly. Pemerintah Filipina secara formal hanya mengklaim dan menyatakan 

kedaulatannya atas 60 buah pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau berbatu atau 

gosong (reef) dan pulau karang bulat (atol). Dasar klaim tidak banyak berbeda 

dengan negara lain, yaitu berdasarkan fakta sejarah, disamping alasan ekonomi 

                                                           
82

 Permanent Court of Arbitration, 2016, The South China Sea Arbitration Award, hlm. 6. 
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dan keamanan.83 Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan garis 

pangkal lurus di sekeliling Kepulauan Filipina, tetapi tidak menyebutkan Negara 

Kalayaan. Filipina mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan 

penemuan (discovery) beberapa pulau, yang pada waktu itu dinyatakan  “terra 

nullius” oleh Tomas Cloma, Direktur Maritim di Filipina. Tomas Cloma 

mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, 

Pulau Pasir, Gugus Karang dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly, seluas 

kurang lebih 64,9776 mil persegi yang ditemukannya pada tahun 1947.  Pada 

bulan Mei 1956, ia memproklamasikannya sebagai Negara baru yang dinamakan 

“Kalayaan” (Freedom Land) serta menyatakan diri sebagai Ketua Dewan 

Tertinggi Negara  Kalayaan (Supreme Council of Kalayaan State). Pemerintah 

Filipina tidak mendukung seluruhnya secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh 

Cloma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah Kalayaan dianggap 

“Terra Nullius” setelah Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951 yang 

meletakkan Kepulauan Spratly secara de facto di bawah perwalian Negara-negara 

Sekutu.84 

Pada tahun 1974, Cloma menyerahkan kepemilikan atas Kalayaan kepada 

Republik Filipina. Pada tanggal 11 Juni 1978, Presiden Marcos menetapkan 

bahwa Kepulauan Kalayaan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Filipina yang 

merupakan daerah khusus dan terpisah (a distinct and separate municipality) dari 

Provinsi Palawan, kecuali beberapa pulau termasuk Amboyna Clay yang telah 

                                                           
83 Melda Erna Yanti, “Keabsahan tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina 
Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 
(UNCLOS III)”, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2006), hlm. 4.  
84 Sulfa, “Peran Indonesia Dalam Menciptakan Ketahanan Regional”, SELAMI IPS, edisi 24, 
(2008), hlm. 55. 
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diduduki oleh Vietnam. Untuk memperkuat klaimnya, Filipina menduduki 

delapan pulau kecil di Kepulauan Spratly sejak tahun 1970, yaitu di Pulau Nashan 

(Lawak), Pulau Flat (Patag), Pulau Thitu (Pagasa), Pulau Loaita (Kota), Northeast 

Cay (Paraola), Pulau West York (Likas), Lankiam Cay (Panata), dan Commorade 

Reef.85 

Sementara Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur 

Kepulauan Spratly, dan tahun 1978 menduduki lagi gugus Pulau Panata, adapun 

alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah 

yang tidak sedang dimiliki oleh Negara manapun (kosong). Filipina juga merujuk 

kepada Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951, yang antara lain menyatakan 

bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan tidak 

mengemukakan diserahkan kepada Negara tertentu.86 Secara keseluruhan klaim 

Filipina saat ini mencakup area seluas lebih dari 70.150 mil laut persegi dan 

sejauh ini telah menempatkan pasukan marinir sebanyak 1000 orang di pulau-

pulau yang diduduki.87 

Aktifitas dan tindakan provokatif Cina di kawasan Laut Cina Selatan 

khususnya di wilayah Scarborough Shoal memicu Filipina mengajukan gugatan 

kepada Mahkamah Arbitrase Internasional untuk memeriksa dan memutus 

permasalahan tersebut. Filipina mengajukan klaim dan gugatan sebanyak lima 

belas poin sebagai berikut, 

                                                           
85 Ibid, hlm. 56. 
86 Rohadatul Aisy, loc. cit. 
87

 Melda Erna Yanti, loc. cit. 
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1) Hak maritim Cina di Laut Cina Selatan, seperti yang dari Filipina, 

mungkin tidak melampaui yang diizinkan secara tersurat oleh 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut; 

2) Klaim Cina untuk yurisdiksi hak berdaulat, dan "hak bersejarah", 

sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan dicakup 

oleh apa yang disebut nine-dash line bertentangan dengan Konvensi 

dan tanpa efek halal sejauh bahwa mereka melampaui batas 

geografis dan substantif hak maritim Cina secara tegas diizinkan oleh 

UNCLOS; 

3) Scarborough Shoal tidak menghasilkan hak zona ekonomi eksklusif 

atau landas kontinen; 

4) Mischief Reef, Kedua Thomas Shoal, dan Subi Reef adalah air 

pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, zona 

ekonomi eksklusif atau landas kontinen, dan tidak fitur yang mampu 

apropriasi oleh pekerjaan atau sebaliknya; 

5) Mischief Reef dan Kedua Thomas Shoal merupakan bagian dari zona 

ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina; 

6) Gaven Reef dan McKennan Reef (termasuk Hughes Reef) adalah 

ketinggian air pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut 

teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, tapi garis air 

rendah mereka dapat digunakan untuk menentukan baseline yang 

luasnya laut teritorial Namyit dan Sin Cole, masing-masing, diukur; 
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7) Johnson Reef, Cuarteron Reef dan Api Lintas Reef tidak 

menghasilkan hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas 

kontinen; 

8) Cina telah secara tidak sah mengganggu pelaksanaan hak-hak 

berdaulat Filipina sehubungan dengan sumber daya hayati dan non 

hayati zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; 

9) Cina telah secara tidak sah gagal mencegah warga dan kapal dari 

mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif 

Filipina; 

10) Cina telah secara tidak sah mencegah nelayan Filipina mengejar 

mata pencaharian mereka dengan mengganggu aktivitas nelayan 

tradisional di Scarborough Shoal; 

11) Cina telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi untuk 

melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Scarborough Shoal, 

Kedua Thomas Shoal, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, Gaven Reef, 

Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef; 

12) Pendudukan Cina dan kegiatan konstruksi pada Mischief Reef 

a) melanggar ketentuan Konvensi mengenai pulau-pulau buatan, 

instalasi dan bangunan; 

b) melanggar tugas Cina untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan laut di bawah Konvensi; dan 

c) merupakan tindakan melanggar hukum apropriasi berusaha 

melanggar Konvensi; 
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13) Cina telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan 

mengoperasikan kapal penegak hukum yang secara berbahaya, 

menyebabkan risiko serius tabrakan ke kapal Filipina menavigasi di 

sekitar Scarborough Shoal; 

14) Sejak dimulainya arbitrase ini pada Januari 2013, Cina telah secara 

tidak sah memperburuk dan memperpanjang sengketa oleh, antara 

lain: 

a) mengganggu hak Filipina navigasi di perairan di, dan berdekatan 

dengan, Kedua Thomas Shoal; 

b) mencegah rotasi dan memasok tenaga Filipina ditempatkan di 

Second Thomas Shoal; 

c) membahayakan kesehatan dan kesejahteraan personil Filipina 

ditempatkan di Second Thomas Shoal; dan 

d) melakukan pengerukan, buatan pulau-bangunan dan kegiatan 

konstruksi di Mischief Reef, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, 

Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef; dan 

15) Cina harus menghormati hak-hak dan kebebasan dari Filipina di 

bawah Konvensi, wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan 

Konvensi, termasuk yang terkait dengan perlindungan dan 

pelestarian lingkungan laut di Laut Cina Selatan, dan harus 

melaksanakan hak dan kebebasan di Laut Cina Selatan dengan 

memperhatikan orang-orang dari Filipina di bawah konvensi.88 

                                                           
88

 Permanent Court of Arbitration, Award on Jurisdiction and Admissibility, loc. cit. 



 

Wilayah di Laut Cina Selatan yang menjadi klaim Filipina dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini (Ga

Sumber: http://politekon.blogspot.co.id/2012/05/dfa

de.html 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa 

Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan adalah saling tumpang 

tindih klaim terhadap beberapa fitur laut yang ada di wilayah tersebut. Cina 

mengklaim berhak atas sebagian besar 

hak sejarah yang tertuang dalam 

dengan wilayah Spratly Island dan Scarborough Shoal yang termasuk dalam ZEE 

Filipina. Sementara Cina secara aktif melakukan kegiatan sepih

membangun pulau buatan dan menangkap ikan. Filipina keberatan atas aksi Cina 

itu karena telah melanggar hak

Wilayah di Laut Cina Selatan yang menjadi klaim Filipina dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini (Gambar 4.3). 

Gambar 4.3 

Klaim Filipina di wilayah Laut Cina Selatan

http://politekon.blogspot.co.id/2012/05/dfa-issues-phl-position

arkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa 

Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan adalah saling tumpang 

tindih klaim terhadap beberapa fitur laut yang ada di wilayah tersebut. Cina 

mengklaim berhak atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan berdasarkan 

hak sejarah yang tertuang dalam nine-dash line. Klaim tersebut bersinggungan 

dengan wilayah Spratly Island dan Scarborough Shoal yang termasuk dalam ZEE 

Filipina. Sementara Cina secara aktif melakukan kegiatan sepih

membangun pulau buatan dan menangkap ikan. Filipina keberatan atas aksi Cina 

itu karena telah melanggar hak-hak kedaulatan yang dimilikinya dan mengajukan 
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Wilayah di Laut Cina Selatan yang menjadi klaim Filipina dapat dilihat dalam 

Klaim Filipina di wilayah Laut Cina Selatan 

 

position-on-bajo-

arkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa 

Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan adalah saling tumpang 

tindih klaim terhadap beberapa fitur laut yang ada di wilayah tersebut. Cina 

wilayah di Laut Cina Selatan berdasarkan 

. Klaim tersebut bersinggungan 

dengan wilayah Spratly Island dan Scarborough Shoal yang termasuk dalam ZEE 

Filipina. Sementara Cina secara aktif melakukan kegiatan sepihak seperti 

membangun pulau buatan dan menangkap ikan. Filipina keberatan atas aksi Cina 

hak kedaulatan yang dimilikinya dan mengajukan 

http://politekon.blogspot.co.id/2012/05/dfa-issues-phl-position-on-bajo-de.html
http://politekon.blogspot.co.id/2012/05/dfa-issues-phl-position-on-bajo-de.html
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kasus tersebut kepada Mahkamah Arbitrase internasional berdasarkan UNCLOS 

yang telah diratifikasi kedua negara.  

Sengketa juga dipicu karena adanya ketidakjelasan mengenai aturan 

internasional yang menentukan kepemilikan fitur-fitur yang ada di Laut Cina 

Selatan. Cina mendasarkan kepemilikan Laut Cina Selatan pada Deklarasi 

Postdam dan Kairo, tetapi deklarasi itu sendiri tidak menyebutkan bahwa Cina 

berhak atas wilayah Laut Cina Selatan. Filipina juga mendasarkan klaimnya 

terhadap aturan yang tidak secara rinci memberikan kewenangannya terhadap 

sebagian wilayah di Laut Cina Selatan, yaitu Perjanjian Perdamaian San Fransisco 

1951. 

 

B. Penunjukan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of 

Arbitration) sebagai Lembaga yang Mengadili Sengketa Cina dan Filipina 

terhadap Kepemilikan Laut Cina Selatan 

 

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional 

a. Penyelesaian Sengketa Internasional Publik 

Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan 

cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang telibat, merupakan tujuan hukum 

internasional sejak lama. Kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait 

sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah 

konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 

1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional 
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dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 

1945. Salah satu tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi 

Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian 

secara damai perselisihan-perselisihan antara negara-negara.89 

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional 

publik digolongkan dalam dua kategori:  

1) Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat 

menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.  

2) Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu 

apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui 

kekerasan karena jalur damai tidak berhasil.90 

 

1) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari 

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi: 

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use 

of force against the territorial integrity or political independence of any state, or 

in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”.91 

 Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan 

kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan 

penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan 

                                                           
89 Anonim, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional, 19 Desember 2016, 
www.google.com, (22.41). 
90 J.G. Starke, 2014, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 646. 
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norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu hukum 

internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa 

internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta 

terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi.92  

Metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau 

bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini tidak 

berarti bahwa proses-proses ini secara kaku terpisah sama sekali, yang masing-

masing hanya sesuai untuk memecahkan satu kelompok sengketa tertentu. Posisi 

ini tidak demikian dalam praktek. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai 

dapat dibagi menjadi: 

a) Negosiasi, Jasa-jasa baik (Good offices), mediasi (Mediations), konsiliasi 

(Consiliation) dan Penyelidikan (Inquiry);  

b) Arbitrase (Arbitration);  

c) Penyelesaian secara Yudisial (Judicial Settlement).93 

 

a) Negosiasi, Jasa-jasa baik (Good offices), mediasi (Mediations), konsiliasi 

(Consiliaions) dan Penyelidikan (Inquiry) 

(1) Negosiasi 

Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling 

penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa 

internasional. Praktek negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung 

untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan 

                                                           
92 Anonim, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional, loc. cit. 
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sengketanya.94 Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung 

antara para pihak untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan 

pihak ketiga.95 

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan 

mekanisme negosiasi antara lain adalah para pihak mengawasi dan memantau 

secara langsung prosedur penyelesaiannya. Kemudian para pihak memiliki 

kebebasan untuk menentukan penyelesaian dengan kesepakatan di antara mereka. 

Para pihak juga dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam 

negeri. Terakhir, para pihak dapat mencari penyelesaian yang bersifat win-win 

solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.96 

Kelemahan utama penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa 

adalah pertama, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak 

kuat, sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada 

dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering terjadi ketika dua pihak 

bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Kedua, bahwa proses 

berlangsungnya negosiasi sering kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini 

terutama dikarenakan permasalahan antar negara yang timbul, khususnya masalah 

yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya 

persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan 

sengketanya melalui negosiasi. Ketiga, manakala suatu pihak terlalu keras dengan 
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 Huala Adolf, op. cit., hlm. 19. 
95 Ibid., hlm. 26. 
96 Dedi Supriyadi, 2013, Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi), Bandung, Pustaka 
Setia, hlm. 199-200. 
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pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak 

produktif.97 

  

(2) Pencarian Fakta 

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara 

konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu 

penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu 

permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai 

kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik 

kenegaraan. Selain itu, organisasi-organisasi internasional juga telah 

memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini. Negara-

negara juga telah membentuk badan-badan penyelidikan baik yang sifatnya ad 

hoc ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya 

mengatakan bahwa Mahkamah dapat “entrust any individual body, bureau, 

commission or other organization that it may select, with the task of carrying out 

an inquiry or giving an expert opinion.”98  

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 

tahun 1907 Pasal 35, dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian 

fakta) sifatnya terbatas mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan 

suatu keputusan.99 

 

                                                           
97 Sefriani, 2014, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Pers, hlm. 329. 
98 Mahkamah Internasional, Statuta Mahkamah Internasional 1945, Pasal 50.  
99
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(3) Jasa-Jasa Baik 

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan 

bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berupaya agar para pihak menyelesaikan 

sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah 

mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, 

duduk bersama, dan bernegosiasi.100 

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat 

terjadi dalam dua cara, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga 

itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. 

Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para 

pihak.101  

Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik kenegaraan. Dalam perjanjian 

internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Di samping negara 

sebagai subjek hukum ekonomi internasional, jasa-jasa baik juga telah dikenal 

dalam praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta.102 

(4) Mediasi 

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga 

tersebut disebut dengan mediator. Mediator dapat merupakan negara, organisasi 

internasional atau individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses 

negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berusaha 

mendamaikan para pihak dengan memberikan cara penyelesaian sengketa. Jika 
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usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi 

mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi 

utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi 

hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat 

mengakhiri sengketa.103 

 

(5) Konsiliasi 

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi 

menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini 

adalah negara, tetapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. 

Komisi konsiliasi yang dibentuk para pihak dapat terlembaga atau bersifat ad hoc, 

yang kemudian memberi persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. 

Akan tetapi, keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat 

para pihak.104 

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute 

of 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan aturan pembentukan komisi konsiliasi. 

Badan seperti ini dibentuk dengan persetujuan bersama kedua belah pihak. Di 

samping fungsi, terdapat kriteria lain yang membedakan badan ini dengan 

mediasi. Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan 

dengan mediasi. Hukum acara tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu dalam 

perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.105 
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b) Arbitrase 

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang 

telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang 

belum terdapat batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Sarjana Amerika 

Latin Podesta Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai: 

“Arbitration is the resolution of internasional disputes through the submissions, 

by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be 

one or several persons by means of contentious proceedings from which the result 

of definitive judgment is derived”.  

Podesta Costa mendefinisikan bahwa Arbitrase merupakan system penyelesaian 

sengketa melalui pengajuan permohonan dari para pihak, yang menunjuk satu atau 

lebih pihak ketiga sebagai penengah dalam perundingan.106 

Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (International Law 

Commisions) adalah a procedure for the settlement of disputes between states by 

binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntaruly 

accepted.107 

Huala Adolf memandang arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian 

sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para 

pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat 

perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Melihat kesimpulan oleh para 

sarjana tersebut, dapat di simpulkan bahwa arbitrasi merupakan suatu prosedur 
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proses penyelesaian sengketa yang menunjuk pihak ketiga baik suatu badan 

hukum atau organisasi yang diakui, untuk memutus sengketa dan putusannya 

bersifat mengikat.108 

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, 

yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (institutionalized) 

atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga 

adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum 

acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini adalah The Permanent Court of 

Arbitration (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan 

yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu dan berakhir tugasnya setelah 

putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan.109  

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur 

positif: 

(1) Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung, hal ini berarti para pihak 

memiliki kepercayaan secara penuh penyelesaian sengketanya diputus oleh 

pihak ketiga.  

(2) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau 

persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan dalam menentukan 

hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan 

lain-lain.  

(3)  Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat. 
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(4) Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia 

apabila kedua belah pihak menginginkannya.  

(5) Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.110 

Disamping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik 

memiliki kekurangan berikut:  

(1) Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk 

menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, 

termasuk badan arbitrase internasional. 

(2) Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa 

putusannya akan mengikat (dalam hukum internasional, suatu kesepakatan 

mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut 

berdasarkan prinsip itikad baik). Hukum internasional tidak menjamin 

bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan keputusan yang 

dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut.111 

Terdapat dua perbedaan utama antara badan arbitrase internasional publik 

dengan pengadilan internasional. Pertama, arbitrase memberikan para pihak 

kebebasan dalam memilih atau menentukan badan arbitrasenya. Sebaliknya dalam 

hal pengadilan, komposisi pengadilan berada di luar pengawasan atau kontrol para 

pihak. Kedua, arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih 

hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Kebebasan seperti ini tidak ada 

dalam pengadilan internasional pada umumnya. Misalnya pada Mahkamah 

Internasional. Mahkamah terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum 
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internasional yang ada, meskipun dalam mengeluarkan putusannya diperbolehkan 

menggunakan prinsip ex aequo et bono.112 

Sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase antara lain 

dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum berikut:  

(1) The Hague Convention for the Pacific settlement of International Dispute 

(tahun 1899 dan 1907).  

(2) Pasal 13 Covenant of the League of Nations. Pasal 13 ayat (1) Covenant 

antara lain mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyerahkan 

sengketa mereka kepada badan arbitrase atau pengadilan internasional 

apabila sengketa mereka tidak dapat diselesaikan secara diplomatik.  

(3) Pasal 33 Piagam PBB yang memuat beberapa alternatif penyelesaian 

sengketa, antara lain arbitrase, yang dapat dimanfaatkan oleh negara-

negara anggota PBB.  

(4) The UN Model on Arbitration Procedure, yang disahkan oleh Resolusi 

Majelis Umum PBB 1962 (XIII) tahun 1958.113 

Persyaratan terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan 

arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang 

bersengketa. Kesepakatan merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut 

negara yang berdaulat. Kedaulatan negara menyatakan bahwa suatu negara tidak 

tunduk kepada subjek-subjek hukum internasional tanpa adanya kesepakatan atau 

kehendak dari negara tersebut.114 
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c) Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement) 

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara 

cara tersebut diatas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. 

Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada 

ternyata tidak berhasil. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dimungkinkan apabila ada 

kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini biasanya tertuang 

dalam klausul penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak 

bersengketa. Dalam kesepakatan tersebut telah ditegaskan apabila timbul sengketa 

dalam hubungan kerjasama mereka (misalkan hubungan perdagangan), mereka 

sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan tertentu.115  

Masalah yurisdiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam hukum 

internasional merupakan masalah utama dan sangat mendasar dalam upaya 

penyelesaian suatu sengketa. Kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan 

internasional pada prinsipnya didasarkan kepada kesepakatan dari negara-negara 

yang mendirikannya. Berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional 

didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional ini.116  

Pengadilan-pengadilan yang telah ada saat ini, seperti Mahkamah 

Internasional, the InterAmerican Court of Human Right, the Court of European 

Communities, Dispute Settlement Body WTO, semua badan peradilan tersebut 

didirikan oleh perjanjian internasional. Mahkamah Internasional didirikan 
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berdasarkan Piagam PBB, the Inter-American Court of Human Right, the Court of 

European Communities oleh the Treaty of Rome. Biasanya perjanjian 

internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan 

sengketanya kepada pengadilan dan sengketa-sengketa apa saja yang bisa 

diserahkan dan diadili oleh pengadilan.117 

Di antara keseluruhan organ pengadilan tersebut diatas, salah satu organ 

umum badan penyelesaian sengketa secara yudisial yang umum dikenal oleh 

masyarakat internasional adalah International Court of Justice (ICJ) yang 

menggantikan dan melanjutkan kontinuitas Permanent Court of International 

Justice. Pengukuhan kedudukan dilaksanakan pada tanggal 18 April 1946, dan 

pada tanggal tersebut pendahulunya yaitu Permanent Court of International 

Justice, dibubarkan oleh Majelis Liga Bangsa-Bangsa pada waktu sidang 

terakhirnya. ICJ terbuka bagi negara-negara (anggota-anggota atau bukan anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa) peserta statuta dan bagi negara-negara lain, dengan 

syarat-syarat yang ditentukan Dewan Keamanan PBB tunduk pada ketentuan 

khusus yang dimuat dalam traktat-traktat yang berlaku dan syarat tersebut tidak 

untuk menempatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sama di hadapan 

Mahkamah (Pasal 35 statuta ICJ). Yurisdiksi ICJ dapat dibedakan menjadi 2 

macam yakni: 

(1) Memutuskan Perkara-Perkara Pertikaian (Contentius Case) 

Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan 

oleh para pihak. Ketentuan ini tidak berarti Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi 
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apabila proses peradilan diawali dengan suatu penyerahan sengketa secara 

bersama oleh negara-negara yang bertikai. Suatu penyerahan sepihak dari 

sengketa kepada ICJ oleh salah satu pihak, tanpa didahului dengan perjanjian 

khusus sudah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak lain dalam 

sengketa tersebut menyetujui demikian. Selain itu pengakuan suatu negara 

terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa dapat terjadi setiap saat 

sebagai kewajiban ipso facto dan tanpa perjanjian khusus “dalam hubungannya 

dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama” yurisdiksi Mahkamah 

dalam semua sengketa hukum mengenai:  

(a)   Penafsiran suatu traktat;  

(b)   Setiap persoalan hukum internasional;  

(c)  Keberadaan suatu fakta yang apabila ada, akan merupakan suatu 

pelanggaran kewajiban internasional;  

(d)  Sifat hakikat dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus diberikan bagi 

pelanggaran suatu kewajiban internasional.118  

Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas kehendaknya sendiri, karena 

salah satu pihak harus memiliki untuk membawa perkara itu kehadapannya, maka 

pihak lain kemudian terikat untuk menerima yurisdiksi Mahkamah. Kedua pihak 

tetap bebas dalam setiap tahap untuk menyelesaikan sengketa terkait melalui 

perjanjian tanpa perlu persetujuan oleh Mahkamah, yang dapat diumumkan begitu 

saja sebagai pernyataan perkara tersebut dihapus dari daftar perkara (Pasal 88 

Rules of Court 1978). 
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Menurut Pasal 41 Statuta ICJ, Mahkamah dapat mengusulkan suatu 

tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-

masing pihak, tindakan-tindakan sementara ini dapat bersifat perintah, juga 

keputusan atau larangan yang tujuannya melindungi hak-hak dari masing-masing 

pihak dalam arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Statuta Mahkamah. 

Akibat hukum dari keputusan Mahkamah ditentukan dalam Pasal 56-61 Statuta 

ICJ. Keputusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali di antara 

para pihak dan berkenaan dengan kasus tertentu (Pasal 59). Keputusan tersebut 

adalah final dan tanpa banding (Pasal 60) tetapi suatu revisi boleh dilakukan atas 

dasar penemuan suatu faktor yang menguntungkan yang baru, dengan ketentuan 

bahwa pelaksanaan hal itu dibuat dalam jangka waktu 6 bulan dari penemuan itu 

serta tidak lebih dari 10 tahun dari tanggal keluarnya keputusan (Pasal 61).119 

 

(2) Memberikan Opini-opini yang bersifat Nasihat (Advisory Opinion) 

Opini-opini nasehat yang dapat diberikan oleh Mahkamah hanya dapat 

diupayakan atas persoalan hukum, sama dengan halnya jenis perkara yang dapat 

dipersengketakan di ICJ. Kongkret maupun abstrak, dan dalam memberi opini-

opini nasihat itu Mahkamah akan melaksanakan fungsi yudisialnya. Suatu opini 

nasihat tidak melebihi tujuannya, opini tersebut kurang memiliki kekuatan 

mengikat dibanding suatu keputusan dalam kasus-kasus perdebatan, demikian 

pula untuk organisasi atau organ-organ organisasi yang memintanya, meskipun 

tentunya organisasi atau organ tersebut dapat memilih untuk menganggapnya 
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suatu keputusan yang sifatnya wajib. Mahkamah juga menganggap dirinya wajib 

memiliki tugas untuk mematuhi pembatasan-pembatasan yudisial yang essensial 

dalam prosedur opini nasihatnya, sehingga Mahkamah tidak akan mejalankan 

yurisdiksi hal yang utama atas dasar mana suatu opini yang diminta tersebut 

menentukan suatu kontroversi antara negara-negara tertentu serta tidak ada satu 

negara yang tampil di hadapan Mahkamah. Penafsiran ketentuan-ketentuan traktat 

sesungguhnya merupakan suatu tugas yudisial dan Mahkamah tidak dapat 

menolak suatu permintaan opini nasihat tentang persoalan demikian, meskipun 

diklaim bahwa persoalan tersebut dan permintaannya bersifat politis. Dalam setiap 

peristiwa, Mahkamah tidak akan menolak untuk memberikan suatu opini nasihat, 

karena dikatakan bahwa berkaitan dengan opini tersebut Mahkamah telah atau 

dapat diduga akan tunduk pada tekanan politis.120 

Mahkamah Internasional apabila diminta oleh para pihak, dapat 

membentuk kamar-kamar (chambers) untuk menangani suatu perkara khusus dan 

jumlah hakim yang menyusun kamar tersebut akan ditentukan oleh Mahkamah 

dengan persetujuan dari para pihak seperti yang dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) 

Statuta ICJ. Pada bulan Januari 1982, untuk pertama kalinya Mahkamah 

membentuk kamar khusus untuk menyelesaikan sengketa antar Amerika Serikat 

dan Kanada mengenai penetapan batas perbatasan maritim di kawasan teluk 

Maine dan prosedur ini telah diikuti dalam permasalahan-permasalahan 

berikutnya.121 
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2) Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Kekerasan  

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan 

sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka 

salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa 

adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa 

internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi: 

a) Perang;  

b) Retorsi (retortion);  

c) Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals);  

d) Blokade secara damai;  

e) Intervensi (intervention).122 

 

a) Perang 

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan 

dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara 

yang ditaklukan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Cara 

perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di 

praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau 

instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman 

mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya 

kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, 

masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, 
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karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk 

menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.123 

Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan 

bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) 

Piagam PBB menyebutkan “All members shall settle their international disputes 

by peaceful means in such a manner that international peace and security are not 

endangered”, Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB 

diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. 

Kewajiban lainnya yang melarang penggunaan kekerasan dalam Piagam 

tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan 

internasional, semua negara harus menahan diri dalam menggunakan cara-cara 

kekerasan, “All members shall refrain in their international relations from the 

threat or use of force against the territorial integrity or political independence of 

any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United 

Nations”.124 

Penggunaan kekerasan senjata dalam suatu sengketa hanya dapat 

dimungkinkan pada saat keadaan terdesak untuk melakukan pembelaan diri 

apabila terlebih dahulu diserang oleh negara lain. Tindakan ini didasarkan pada 

Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan “Nothing in the present Charter shall 

impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack 

occurs against a Member of the United Nations… Measures taken by Members in 
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the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the 

Security Council… ”.125  

Penggunaan perang sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa 

internasional merupakan pilihan yang harus digunakan dalam situasi tertentu. 

Penggunaan senjata sebagai media penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk 

alasan pertahanan diri dan bukan sebagai tindakan untuk menekan pihak lain.126 

 

b) Retorsi (Retortion) 

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara 

terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut 

dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya 

pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan 

ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif.127  

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat 

secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam 

Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak 

mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan 

retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam 

tersebut. 
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c) Tindakan-tindakan Pembalasan (Repraisals) 

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan 

tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Pembalasan merupakan upaya 

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk 

menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan 

tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan repraisal dan retorsi adalah 

bahwa pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya dapat 

dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas 

dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.128  

Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan barang-barang 

terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap 

seseorang. Saat ini pada umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan 

apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan 

tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat 

dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan 

pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta 

untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan 

reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan.129 

 

d) Blokade secara Damai (Pacific Blockade) 

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu 

damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukan untuk memaksa negara yang 
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pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan 

blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif 

yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara 

tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu 

tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara 

kedamaian dunia.130 

 

e) Intervensi (intervension) 

Internvensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional 

dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara 

tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara 

dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan 

jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang 

negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam 

bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan 

PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu 

negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke 

beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum 

tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa 

terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan 

menurut hukum internasional. Tindakan tersebut adalah apabila:  

(1)  Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB;  
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(2) Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di 

negara lain;  

(3) Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas 

hukum internasional.131 

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin 

terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi 

yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan 

tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan 

tersebut.132 

 

b. Penyelesaian Sengketa Internasional Privat 

Dalam suatu kegiatan internasional baik negara maupun individu mengacu 

kepada kaidah kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum 

publik internasional (public international law) maupun ketentuan hukum perdata 

internasional (private international law).133 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup hukum internasional 

publik terkait dengan hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional 

dalam urusan internasional yang melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga 

internasional baik secara global maupun regional. Hukum internasional privat 

adalah bagian hukum internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban 

individu sebagai para pihak dan lembaga internasional non pemerintah dalam 
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urusan internasional yang mengacu pada kaidah prinsip-prinsip hukum perjanjian 

atau kontrak internasional dan konvensi internasional.134 

Perbedaan acuan kaidah hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan 

dalam penyelesaian sengketa internasional publik dan privat. Di atas telah 

dijelaskan metode-metode penyelesaian sengketa publik, sedangkan metode-

metode penyelesaian sengketa privat yakni terletak dalam kontrak kesepakatan 

yang telah dibuat sebelum melakukan kesepakatan apakah ditempuh dengan 

menggunakan:  

1) Pilihan hukum (choice of law);  

2) Pilihan forum (choice of jurisdiction).135 

 

1) Pilihan Hukum 

Pada prinsipnya para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan 

hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sesuai dengan prinsip kebebasan 

berkontrak. Kebebasan para pihak untuk menetukan hukum ini termasuk 

kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono).136  

Prinsip ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa 

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian 

sengketa. Kebebasan memilih ini harus dihormati oleh badan peradilan sebagai 

contoh yakni, Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration.137 
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Peran choice of law di sini adalah menentukan hukum yang akan 

digunakan oleh badan peradilan (peradilan atau arbitrase) untuk:  

a) Menentukan keabsahan suatu kontrak;  

b) Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak;  

c) Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu 

prestasi (pelaksanaan suatu kontrak); dan  

d) Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap 

kontrak.138  

Hukum yang berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum hukum 

tersebut ialah:  

a) Hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable 

substantive law atau lex causae); 

b) Hukum yang berlaku dalam persidangan (procedural law). Hukum 

yang berlaku tergantung kepada kesepakatan para pihak. Hukum 

tersebut dapat berupa hukum nasional negara tertentu. Biasanya hukum 

nasional tersebut ada atau terkait dengan nasionalitas salah satu 

pihak.139 

 

2) Pilihan Forum 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam kontrak 

dapat memilih pengadilan mana seandainya timbul sengketa terhadap kontrak 

yang bersangkutan yang dapat dilakukan melalui pilihan forum pengadilan dan di 
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luar pengadilan. Forum penyelesaian sengketa dalam hal ini pada prinsipnya juga 

sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa 

internasional pada umumnya (negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, 

konsiliasi, arbitrase) dan penyelesaian melalui pengadilan atau cara-cara yang 

disepakati dan dipilih para pihak.  

Penyelesaian sengketa publik internasional dan perdata internasional tidak 

memiliki perbedaan jauh, dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan  

internasional keduanya senantiasa berjalan bersama tanpa terpisah satu sama 

lain.140 

 

c. Embargo Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional 

Embargo adalah salah satu wujud dari reprisal. Reprisal merupakan 

penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan upaya pembalasan oleh 

suatu negara terhadap negara lain untuk memperoleh ganti rugi terbatas pada 

penahanan orang dan barang. Reprisal berarti upaya pemaksaan yang dilakukan 

oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan 

sengketa yang timbul karena negara (yang dikenai reprisal) telah melakukan 

tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan.141  

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan 

pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo 

umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk 

mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan 
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yang menyebabkan ekonomi internal negara tersebut mengalami kesulitan. 

Embargo umumnya digunakan dalam sengketa politik internasional bagi 

pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan.142  

Salah satu contoh tindakan embargo dalam sengketa politik adalah ketika 

Uni Eropa (UE) pada tahun 2012 lalu, secara resmi mengembargo impor minyak 

bumi dari Iran secara resmi yang terhitung secara efektif dimulai pada tanggal 1 

Juli 2012. Kebijakan embargo yang dilakukan oleh UE ini, merupakan langkah 

yang ditempuh atas gagalnya perundingan mengenai penutupan pengembangan 

proyek nuklir yang dilakukan oleh Iran.143 

Dalam kasus tersebut UE memberikan sanksi embargo terhadap Iran untuk 

memberikan keadaan yang menyebabkan Iran secara terpaksa mengikuti 

keinginan UE. Tindakan embargo sering dilakukan karena tergolong efektif dalam 

memaksakan suatu kebijkan tertentu terhadap suatu negara lain. Negara yang 

diembargo tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kebijakan dari negara atau 

kelompok yang melakukan embargo tersebut. Tindakan embargo merupakan 

tindakan kekerasan terhadap negara lain sehingga pelaksanaannya sering 

diragukan, namun tindakan ini dibenarkan sebagai upaya untuk mengatasi 

tindakan ilegal negara lain yang mengakibatkan kerugian negara yang melakukan 

embargo.  Embargo dapat dilakukan dengan syarat:  

1) Sasaran merupakan negara yang telah melakukan pelanggaran 

internasional;  
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2) Negara pelanggar sudah terlebih dahulu diminta untuk memenuhi ganti 

rugi atas tindakannya;  

3) Tindakan embargo harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak 

berlebihan;  

4) Tujuan embargo adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan.144 

Embargo dalam hubungan internasional umumnya digunakan dalam 

penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh adanya aturan atau perjanjian hukum 

internasional yang dilanggar, penggunaan embargo dalam sengketa perdagangan 

hanya pernah dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Rusia, setelah 

sebelumnya Rusia terlebih dahulu mengumumkan embargo terhadap UE dan 

Amerika.145 

 

2. Hukum Laut Internasional 

a. Sejarah Hukum Laut Internasional 

Uraian mengenai sejarah hukum laut internasional perlu diawali dengan 

pembahasan mengenai berbagai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, 

laut terbukti mempunyai pelbagai fungsi, antara lain sebagai: 1) sumber makanan 

bagi umat manusia; 2) jalan raya perdagangan; 3) sarana untuk penaklukan; 4) 

tempat pertempuran-pertempuran; 5) tempat bersenang-senang, dan 6) alat 

pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan  

teknologi (iptek), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya 
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bahan-bahan tambang dan galian berharga di dasar laut dan usaha-usaha 

mengambil sumber daya alam.146 

Bertitik tolak pada uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat 

digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, 

jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan pelbagai kepentingan 

lainnya. Fungsi-fungsi laut yang disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat 

manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan 

laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi 

hukum.147 

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan 

 pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum 

internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, 

yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut 

internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-

 peristiwa hukum yang terjadi di laut.148  

Hukum laut internasional mengalami perkembangan yang terus-menerus 

dan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu untuk kepentingan umat 

manusia melalui aturan-aturan yang berlaku untuk tiap-tiap negara. Pemikiran-

 pemikiran dari para ahli dan konferensi-konferensi tentang hukum laut 
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internasional turut mewarnai proses perkembangan hukum laut internasional 

ini.149 

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami 

perubahan secara revolusioner selain perkembangan hukum laut dan jalur-jalur 

maritim. Pada awalnya, pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang 

demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan, akan tetapi pada abad 

keenam belas periode-periode dimana terjadi penemuan maritim akbar oleh para 

pelaut Eropa dan klaim-klaim yang dikemukakan oleh negara maritim dengan 

tujuan untuk melaksanakan kedaulatan, yang mana hal ini tidak dapat dibedakan 

dari pemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas. Grotius merasa sangat 

keberatan dengan adanya klaim-klaim kedaulatan tersebut dengan berlandaskan 

dua faktor; pertama, tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa atau 

negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif 

mengambilnya sebagai hal milik dengan cara okupasi. Faktor kedua, alam tidak 

memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan 

oleh setiap orang serta sifatnya tidak dapat habis, atau dengan kata lain laut lepas 

adalah hak semua bangsa.150 

Pada zaman Romawi telah berkembang pemikiran dan aturan yang 

 berkaitan dengan laut. Namun pada dasarnya hanya ada 2 pendapat yang 

 berkembang pada masa itu.  Pendapat pertama adalah Re s  C o mm u ni s  

O m ni um  Laut adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik masyarakat 

internasional. Laut adalah milik bersama, sehingga Negara-negara bebas untuk 
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mempergunakannya. Hal ini berarti laut berada di bawah kedaulatan bersama, 

diatur melalui pengelolaan bersama, merupakan domain hukum internasional 

publik dan berkaitan dengan kepentingan bersama masyarakat internasional. 

Pendapat kedua yaitu Res  N u l l i u s  Laut merupakan suatu benda atau tempat 

yang tidak ada pemiliknya, laut bisa diklaim oleh siapapun juga. Di laut berlaku 

“first come first serve” mereka yang datang lebih dahulu maka merekalah yang 

berhak menguasai wilayah tersebut.151 

Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, muncul klaim sepihak dari  negara-

negara di sekitar Laut Tengah tentang hukum laut. Lahir Teori Bartolus dan 

Baldus, dalam teori Bartolus Laut dibagi menjadi dua yaitu laut yang berada di 

bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan laut yang bebas dari kekuasaan 

dan kedaulatan siapapun.  Sedangkan dalam teori Baldus Terdapat tiga konsepsi , 

yaitu : Pemilikan laut; Pemakaian laut; Yurisdiksi dan wewenang atas laut untuk 

perlindungan kepentingan di laut. Pada tahun 1493, I n t e r  Ca e t e ra  dari Paus 

Alexander II yang membagi lautan menjadi dua yakni, Lautan Atlantik yang 

berada di bawah kekuasaan Spanyol dan Laut Pasifik yang berada di bawah 

kekuasaan Portugis.152 

Dalam perkembangannya terjadi “Battle of Books” dimana para sarjana 

berargumen melalui buku. Para sarjana berargumen bahwa laut merupakan 

M a r e  L i b e r u m  v s  M a r e  C l a u s u m .  Mare Liberum dikemukakan oleh 

Hugo Grotius. Doktrin Grotius dalam De Yure Praedae (1868) tentang prinsip 

kebebasan berlayar di laut yang berkaitan dengan konsep Freedom of the Sea 
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Dalam konsep Mare  Liberum dikatakan bahwa, laut bersifat terbuka, laut tidak 

dapat dimiliki (res extra commercium), dan falsafah hukum alam bahwa laut itu 

bebas dan dapat digunakan oleh siapapun juga. Mare Clausum dikemukakan oleh 

John Selden pada tahun 1635. Teori ini dikemukakan pada abad XVII oleh Inggris 

untuk menentang teori yang telah dikemukakan oleh Grotius. Selden 

mengemukakan bahwa selama laut dikuasai oleh suatu negara tertentu, maka 

negara tersebut mempunyai kekuasaan atas laut tersebut. Teori ini dikembangkan 

oleh Pontanus yang mengemukakan bahwa kedaulatan suatu negara (sovereignity) 

atas laut mencakup di dalamnya wewenang untuk melarang pihak ketiga, tidak 

lagi dikaitkan dengan dominium atas laut-laut yang berdekatan dengan daratan 

yang bisa menjadi kedaulatan negara pantai, selebihnya adalah laut bebas. Teori 

Mare Clausum kembali dikembangkan oleh Cornelis van Bynkershoek yang 

menyatakan terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis atau lebih dikenal 

dengan teori tembakan meriam, yang menyebutkan bahwa lebar laut territorial 

suatu negara adalah sejauh 3 mil laut. Alasannya karena 3 mil laut adalah jarak 

yang paling jauh yang bisa ditempuh oleh tembakan meriam.153 

Berdasarkan sejarah awal adanya klaim-klaim negara terhadap laut lepas, 

maka peraturan yang membahas mengenai wilayah laut semakin masif setelahnya. 

Pada zaman modern, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang 

sangat luar biasa. Perkembangan hukum laut internasional pada masa ini lebih 

banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi sebagai  pemikir 

dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan hukum laut. Dimulai dengan Den 
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Haag Convention 1930, merupakan konferensi yang bertujuan membentuk 

kodifikasi hukum internasional yang diprakarsai oleh Liga Bangsa Bangsa, yang 

meliputi 3 (tiga) hal yakni nationality, territorial waters, dan responsibility of 

states. Dalam konferensi ini negara-negara peserta tidak mencapai kata sepakat 

khususnya mengenai lebar laut territorial. Tetapi negara-negara peserta sepakat 

bahwa laut memiliki tiga dimensi yakni meliputi ruang udara di atasnya, dasar 

laut, dan tanah di bawahnya. Selain itu, disepakati juga mengenai hak lintas 

damai. Konferensi ini pada dasarnya berhasil meletakkan dasar-dasar bagi 

 perkembangan hukum laut internasional publik.154  

Selanjutnya adalah Truman Proclamation 28 September 1945 Latar 

belakang yang mendasari keluarnya Proklamasi Truman adalah banyaknya negara 

yang merdeka atau menyatakan merdeka, kemajuan teknologi dan banyak negara 

yang menyadari laut sebagai sumber daya alam yang  potensial. Pada pokoknya 

proklamasi ini melontarkan pengertian baru tentang rezim Continental Shelf 

(Landas Kontinen). Menurut Truman, landas kontinen merupakan suatu 

kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dengan tujuan mengamankan dan 

mencadangkan sumber kekayaan alam serta penguasaan atas sumber daya alam di 

bawahnya tanpa adanya effective occupation. Isi dari proklamasi Truman adalah, 

perlu pencarian Sumber Daya Alam baru dari minyak bumi dan mineral lain untuk 

kebutuhan jangka panjang, perlu adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber 

kekayaan alam yang terdapat di seabed dan subsoil landas kontinen negara 

Amerika Serikat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan landas kontinen 
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Amerika Serikat merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan sehingga 

usaha untuk mengolah kekayaan alamnya memerlukan kerjasama dan 

perlindungan dengan negara pantai yang  berbatasan.155 

Konferensi hukum laut PBB yang pertama diselenggarakan di Jenewa 

tanggal 24 Februari 1958 sampai dengan 27 April 1958, dan tugas yang berhasil 

diselesaikan dimuat dalam empat buah konvensi yaitu, konvensi tentang laut 

teritorial dan jalur tambahan, konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang 

perikanan dan konservasi sumber-sumber daya hayati di laut lepas, serta konvensi 

mengenai landasan kontinen. Sesudah berakhirnya konferensi 1958, Majelis 

Umum melalui resolusi yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 1958 meminta 

Sekretaris Jenderal PBB untuk menyelenggarakan konferensi PBB mengenai 

hukum laut yang kedua untuk membahas lebih lanjut mengenai dua masalah yang 

belum selesai yaitu, lebar laut teritorial dan batas wilayah penangkapan ikan. 

Lebih dari 80 negara diwakili pada konferensi PBB yang kedua ini, yang 

diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 16 Maret 1960 sampai dengan 26 April 

1960, dengan hasil yang tidak begitu meyakinkan menyangkut kedua masalah 

tersebut.156 

Hasil akhir dari berbagai perkembangan yang timbul dikemudian hari 

adalah dengan dikeluarkannya dua resolusi penting oleh Majelis Umum pada 

tanggal 17 Desember 1970, yakni Deklarasi Prinsip-Prinsip yang mengatur Dasar 

Laut dan Dasar Samudera serta Tanah dibawahnya diluar Batas Yurisdiksi 

Nasional (Declaration of Principles Governing the Seabed and Subsoil Thereof 
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beyond the Limits of National Jurisdiction) dan keputusan untuk 

menyelenggarakan konferensi PBB ketiga mengenai Hukum Laut pada tahun 

1973 yakni UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea). 

Konferensi PBB ketiga mengenai hukum laut sangat luas, meliputi pembentukan 

rezim internasional untuk mengatur kawasan, definisi yang tepat dari kawasan, 

dan “suatu ruang lingkup yang luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan 

rezim hukum laut lepas, landas kontinen, laut teritorial dan jalur tambahan, 

perikanan dan konservasi sumber-sumber daya alam hayati di laut lepas, 

pelestarian lingkungan laut dan penelitian ilmiah”.157 

 

b. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) 

UNCLOS melahirkan beberapa pokok pengaturan (rezim) hukum laut, 

yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, 

landas kontinen, laut lepas, dan selat yang digunakan untuk pelayaran 

internasional. Wilayah laut pedalaman adalah wilayah laut di sisi daratan dari 

garis pangkal. Garis pangkal ini ialah garis yang digunakan sebagai pangkal 

pengukuran lebar wilayah laut teritorial.158 Pada Pasal 46 dalam konvensi PBB 

tentang hukum laut, menyatakan bahwa istilah ‘kepulauan’ berarti suatu gugusan 

pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantara pulau-pulau tersebut, dan wujud-

wujud alamiah lainnya yang satu sama lain bereratan sehingga membentuk satu 

kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki. Negara kepulauan 

didefinisikan untuk memberi arti, ‘suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu 
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atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain’. Metode garis 

pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan.159 

Ketentuan mengenai laut teritorial dan zona tambahan diatur dalam Pasal 3 

dan Pasal 33. Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil 

laut diukur dari garis pangkal sepanjang pantai negara tersebut. Akan tetapi, 

keadaulatan negara pantai dibatasi oleh hukum internasional dengan 

ditetapkannya Hak Lintas Damai yakni hak bagi kapal asing di wilayah tersebut 

dan kewajiban negara pantai untuk memberitahu kepada kapal asing yang lewat 

tentang bahaya navigasi yang diketahui.160 Mengenai zona tambahan, menentukan 

bahwa negara pantai dalam zona tersebut bisa melaksanakan pengawasan yang 

diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, 

fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 

mil.161  

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 

200 mil laut dari garis pangkal. Dalam zona ini negara pantai memilliki hak-hak 

berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan 

alam serta yurisdiksi tertentu terhadap pertama, pembuatan dan pemakaian pulau 

buatan, instalasi, dan bangunan; kedua, riset ilmiah kelautan; dan ketiga, 

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.162 

Ketentuan tentang landas kontinen diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. 

Dalam ketentuan ini telah ditentukan bahwa landas kontinen suatu negara pantai 

                                                           
159

 J.G. Starke, op. cit., hlm. 353. 
160

 Sugeng Istanto, 2010,  Hukum Internasional,  Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
hlm. 54. 
161 Manuputy, et. al., 2008,  Hukum Internasional,  Depok, Rech-ta, hlm. 94. 
162

 Sefriani, op. cit., hlm. 215-216. 



94 
 

tidak boleh melebihi batas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut 

teritorial diukur. Landasan kontinen suatu negara adalah tanah wilayah laut yang 

menjulur ke luar wilayah laut teritorial sebagai kelanjutan alami dari wilayah 

daratan negara tersebut.163 Berdasarkan ketentuan UNCLOS Pasal 86, apa yang 

dianggap sebagai laut lepas hanya berlaku terhadap semua bagian laut yang tidak 

termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), laut teritorial atau perairan 

pedalaman negara-negara atau ke dalam perairan negara-negara kepulauan. Serta 

pada Pasal 87 menyatakan bahwa, laut lepas sepenuhnya terbuka bagi semua 

negara baik yang berpantai maupun tidak; yaitu kebebasan pelayaran, 

penerbangan di atasnya, pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut, 

pembangunan pulau buatan dan instalasi lainnya, penangkapan ikan, serta riset 

ilmiah. Semua kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

kepentingan negara lain yang melaksanakan kebebasan-kebebasan yang sama.164 

Penjelasan pokok UNCLOS selanjutnya yakni mengenai selat yang digunakan 

untuk pelayaran internasional, ketentuan ini diatur dalam Pasal 41. Rezim lalu 

lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak 

mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan oleh negara 

yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah 

dibawahnya, serta ruang udara diatasnya.165 
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3. Analisis Penunjukan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of 

Arbitration) sebagai Lembaga yang Mengadili Sengketa Cina dan Filipina 

terhadap Kepemilikan Laut Cina Selatan 

 

Penyelesaian sengketa dalam Hukum Laut yaitu UNCLOS 1982 diatur 

tersebar pada setiap sub bagian dalam konvensi. Namun secara umum 

penyelesaian sengketa diatur pada Bab XV yaitu Penyelesaian Sengketa dimulai 

dari Pasal 279-299. Secara umum setiap pihak dalam UNCLOS mempunyai 

kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa akibat pelaksanaan ataupun 

perbedaan interpretasi konvensi.166 Berpijak pada aturan inilah Hukum Laut 

memberikan kebebasan167 memilih beberapa alternatif penyelesaian sengketa baik 

secara litigasi168 ataupun non litigasi.169 Tindakan Filipina untuk membawa 

sengketa ini ke jalur litigasi yaitu jalur hukum resmi dimungkinkan berdasarkan 

hukum penyelesaian sengketa internasional. Ini adalah pilihan dalam penyelesaian 

sengketa antar negara.170 

Terkait kasus sengketa Laut China Selatan para pihak yang bersengketa 

telah bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, hal ini terbukti dengan 

adanya proses bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah, seperti pada 

kesepakatan penyelesaian secara damai antara China dengan ASEAN tahun 2002 
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dan 2006.171 Penyelesaian sengketa Cina dan Filipiina telah melalui jalur non 

litigasi yaitu perundingan (negosiasi) dengan membentuk perjanjian bilateral di 

antara kedua belah pihak. Jalur negosiasi merupakan cara umum yang paling 

banyak dipilih oleh negara-negara dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi juga 

dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan salah 

satu jalan penyelesaian sengketa yang termuat juga dalam Pasal 33 Piagam PBB. 

Namun jalur negosiasi ini memiliki kelemahan diantaranya negosiasi tidak pernah 

akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras serta negosiasi menutup 

kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah satu pihak 

berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu.172 

Filipina akhirnya memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa 

dengan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengajukan kasus tersebut ke 

Mahkamah Arbitrase Internasional. Menurut konvensi pilihan prosedur litigasi 

yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah sebagai berikut:  

a. International Tribunal for the Law of the Sea  

b. International Court of Justice  

c. Arbitration/Arbitral Tribunal  

d.  Special Arbitration.173 

Selanjutnya dengan dipilihnya jalur arbitrase internasional oleh Filipina 

dalam menyelesaikan sengketa klaim tumpang tindih kepemilikan di Laut Cina 
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Selatan dengan Cina merupakan suatu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang juga diatur dalam hukum penyelesaian sengketa Internasional. Penyelesaian 

sengketa intemasional melalui arbitrase adalah pengajuan sengketa intemasional 

kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang 

bersengketa. Arbitrase menerapkan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam 

batas-batas yang telah disetujui sebeiumnya oleh para pihak yang bersengketa. 

Secara esensial, arbitrase merupakan persetujuan para pihak yang bersengketa. 

Para pihak yang bersengketa yang mengatur pengadilan arbitrase. Arbitrase terdiri 

atas:  

a. Seorang arbitrator  

b. Komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak 

yang bersengketa (biasanya warga negara dan negara-negara yang 

bersengketa).  

c. Komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang ditunjuk oleh 

para pihak yang bersengketa ditambah anggota yang dipilih dengan 

cara lain.174 

Pada sengketa Laut China Selatan pihak Filipina telah mengajukan 

gugatan kepada Cina pada Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent 

Court of Arbitration (PCA) di Den Haag mulai tahun 2013, dan 2016 telah 

mengeluarkan sebuah putusan yang final and binding. Secara definitif PCA tidak 

disebutkan dalam konvensi, terkait dengan pilihan prosedur dengan mekanisme 
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arbitase internasional hanya terdapat dua pilihan dalam UNCLOS yaitu: 

Arbitration/Arbitral Tribunal dan Special Arbitration.175 

Prosedur Arbitrase atau dalam bahasa UNCLOS disebut dengan Arbitral 

Tribunal merupakan sebuah peradilan arbitase yang hanya akan dibentuk untuk 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak akibat sengketa yang 

khusus diatur dalam konvensi hukum laut. Sampai saat ini arbitrase masih 

menjadi salah satu prosedur utama yang dipilih oleh para pihak dalam 

penyelesaian sengketa internasional yang terjadi.176 Dalam perkembangannya 

prosedur ini tidak hanya ditujukan untuk penyelesaian sengketa dalam kerangka 

hukum privat namun juga sengketa yang termasuk dalam kerangka hukum publik. 

Keputusan PCA membawa babak baru perkembangan Hukum Laut secara 

luas. Dampak paling mengemuka adalah terkait prosedur penyelesaian sengketa, 

dimana ada kesempatan bagi para pihak peserta UNCLOS untuk memaksakan 

prosedur penyelesaian sengketa tanpa adanya Common Consent. Berdasarkan 

Pasal 287 (1), (2) dan (3) menyatakan secara tegas bahwa ada kewajiban bagi 

negara peserta untuk secara spesifik menunjuk prosedur tertentu dalam 

penyelesaian sengketa. Namun apabila tidak ada pernyataan resmi maka sesuai 

Pasal 287 (3) salah satu pihak dapat memaksakan yurisdiksi arbitrase sebagai 

prosedur penyelesaian sengketa. Celah inilah yang dibaca oleh pihak pemerintah 

Filipina, saat menemui jalan buntu proses diplomasi atas kasus Laut Cina Selatan 

yang dialami dengan pihak Cina. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah 
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di dalam UNCLOS prosedur arbitrase yang ditunjuk adalah Arbitral Tribunal 

yang secara khusus diatur pada annex VII konvensi. Dalam UNCLOS tidak 

dijelaskan terkait badan arbitrase secara lengkap, baik mengenai bentuknya 

(permanen atau ad hoc) atau mengenai pilihan hakim apabila salah satu tidak 

menjadi salah satu pihak dalam prosedur ini.177 

Arbitrase merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa dimana 

para pihak tidak hanya dibatasi hanya negara saja yang dapat bersengketa. 

Perbedaan pihak yang dapat bersengketa di pengadilan inilah, yang menjadikan 

arbitrase lebih popular digunakan dikalangan sektor privat terutama perdagangan. 

Namun bukan berarti prosedur arbitrase tidak dapat digunakan dalam kerangka 

penegakan hukum publik, arbitrase yang digunakan dalam kerangka publik 

disebut dengan public law arbitral body178 atau lebih dikenal dengan Arbitral 

Tribunal. Secara teoritis arbitral bodies tetap akan menjadi sebuah peradilan 

dengan hasil putusan yang final and binding meskipun dia dibentuk dalam format 

ad hoc ataupun permanen.179 Maka dari itu bukan menjadi permasalahan sebuah 

arbitrase terutama dalam kerangka pelaksanaan Annex VII UNCLOS 1982, 

meskipun aritral tribunal dibuat dalam bentuk apapun, keputusan yang dibuat 

merupakan sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. 

Sehingga dapat dikatakan rumusan UNCLOS terkait dengan arbitral tribunal 
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telah tepat. Maka dari itu PCA secara yuridis dapat dirujuk sebagai arbitral 

tribunal seperti dijelaskan pada Annex VII.180 

Akan tetapi apakah penunjukkan secara spesifik pada PCA sebagai 

arbitral tribunal yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 tidak dijelaskan secara 

tegas. Dalam pembuatan konvensi Hukum Laut substansi pasal pilihan forum 

penyelesaian sengketa khusus untuk arbitral tribunal merujuk pada forum 

tradisional yang telah ada yakni forum umum (ICJ, ITLOS dan traditional 

arbitral tribunal yang telah ada)181 serta forum khusus yang diciptakan dalam 

kerangka implementasi UNCLOS. Selain itu berdasarkan statute dari PCA 

menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki wewenang 

sebagai arbitral tribunal yang ditunjuk oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu 

penunjukan PCA sebagai traditional arbitral tribunal merupakan arbitral tribunal 

yang ada dalam UNCLOS dapat dibenarkan.182 

 Filipina tidak mengajukan gugatan melalui Mahkamah Internasional (ICJ) 

karena yurisdiksi ICJ mensyaratkan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang 

bertikai. Sebagaimana dimaklumi tidak mungkin Cina memberikan persetujuan 

mengenai yurisdiksi ICJ karena sejak awal negara tersebut menginginkan 

penyelesaian sengketa kedaulatan dan delimitasi maritim melalui pembicaraan 

bilateral dengan masing-masing pihak, termasuk Filipina. Pengajuan gugatan 
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Filipina melalui PCA dilakukan dengan sangat cermat karena UNCLOS 

menetapkan banyak pembatasan mengenai materi sengketa yang bisa diajukan.183 

Masalah kepemilikan dan kedaulatan atas fitur-fitur alamiah maupun 

penetapan garis batas maritim tidak bisa diajukan sebagai pokok perkara, apabila 

negara tergugat (defendant state) telah membuat deklarasi yang secara tegas tidak 

menghendaki kedua masalah itu ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme 

UNCLOS.184 Cina ternyata telah membuat deklarasi pada 1996 yang menolak 

penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS menyangkut masalah 

kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas fitur-fitur alamiah maupun delimitasi garis 

batas maritim dengan negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan.185 

Oleh karena itu Filipina mempergunakan ketentuan pasal 286, 287 dan 297 

UNCLOS yang memungkinkan Mahkamah Arbitrasi Permanen menangani 

sengketa di antara para pihak, asal saja sengketa ini menyangkut soal interpretasi 

ketentuan UNCLOS.186 Mahkamah Arbitrase menyatakan memiliki yurisdiksi 

untuk menangani dan menyelesaikan sengketa kedua negara karena sengketa ini 

terkait dengan soal penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan UNCLOS. 

Keputusan PCA mengenai gugatan Filipina terhadap Cina tentang 

sengketa di Laut Cina Selatan merupakan interpretasi terhadap pasal-pasal yang 

terdapat dalam UNCLOS. PCA menetapkan klaim historis Cina yang tertuang 

dalam nine-dash line wilayah memancing tradisional bertentangan dengan isi dari 

                                                           
183 Marcel Hendrapati, 2016, “Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait Sembilan 
Gari Putus-putus dan Implikasinya bagi Delimitasi Maritim di LTS”, Prosiding Simposium 
Nasional “Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Philipina dan Cina, serta 
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24. 
184 Ibid., hlm. 25. 
185 Ibid. 
186

 Ibid. 
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UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Cina. Selain itu PCA juga menetapkan 

segala aktifitas Cina di wilayah fitur-fitur Laut Cina Selatan tidak memberikan 

hak berdaulat bagi Cina, hal tersebut dilakukan PCA dengan cara melakukan 

penafsiran terhadap fitur-fitur laut itu berdasarkan UNCLOS. Cina juga dianggap 

telah merusak lingkungan ketika melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah 

sengketa. Dengan demikian keputusan PCA belum bisa menyelesaikan masalah 

sengketa kedaulatan dan hak berdaulat antara Cina dan Filipina di Laut Cina 

Selatan. 

Cina dengan tegas menolak Keputusan PCA yang dikeluarkan pada 

tanggal 12 Juli 2016 tersebut. Sejak awal Cina memang tidak mengakui yurisdiksi 

PCA dalam menangani perkara dan menginginkan penyelesaian sengketa 

dilakukan secara bilateral. Namun dengan keluarnya putusan PCA setidaknya 

lahir kejelasan bahwa klaim dan aktifitas sepihak Cina di Laut Cina Selatan 

adalah ilegal. Filipina akan diuntungkan jika suatu saat melakukan perundingan 

dengan Cina untuk menyelesaikan masalah delimitasi maritim kedua negara, 

karena memiliki alasan untuk menekan Cina untuk bersikap lebih fleksibel.  

 


