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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyebab terjadinya sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut 

Cina Selatan adalah saling tumpang tindih klaim. Cina mengklaim memiliki 

sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan hak sejarah 

(nine-dash line) yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Filipina. Akhirnya Filipina mengajukan kasus tersebut kepada Mahkamah 

Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) 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, klaim Cina berdasarkan 

Deklarasi Postdam dan Kairo, sedangkan klaim Filipina berdasarkan 

Perjanjian Damai San Fransisco 1951. Kedua aturan tersebut tidak 

memberikan hak atas wilayah Laut Cina Selatan kepada Cina dan Filipina 

secara definitif. 

2. Penyelesaian sengketa Cina dan Filipina terhadap kepemilikan Laut Cina 

Selatan sudah menempuh jalur non litigasi, yaitu negosiasi. Namun, karena 

hasil negosiasi tidak memuaskan akhirnya Filipina memutuskan untuk 

menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur arbitrase. UNCLOS tidak 

menyebutkan secara khusus mengenai badan arbitrase apa yang menjadi 

tempat penyelesaian sengketa, begitu juga mengenai bentuknya apakah 
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permanen atau ad hoc. Namun arbitrase yang digunakan dalam penegakan 

hukum publik yang disebut public law arbitral body atau yang lebih dikenal 

sebagai arbitral tribunal secara teoritis tetap akan menjadi lembaga peradilan 

yang memiliki keputusan final and binding baik itu dalam bentuk ad hoc 

maupun permanen. Selain itu berdasarkan statute dari Mahkamah Arbitrase 

Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) menyebutkan PCA 

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. 

 

B. Saran 

Keputusan PCA mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan 

Filipina memang belum dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal tersebut 

dikarenakan putusan tersebut hanya berisi penafsiran pasal-pasal yang ada di 

dalam UNCLOS mengenai klaim Cina dan status fitur-fitur Laut Cina Selatan. 

Permasalahan kedaulatan dan hak-hak berdaulat belum dapat diselesaikan melalui 

proses penyelesaian sengketa melalui PCA yang telah melahirkan keputusan 

tersebut. Namun keputusan PCA dapat dijadikan rujukan dan alat penekan yang 

dapat digunakan oleh Filipina sehingga sikap Cina terkait klaimnya di Laut Cina 

Selatan dapat lebih lunak jika suatu saat kedua negara melakukan perundingan 

untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas.  

 


