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KATA PENGANTAR 

 

 Sengketa antar negara hampir setiap saat terjadi. Penyelesaian sengketa 

karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal 

terjadinya sengketa, hukum internasional memainkan peran yang juga 

esensial. Ia memberikan pedoman, aturan dan cara bagaimana suatu sengketa 

dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. 

 Buku ini disusun berdasarkan bahan-bahan kuliah yang penulis 

berikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dalam kesempatan ini 

penulis berutang budi kepada almarhum Bapak Dr. Atje Misbach M., SH, 

dosen senior dan pembina mata kuliah hukum penyelesaian sengketa 

internasional. Beliau-lah yang membawa penulis ke dalam alam hukum 

penyelesaian sengketa internasional yang sangat luas ini. Dalam kesempatan 

ini juga penulis haturakan terima kasih kepada Sdr Dede Sumarni atas 

bantuannya mengoreksi kesalahan redaksional terhadap draf naskah ini. 

Terima kasih kepada pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran atas bantuan literaturnya. 

 Selama proses penulisan buku ini, penulis memohon maaf kepada A. 

Chandrawulan, istri penulis dan Pia, anak kami, atas waktu mereka yang 

terpaksa penulis sita untuk menulis buku ini. 

 Mudah-mudahan buku sederhana ini dapat memberi sumbangan 

terhadap perkembangan hukum internasional, khususnya hukum 

penyelesaian sengketa di tanah air yang masih sangat langka. Kritik dan saran 

guna perbaikan naskah buku ini penulis akan sangat harapkan dan hargai. 

      Bandung, Februari 2004, 

 

 

      Huala Adolf SH LLM PhD 
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3����4���	�����	��������������	�� ���-���	������������	����������	�	����������!����
	�����/�����!����	��������	����������!�!�/��!!�/#�3��
������	� ������	�����!����	���
��/�����4���	�������������	��
������!��!�	���	���������	����$���������	�����	��
����	
# 
3���&����������/�!!��4��!!
� ���!/�
����	�	!���	����	�	������	�����/�����/�����
	��	�
��	���	�# 
��
������� 



 13 

3���/�	������������-��	�����������������	����4���	����	�����	������ 
�	���
&��������������	���/����	��������������$�
�������	������	�����$�����	����	���
�	�	�����/�����	��	�
�	��
���# 
3���/�	��������������������������������������	�!
����	��������������	�������	��
����������!���������	���������-��� 
�	���&���������# 
��
������� 
3����-�����	�������/�	����������������	��� 
�	����������	# 
3������ ������	���&������������
���/�$����	�	�������/�	�����4���	�����/�����
	��
���������!�(�!
�	��	��/�!���	������������!�	�������$������������	�������	�������
��
�����	�����������	���/�	�����/�	����	���!���	�����/��	�����������
��������	����	�
�	�	���	�	�# 
3�������	������������!����	�����	������
���	���	���	�	���/�	�����/������������(����
�����	�	����	�������	���
�����	�4���	����	������� �	�	��
���
���(�	����������	�	��
��	����������	����!�4���	�����	��	���/�	��������	��
�	���(��-������	# 
��
������� 
3���/�	��������	���$�������$�������/�	���	� ������!!�/���	��������
�/�		������	#����
��
����/�$��� ������		��� 
�	����������	�	�������!	���	������������	�����	���
��	������	������	��������	���������	�	���	�������!�
���	# 
��
������� 
������	�����	����$����������	���/�	����������/�������	�/�	����������	��	���/�	����#�
3���!�		����
���(��������!	��	�������������	�����������	���(���������
��/�����/�!!�
 ����������	�	���������������	�	����	# 
6����	���/��!����������	�	����	����� ��������	��	���/�	��������������(���	��������	# 
��
������� 
3�������	�������	���%�������	���������������	�	����!�������	�����4��
��	�������	����
/�	����	��	���&��������������	��	����	�����	
�������	�	����	����4����	��������
������������	������	�����	��
��������������!��������	�������	���	�	�# 
��
������  
3���&��������������������	�����������������$�	������	���������������������	# 
�!!�4���	���������������� 
��������	
����	������ ������	���&���������# 
*������� �����!�����	��$�	���	������	����	� ������������	�������	��# 
��
������� 
3�����		��������	���&���������������	��� !�������	�������	��������������	��
������	���/�	��	�����4��
��� !�������-���	����$�	��������������������	���&����������
	�(���/�	��	���������	����	�����	���# 
��
������� 
��	��	�����	������$�������	����!!�	����-�!���	����������$������������	���/�	�������
��$���!!� ����������	����������	����!����	�����4��
�	�����	��������	���
&������������������	����!� ��	������	����/�����	������	# 
��
������� 
3�������	����������� 
��!!�	������ ������	���&���������# 
*���������	������ ����������	��������	������	�������	������� �	�	���$�!���	
����	���
����	������	������	��# 
��
������� 
3�������	����	���&������������������	����� !�����		�����	�������	������������!����	���
��	���� ����������	�����!
���������# 
�����
����	�������	������$���	���������	
# 
��
������� 
3�������	����	���&�������������!���	���	�����	�	����	�������	�����������������/�
�	���
�����	���������/��#�*	�!��$���	��	�����	������	�������������	��	��������	�	�� ��
��$���	��	����	�	����	# 
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��
������� 
�������	
���
���	���/���-���������������4��!���������	����-�������������� 
�	���
&���������# 
������������������������&�������� 
��������������������������������� 
��
������� 
*�	���	����!�� �	�	������������	��� ���	�	�����		!����	���������	��� �	/�����	�	��� 
�
+���������	�����/����������������	��� �������������	����!�/# 
��������	��� �	�	�������!����������������	�	���� ��	������������	��	��	����/��# 
��
������� 
*��4���	����������!���!���	���������������!!
����	�����	���	�	���������!���	�������
*�	���	����!�&��$��	������� �	�	�������������%��� 
�	���&��	��	������/������	���
���	������	�$���������	�	��������	�����	������	��4��	� !�������������		!���������	���
/��������!����
��������!���	����		!�# 
&����4���	!
���	�/��!�� ������� !��	��	����������	���� ��	�	���� �$�:���	������
4���	������	���&��	��	������/�������!������	����������������$���������	��
� �	�	�����������������������	����������	# 
��
������� 
3���� �	�	����&��$��	�����������!��������4���	������!���
��-��	���������4���	�����
/�������
�������$��	��!!
# 
*	���
��� ������
������	������!
������	����������	������	���
# 
��
������  
*���������	!
���������!�����$�	��3��	�����-����!
��	���!�	�����������	��
� �	�	�������� !���	�
����	���&��	��	������/����	����������/������$��	��
	�����!$���	������	��������!��������/��������	��������!�����	���!���/�	����$��/�
	���-	������������!��
�� �	�	����	���!!�������/�����	��
���
����������	������ !��	��
�� ��	�	���	# 
����������������������������������������� 
��
������� 
6�	��	���� ���	��������!�	�	��������������	���������	��� �	�	���������	���	����!�
������������/������	�������	� ��������� !��	����		!�� 
����!����
��	���&��	��	����
��/�������	�(��	������	����	����������	�&��	����� �	�	����������	� !������ 
�
	���)��	�������&����������������� !���	��!!�	��������������	�������!�����	��/����
�	���!�	��� 
�	�����	������������������/�	��	����!������������������	������	���
�����	�&��$��	���# 
��
������� 
3����������	�&��	���������	��	�����!!�� �	�	�������������!����	�����	���������	��
���	�	�	����������!�3� ���!# 
��
������� 
3����������	�&��	���	���	�3��������# 
���*�	���	����!�"�������$����������	
����	���&��	#�*	����	���������!����
���������	������!�	�$��	��	������	��������	���&��	���	��������������	�������$���
����������	���!!�	����������	�	�$�� �������# 
3���&��	��	������/�������	�(��	�����������	��	��	���"���������������������� !���
����	���������
������
������	��������� �	�	������$����	� �	/����	�������������
�
�/�������������	������!�$���� 
���������!�3� ���!# 
3��
�!�(�/��������	�(��	�����������	��	��	���"�����	���!�/������!�	����������
�������	���$��	��!!
����/����	����-���	�������	����/������$��� 
�	���&��	# 
��
������� 
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�����&��	��	������/����!��	��������������	�	������	�����(��/�������	���
����
4���	����������	���	����!�!�/�����	���������	����!����	�	������������������	�������	�
	�����	�������� �	�	�# 
3����������	�����!��	����������� ���������� ������	���&��	�������!��	�/��������!!�
 ����	������	���!!�	���&��	��	������/��� 
�	���"����# 
��
��!	��	�������	���!��	����� �	�	������ ����	� 
�	���"�����	��	���(��/!��������
	���&��	��	������/��# 
3/����������/�����
���������	�����!��	������������������������������ ��# 
3������������������ ����!��	��� 
��������	���/��#�3������ ������	���&��	����
������	��������	��������-�
���#�3�����������	���	��������/� !�# 
����!������� �����	���&��	��������������	���������������������!!�/��������!!����
	���$�����
����/�����!!�/������������	�������#�*��	���������	���������	���	���������
���������������������-�
���# 
��
������� 
6����	���&��	��	������/���/����	����$���������	��	����������	�&��	����	���
��		!����	����������������/��������������� �	/����	�����	���� �	�	�����!!��������
	������	���3� ���!�/�	���������	����	���������	�����������������	� �������������	���
�����!�!��	������� ������	���&��	# 
)��!����	�������	��������	����	�����	�������	����������	�������	���� �	�	����
3� ���!��	�����!!�/�������������!!� ��������5 
�������	
�������	��	/��� �	�	�������/����������!
����� ���	����	����!����������
����������	������������!��	��� 
��	������� ������	����������	�&��	#�3�����
� �	�	���	���	������������������# 
*��	���$�	�������4��!!
���$������	�������������	��������������	��	���	����	������/���
��!��	��� 
�	�����	���� 
�������������# 
*������������	������	���$����	����	������ ���	��������	
���!��	�����������	���/���
����	�������������	�������������������������	� 
�	�����/���	������!��	��# 
*���/�	����	/�����	��;�	�����	�����	/����/��������	������	������������	����������
	���������	��	/���������	���	�(�������	���!��	������� ������	����������	�&��	��
�-�!���$�����	������ �����!��	��� 
�	�����	����������	� �������	����!�������	������
	���#�'�/����!�	����	�������/��������	����������	���	���������	������!!� ��
�����# 
��
������� 
3���3� ���!� �����	��������������	�����	������	��
�	��	���"�����	������	�����	����
	����$���������	��	���&��	��	���	�-	����	����;&�������;������	������������	���
� �	�	��# 
3���"��������������	���/�	���	���!�
�	�������� �	�	��	���;&�������;������	���
���������	����	������ ������	���3� ���!# 
3���3� ���!������ !����	�	�����	����-��� 
�	�����	���#�3���"�������(���	���
�������
���������	�����	������	���# 
3������ ������	���3� ���!�����	����-���������	������	����������	����	�����/��
����	
������
����!���	�����$�!���������������	���# 
��
������� 
3���"����������	���%���	���!�����	���������������	�����	�	����������!����	���&��	��	����
��/������	������������
�������!�"�������� �	�	���# 
3����������	�������	����������	�&��	���
��/�	����	��������	�����!������/�����	���
���!�	������ ���-	������	�������	��� �	/�������:&��	��	������/����� �	/����
&��	��	������/����������:&��	��	������/�������	�����	�����������������������
	��	����3� ���!# 
��
������� 
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3���&��	��	������/������������	�	������	
�������������������	��	���	����	�� ��(�
��	� �	/����	/�����������	�����	��������	�����!�		��	��	�	����������	�&��	����
�����	��	���# 
&����4���	!
��	��
����!���	��	�	������	�������������	�����	�����	�$����������	���
��$����������	��������	�&��$��	���������	�����$������$���	��	��������	���������	�
��	���	������������	����$���������	��	����������	�&��	��������!
� ������������
�����!
���	����# 
*���������������	�� �	/����	/����/�����������	���������!/�
���������	��	���
*�	���	����!�"���������	�����	������������!��	����	��	��	�/��!�� �����
�	���� ��	�
	��������	��	��� �	�	���# 
3���"��������	��	������������	����	�����/�����	������!��	���# 
��
������� 
3����������	��������	�	�$��&�����!��������������	���'��!���	����������	�	�$������
	���&��	��	������/���������	���	��3����������������	���.�	��!����������	�����
)��������������/���/�!!���	�����������	������������/�	��	�������	�����������	�!����
	���*�	���	����!�"����# 
3���&�����!���		!����	���!�������������������!!��	����������
����!�	����# 
*	����������!!�4���	���������������	�	����/�������
������/�	�������	��	�������	�����
���	���&��	# 
*	�������	������	�!��$��	���������	���	������������������������!����	����������!������
���!�
�������	���"����# 
*	���-���	�����
���	��������!�������������	�!��	��������!��-�����	��# 
�	����	�������!
����������	���������������������� ���������������	�	�������$�!���
	������������������	���&�����!#�3����������������	�(��� 
��������	
����$�	��# 
3���&�����!����������	���	��	���&��	��	������/���/�	���	���!�
�	������!�	�����
����	��� 
��	#�*	����������	����/�	����������!�����	����	���!� �������	���&��	��	���
/�(�������	����������	�	���������	����-�����	��#�3�������	�!�(�/�������	�������
<���<����/��	��������	��	����	����������	�����������	���	��	���"����� 
�	���
��/������$�	�������	��!��7=�����������=�����7# 
��
������  
3����-����������	���"��������!!� �� ���� 
�	���&��	��	������/������	�������	����
��-������	���*�	���	����!�"��������	������$���!����	�!������# 
3����-�������	�� ���������	��	�������������/������!!� ����(���������	�����	�����
/�����	���������������������	������# 
����������������������������� 
��
������� 
6�	����$��/�	�������������	�����$�!�����	����� �	�	�����	���&��	��	������/���
��$�����������	�����!!�/�����!����/�����������!��� !��	��� �	�	�������������
��!�����	����!�����$�� ������������� 
�	�����	���# 
��
������� 
3�����/���/�������$���������	��� �	�	�����������;&�������;�����/�����	����� ���	�
���	��������	������!��!
����������	���	�����!!�/������������	����� �	�	����	��������
���������	�������/�����	������������	����������	������	��!��>=����	� ��������
����	��������	����	�������/������������	
����	�������	������$�����	������
�	���
�-������# 
3���;&�������;�!�(�/����������������	�����������������	������������������	����
� �	�	������
�������!���/���/�������
��$��	��!!
� �!����	��	���3� ���!��/�����	�
���!!����	��	���!���������	����!!����������	���!���������	������!�
���	����/��������!!�
 ����	���%��� ������	������������!!
�����(������!!�	��������	��������/�����	�����	����
��������# 
��
������� 
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3����������	�&��	���������	��	�	����		!��	���;&�������;�����	�����	�������������
	����$���������	���	����	���������# 
*	��������!�!
������	��	���$������	����4���	������!
������ 
��������	�����	�����/����
�!!��		���	��	���������������	�������	������	������!���	���������!���$�����!�������
	����������5 
?#��������	����$���� 
��������!�3��	
����� �	�	��������!����������/�����	��	���
�����	�&��$��	���������������	��������������$�����������;&�������;�����!!�
�����	���������	���	����-�!���	!
������!���	!
��-�!������	�����		!����	����	���
;&�������;�����	��������	��������	���&��	#��������������	����/�$��� ������	��
	���&��	����	����	�����	
����!����	��	�����	����������	��������	���������	� �!����	��
	�����	���
���������	���/��������� ���� ��		���	�������!��
�� �	�	�������!����	���
3��	
����� �	�	����������������	���� �	�	����3� ���!�	�����/��������������	����
��!�����
�4���	���# 
@#��������	����������������	��	��� 	���!����������������/�� 
����	�����/�����
����	���	����	����!����������	�����		!����	����/�����	������������ �	�	�������� ����
�����	��#�3������������	������	����!��� !����������	���������� ���	�	��	��������	����
	��	�	���;&�������;�����!�� ����		!������������	���/�
# 
��
������� 
*��	������������	���!�	������	�������������	��!���	���;&�������;����!!� ����		!��� 
�
��&����������������	���������$����� �����!��	������	����������������������
�	��!��78�����������=�	��># 
3������	����� ������������	����	���&�����������!��������# 
��
������� 
3�����	�������� �	�	����
� ������������������ �	�	���!�����������$��!�
� �	�	�����!��	��� 
�	�����	�������	��
��!��������������� 
�	��������	���
��� ������	����������	�&��	����� �	�	������	� !������ 
�	��������	�&��$��	���# 
)��!����	�������	�	�	�������	���3� ���!� 
�����	��������	� �	/����	�����	�����	���
������������	������	��!��78�����������=�	��>�������!!�/��# 
��
������� 
6��������$��������	���&�����������	�	���������������� �	�	���	���� �	�	����
�������������		!��� 
����# 
��
������� 
3�������������������	����	���3� ���!��!��������# 
6����	���3� ���!��������	����!���������������	�������	���	���/���������	# 
��
������� 
6����	���;&�������;������		!��� 
���&�����������������	���!�	�������	��!��87������
���	���� �������������������	�	��	������	�
��	���&�����������	��!�����!!�����	���
� �	�	����3� ���!# 
��
������� 
����!���������	���� �	�	�����	���������	������ ����� !�������
�������/��	�$��
	�������������������	������	���������������������!!�/��������!!����	���$�����
����
/�����!!�/������������	�������# 
��
������  
3���3� ���!���	���	�3������������!����������	����!���������!��	��� 
�	�����	���# 
3���3� ���!�������!
���	����	���	��	�
������	������/��/�	��	���!�		�;��������	# 
3����!����������	�����������-��������	� ���!	���� 
�	���3� ���!���-���	�/�	��	���
������	����	�����	���# 
��
������� 
*��	���4���	�������	��/��	�!������������	�� �������������	� ������		!��� 
�	���
;&�������;���	����!!� ���������� 
�	���3� ���!# 
��
������� 
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3�����	���������	�	!���	��������	�������!�����	��	���		����	���3� ���!�	����	����
��	���������� �	/����	�����!$�������	���3� ���!# 
3��
������	�����	���%���	���	�������	��������������	�������	��������	���	�� �����
	���3� ���!�������!�����$���	���������	��� 
�	�����!$������	����������# 
3������ ������	����������	�&��	���
���	���	��������	���������!������$���	���
�-���	���� ���!�����	�����/��/�����������	���	������� ������	���&��	# 
��
������� 
����������!��!���� �	�	���������������������	/�����	���	�������5��!������������
��!������������# 
3����!��������������	����	������������	���� 
�	��������	�$������	��	��	������ ���
���	���3� ���!�����	���������	����	
���������������	�:����������������������
�����
��!�����	�����	��������-�	���	���!!������������������	����!!���������	�������#�3����
���������	�������!!� ���������	�������	!
���	������	�����	������
����	���
*�	���	����!�"���������	�����������/�	����	���	������-��� 
�	���;&�������;# 
3���	������-��� 
�	���;&�������;���
� ���-	������ 
���	��!��������	� 
�	���
��	������� 
�	���3� ���!�/����	���!�		������������	��������
����	�������������
�������������	���������# 
3���������������������	�����	�����!���$�!�����	� �����	���3� ���!����	���������	��
���	�����	���# 
��
������� 
����	���������
�����$�
��������	��������� 
�������	
����	� �����������	���	��
	����	�����	
# 
��
������� 
��!����������!�������	������������	���3� ���!��������	����	���	�!�	����!�����������
�!����# 
��
������� 
3�����������������������	������	�!����	����������	#�3��
������!
��� !�������	� �����
�������� 
�	���3� ���!��/�	��	��������	����	�����	���# 
3��
������������������	�����/����� 
�	�������	�����������	��� 
�	����������	#�
3���������	������������� 
�	����������	����� 
��������	�������	����������!����
��$�������	���	��������	�# 
��
������� 
��	��	����!�������	����!���������	���3� ���!������	�	!���	�����������������������!!���/�
���������������	��/������������	�����	������
�/����	���� ��	�	���	�/�	���	�	���
������	����	����	�����	
# 
��
������� 
3���3� ���!��������	��	�(����	����������	������/����������������	��	��/������	��
�		��	������
� ����/�� 
�	�������	����������!����	�����	���# 
*��	����������	���3� ���!�����	������	�	���4����	��������	�������	�������������
�������	��� �	����� !�����	����(��	����(��/��	��	���������	����	
# 
��
������� 
3���3� ���!������ ���������4��������	�������	�����	�����	����	��������	��������!!�
�����������������������!!��������
��-�!���	����#�*���������������!�	���3� ���!�
	�(�����	������	# 
��
������  
3�������	������	���������!����	�����	���������	���%���	�������	���!!
�	��	���
3� ���!��!!�	���������	��	��
���
����������-������	���������������	��������# 
��
������� 
3��
������	�	!���	�������� ���	�������������	�#�3����������������	���3� ���!����	�����
����	���������!����������	�����	����� ���	������
��� ��4���	�����������# 
��
������� 
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3������ ������	���3� ���!������	�	!���	����	�4���	�����	��	�������	������������!����
	�����	���������	����(�	��������-�!���	����������� 	��!�����	�# 
.��	���	���4���	�������	�����	������(������� 
���� ������	���3� ���!����	���
���������	�������������������� ����������������-������������������� 
�	���3� ���!�
��������!��� 
��	����� ��������	���!�# 
��
������� 
3���3� ���!������	���%���	�����!����	�������	����������	���	����	���;&�������;��
���/�!!����	����	���3��	����/�������
� ����$�(��������������!
����	���������!������
!�/# 
��
������� 
3���3� ���!������	�	!���	���������!�����������������	���������	����	���������	��
�������	������������������	�������/������������	
����	�����!�����	��������	���
����	���������!!�	�������!�	�����4�����������!����/�	��	����$������# 
��
������� 
3�����	��������	�(��	������!
�	���3� ���!�������!!
����	��
�������������� !���/�	���!!�
	���������	�����4�����������������	�������# 
��
������� 
)���!!���	�����/�����	���3� ���!�����	����$�����	���	��	�
������	����&��	��	����
��/���	���3� ���!����!!����!
�����	�	��	�����$�����	����	��	���/�#�3���������!��
���!�������	������������	���� �����	�(���	���������$����������	������	# 
3����4���	�����	��������������	�� ���-���	������������	����������	�	����������!����
	�����/�����!����	��������	����������!�!�/��!!�/#�3��
������	� ������	�����!����	���
��/�����4���	�������������	������!��!�	���	���������	���/����$���������	�����	��
����	
# 
3���&��	�/�!!��4��!!
� ���!/�
����	�	!���	����	�	������	�����/�����/�����	��	�
��	�
��	�# 
��
������� 
6����	�������	������������!����	�����	������$���� ��		����!!�	����-�!���	���������
�$���������������	����	���������	����������	����!!����!���	���������������!����# 
��
������� 
3���3� ���!�����������	�����������������$�	������	������������������������	# 
�!!�4���	���������������� 
��������	
����	������ ������	���3� ���!# 
��
������� 
3����/������	���$��	�������������/������	���� ����#�*	����	�����	������������	���
� �	�	�����	����������� 
�	����������	����������	���� 
�	�������	�
���	�������
�����	�# 
��
������  
3����/������������	������ !�����		�����	�������	������������!����	�����	���� �����
�����	�����!
����������	���		���# 
��
������� 
3����/������!
�����������������	������	��	�������	�����	�����	�������		!���	���
�����	��������	�$�!
�����/�	���	������!# 
��
������� 
��
������	��������� �	/����	�����	�������	��	�����	���	�	���������-���	�������	���
�/������!!�����	���� �������������������	�	��	������	�
�� ���� ��		���	��	���
3� ���!�/����������������	# 
��
������� 
3�����	�����������$�����	���;&�������;�	������	�	���������	����$���������	���
�/��# 
*��	���������������!����	���� ������������	�	��	������	�
��	�������������	� ��
���������	��	���3� ���!�/���������������	����/��#�*	�������!
� ����������	���
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���������	��������$�
�����������/����	���!��!�	���	���-��������������$�����!������
�����	����/�������/�����/�����(��/��	��	���3� ���!�����	��	�����	
�/�����
���������	����$�������	�	���	����	��������������/����!����# 
���������������$������������!
� �����	�	�	��� 
���������������	���3� ���!��-����!
�
��������	����-��	��������	�����/����	��������%��������	�	��������	������� ������	���
�������������������������!�����	����������������� !�����	���������# 
3���;&�������;���-���	���������/�	����/�����	��������������$���������	� ������# 
��
������� 
3����/��������	� ��������-���	����	�����	������������	�# 
6�����	���������	�����	���	�	���������&��$��	����	��/�������/����	���	����	�����
��������	�������	�����	��
����!!��������!!�	��������	�
���/�����������	���#���������
	�������/��������	�	!���	����	�$�������	�������#�*�������������$��!�	�����!$������
	�������	��	�����	���	�	�������	���������	����/�������4��!!
� ����������	���# 
��
������� 
�������	
���
���	���/���-���������������4��!���������	����-����������	���3� ���!# 
�������� ����������������������������� 
��
������� 
6�	����$��/�	������!�	�	����	���/�(�������	����
�	������� �	�	������������	�������		����
����������
����������	���&��	��	������/�������	�	�����!!�/�����!����/��������!!�
 ��� ��$������	���� ����������	�����������	�������� ���	�	��	������$�	����	��	�
	�����$����������&���	��***����!
������������
� �# 
��
������� 
��������	�����	������������	��������	������ �	�	�#�3���	/��� �	�	���	������!��	���
���������������#�*��	��
������	���������	��������	����������	������������	/��
�������	���	�(�������	��������!�!��	����	������ ������	����������	�&��	�
�-�!���$�����	������ ���������	��� 
���	������	�����	����������	� �������	����!�����
��	������	�����/��������	����������	���	���������������!!� ��	������������
��	������� 
�!�	# 
3������������������$��	���3� ���!��/�������$����	������������ 
��������	
����$�	��# 
��
������� 
*��	���� �����������
���$������������	�	���3� ���!��������������	�������������		!���
	���	����/�	����/�����	���	/����	�������	��� ��	�	���������	�$��������	���	# 
��
������� 
�������	
����������	��� �����	���3� ���!� 
��������	��/�����$��������	������
�
 �	/����	���3� ���!�����	�����$�����	�/���������	������# 
��
������  
3�����������������������	����-�!���$�!
����/�	���#��������	
����/�$��������	�	!���
	����(�	��	�/�	������������-��	������!�� ����!!��#�3���3� ���!����������	����	��	���
���	�	�����������!��-�!���	���������	�������	�����	���	/����	��������/�!!��������
	����-��	������/�	�������/������������������&��	��	���
��������������!# 
��������	��������'�!���! 
��
������� 
3��������	�&��$��	�������!
��	����������!!���!�������� �	/����	���&��	��	����
��/����	���&��$��	�������	�������������		!����	����*�	���	����!�'����	������	���@A	��
+�!
��?BAA# 
��
������� 
3��������	�&��$��	�������!!� ���	���������������������� !�# 
3����	�����	��������!!� ��������	����	�3��������# 
3������	�������	�����	�����	��������!!� ������������������"�#$��%��������� 
�	���
�������	�	�$������	�����/���/�����	�(����	�	���������� 
�	���.�	��!����������	��
���)������������# 
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3����� ��4���	�������	������	�����	��������!!� ������� 
������������/�		���
��	�����	��������������	��	���.�	��!�������$�����	����������������� 
�	���
���	����	�����	�����	���# 
����!
���	���������
����	�������"�#$��%���!�	�$��	��	������	�������	�����	�����	���������
	�����	�����	��������	���������	����������������������������	������	����	�����
�	�����	��������!!� ���������	�!
����	� 
�	���.�	��!�������$�����	��	������	���
���!���	���������!��	��	�����/�����$�	���	��	����������������&�������������/�!!����
	��	�������/���/�������$���������	��	���&��$��	���#�*��	������������	���!�	������
	���������������������	����������$�����	����!!��	�	��������	����������	���
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                                                   A/RES/43/51 
                                                   68th plenary meeting 
                                                   5 December 1988 
  
  
        43/51.  Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and 
                 Situations Which May Threaten International Peace and 
                 Security and on the Role of the United Nations in 
                 this Field 
  
   The General Assembly, 
  
   Recalling its resolutions 38/141 of 19 December 1983, 39/88 of 
13 December 1984, 40/78 of 11 December 1985, 41/83 of 3 December 1986 and 
42/157 of 7 December 1987, 
  
   Taking note of the report of the Special Committee on the Charter of the 
United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization, which 
met in New York from 22 February to 11 March 1988 and completed a draft 
Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May 
Threaten International Peace and Security and on the Role of the United 
Nations in this Field, 
  
   Convinced that the adoption of the Declaration on the Prevention and 
Removal of Disputes and Situations Which May Threaten International Peace and 
Security and on the Role of the United Nations in this Field will contribute 
towards strengthening the role and enhancing the effectiveness of the United 
Nations in maintaining international peace and security, 
  
   Considering the need to ensure a wide dissemination of the text of the 
Declaration, 
  
   1.     Approves the Declaration on the Prevention and Removal of Disputes 



and Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the 
Role of the United Nations in this Field, the text of which is annexed to the 
present resolution; 
  
   2.     Expresses its appreciation to the Special Committee on the Charter 
of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization 
for its important contribution to the elaboration of the text of the 
Declaration; 
  
   3.     Requests the Secretary-General to inform the Governments of the 
States Members of the United Nations or members of specialized agencies, and 
the Security Council, of the adoption of the Declaration; 
  
   4.     Urges that every effort be made to ensure that the Declaration 
becomes generally known and fully implemented. 
  
  
                                    ANNEX 
             Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and 
             Situations Which May Threaten International Peace and 
             Security and on the Role of the United Nations in 
                                  this Field 
  
   The General Assembly, 
  
   Recognizing the important role that the United Nations and its organs can 
play in the prevention and removal of international disputes and situations 
which may lead to international friction or give rise to an international 
dispute, the continuance of which may threaten the maintenance of 
international peace and security (hereafter:  "disputes" or "situations"), 
within their respective functions and powers under the Charter of the United 
Nations,  
  
   Convinced that the strengthening of such a role of the United Nations will 
enhance its effectiveness in dealing with questions relating to the 
maintenance of international peace and security and in promoting the peaceful 
settlement of international disputes, 
  
   Recognizing the fundamental responsibility of States for the prevention and 
removal of disputes and situations, 
  
   Recalling that the peoples of the United Nations are determined to practise 
tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, 
  
   Bearing in mind the right of all States to resort to peaceful means of 
their own choice for the prevention and removal of disputes or situations, 
  
   Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the 
Charter of the United Nations, the Manila Declaration on the Peaceful 
Settlement of International Disputes and the Declaration on the Enhancement of 
the Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or Use of 
Force in International Relations, 
  



   Recalling that it is the duty of States to refrain in their international 
relations from military, political, economic or any other form of coercion 
against the political independence or territorial integrity of any State, 
  
   Calling upon States to co-operate fully with the relevant organs of the 
United Nations and to support actions taken by them in accordance with the 
Charter relating to the prevention or removal of disputes and situations, 
  
   Bearing in mind the obligation of States to conduct their relations with 
other States in accordance with international law, including the principles of 
the United Nations, 
  
   Reaffirming the principle of equal rights and self-determination of 
peoples,  
  
   Recalling that the Charter confers on the Security Council the primary 
responsibility for the maintenance of international peace and security, and 
that the Member States have agreed to accept and carry out its decisions in 
accordance with the Charter, 
  
   Recalling also the important role conferred by the Charter on the General 
Assembly and the Secretary-General in the maintenance of international peace 
and security, 
  
1. Solemnly declares that: 
  
   1.     States should act so as to prevent in their international relations 
the emergence or aggravation of disputes or situations, in particular by 
fulfilling in good faith their obligations under international law; 
  
   2.     In order to prevent disputes or situations, States should develop 
their relations on the basis of the sovereign equality of States and in such a 
manner as to enhance the effectiveness of the collective security system 
through the effective implementation of the provisions of the Charter of the 
United Nations; 
  
   3.     States should consider the use of bilateral or multilateral 
consultations in order better to understand each other's views, positions and 
interests; 
  
   4.     States party to regional arrangements or members of agencies 
referred to in Article 52 of the Charter should make every effort to prevent 
or remove local disputes or situations through such arrangements and agencies; 
  
   5.     States concerned should consider approaching the relevant organs of 
the United Nations in order to obtain advice or recommendations on preventive 
means for dealing with a dispute or situation; 
  
   6.     Any State party to a dispute or directly concerned with a situation, 
particularly if it intends to request a meeting of the Security Council, 
should approach the Council, directly or indirectly, at an early stage and, if 
appropriate, on a confidential basis; 
  
   7.     The Security Council should consider holding from time to time 



meetings, including at a high level with the participation, in particular, of 
Ministers for Foreign Affairs, or consultations to review the international 
situation and search for effective ways of improving it; 
  
   8.     In the course of the preparation for the prevention or removal of 
particular disputes or situations, the Security Council should consider making 
use of the various means at its disposal, including the appointment of the 
Secretary-General as rapporteur for a specified question; 
  
   9.     When a particular dispute or situation is brought to the attention 
of the Security Council without a meeting being requested, the Council should 
consider holding consultations with a view to examining the facts of the 
dispute or situation and keeping it under review, with the assistance of the 
Secretary-General when needed; the States concerned should have the 
opportunity of making their views known; 
  
   10.    In such consultations, consideration should be given to employing 
such informal methods as the Security Council deems appropriate, including 
confidential contacts by its President; 
  
   11.    In such consultations the Security Council should consider, 
inter alia: 
  
   (a)    Reminding the States concerned to respect their obligations under 
the Charter; 
  
   (b)    Making an appeal to the States concerned to refrain from any action 
which might give rise to a dispute or lead to the deterioration of the dispute 
or situation; 
  
   (c)    Making an appeal to the States concerned to take action which might 
help to remove, or to prevent the continuation or deterioration of, the 
dispute or situation; 
  
   12.    The Security Council should consider sending, at an early stage, 
fact-finding or good offices missions or establishing appropriate forms of 
United Nations presence, including observers and peace-keeping operations, as 
a means of preventing the further deterioration of the dispute or situation in 
the areas concerned; 
  
   13.    The Security Council should consider encouraging and, where 
appropriate, endorsing efforts at the regional level by the States concerned 
or by regional arrangements or agencies to prevent or remove a dispute or 
situation in the region concerned; 
  
   14.    Taking into consideration any procedures that have already been 
adopted by the States directly concerned, the Security Council should consider 
recommending to them appropriate procedures or methods of settlement of 
disputes or adjustment of situations, and such terms of settlement as it deems 
appropriate; 
  
   15.    The Security Council, if it is appropriate for promoting the 
prevention and removal of disputes or situations, should, at an early stage, 
consider making use of the provisions of the Charter concerning the 



possibility of requesting the International Court of Justice to give an 
advisory opinion on any legal question; 
  
   16.    The General Assembly should consider making use of the provisions of 
the Charter in order to discuss disputes or situations, when appropriate, and, 
in accordance with Article 11 and subject to Article 12 of the Charter, making 
recommendations; 
  
   17.    The General Assembly should consider, where appropriate, supporting 
efforts undertaken at the regional level by the States concerned or by 
regional arrangements or agencies, to prevent or remove a dispute or situation 
in the region concerned; 
  
   18.    If a dispute or situation has been brought before it, the General 
Assembly should consider, including in its recommendations making more use of 
fact-finding capabilities, in accordance with Article 11 and subject to 
Article 12 of the Charter; 
  
   19.    The General Assembly, if it is appropriate for promoting the 
prevention and removal of disputes or situations, should consider making use 
of the provisions of the Charter concerning the possibility of requesting the 
International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal 
question; 
  
   20.    The Secretary-General, if approached by a State or States directly 
concerned with a dispute or situation, should respond swiftly by urging the 
States to seek a solution or adjustment by peaceful means of their own choice 
under the Charter and by offering his good offices or other means at his 
disposal, as he deems appropriate; 
  
   21.    The Secretary-General should consider approaching the States 
directly concerned with a dispute or situation in an effort to prevent it from 
becoming a threat to the maintenance of international peace and security; 
  
   22.    The Secretary-General should, where appropriate, consider making 
full use of fact-finding capabilities, including, with the consent of the host 
State, sending a representative or fact-finding missions to areas where a 
dispute or a situation exists; where necessary, the Secretary-General should 
also consider making the appropriate arrangements; 
  
   23.    The Secretary-General should be encouraged to consider using, at as 
early a stage as he deems appropriate, the right that is accorded to him under 
Article 99 of the Charter; 
  
   24.    The Secretary-General should, where appropriate, encourage efforts 
undertaken at the regional level to prevent or remove a dispute or situation 
in the region concerned; 
  
   25.    Should States fail to prevent the emergence or aggravation of a 
dispute or situation, they shall continue to seek a settlement by peaceful 
means in accordance with the Charter; 
  
2. Declares that nothing in the present Declaration shall be construed as 
prejudicing in any manner the provisions of the Charter, including those 



contained in Article 2, paragraph 7, thereof, or the rights and duties of 
States, or the scope of the functions and the powers of United Nations organs 
under the Charter, in particular those relating to the maintenance of 
international peace and security; 
  
3. Also declares that nothing in the present Declaration could in any way 
prejudice the right to self-determination, freedom and independence of peoples 
forcibly deprived of that right and referred to in the Declaration on 
Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations, 
particularly peoples under colonial or racist regimes or other forms of alien 
domination. 
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Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia  
Indonesia, 24 February 1976 

 
The High Contracting Parties : 
CONSCIOUS of the existing ties of history, geography and culture, which have bound their peoples 
together; 
ANXIOUS to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule or 
law and enhancing regional resilience in their relations; 
DESIRING to enhance peace, friendship and mutual cooperation on matters affecting Southeast 
Asia consistent with the spirit and principles of the Charter of the United Nations, the Ten Principles 
adopted by the Asian-African Conference in Bandung on 25 April 1955, the Declaration of the 
Association of Southeast Asian Nations signed in Bangkok on 8 August 1967, and the Declaration 
signed in Kuala Lumpur on 27 November 1971; 
CONVINCED that the settlement of differences or disputes between their countries should be 
regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding negative aftitudes which 
might endanger or hinder cooperation; 
BELIEVING in the need for cooperation with all peace-loving nations, both within and outside 
Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony; 

SOLEMNLY AGREE to enter into a Treaty of Amity and Cooperation as follows:  
CHAPTER I : PURPOSE AND PRINCIPLES 

 
Article 1 

 
The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among 
their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship,  
 

Article 2 
 
In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be guided by the following 
fundamental principles : 
a. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national 
identity of all nations;  
b. The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion 
or coersion;  
c. Non-interference in the internal affairs of one another;  
d. Settlement of differences or disputes by peaceful means;  
e. Renunciation of the threat or use of force;  
f. Effective cooperation among themselves.  

 
CHAPTER II : AMITY 

 
Article 3 

 
In pursuance of the purpose of this Treaty the High Contracting Parties shall endeavour to develop 
and strengthen the traditional, cultural and historical ties of friendship, good neighbourliness and 
cooperation which bind them together and shall fulfill in good faith the obligations assumed under 
this Treaty. In order to promote closer understanding among them, the High Contracting Parties 
shall encourage and facilitate contact and intercourse among their peoples.  
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CHAPTER III : COOPERATION 

 
 

Article 4 
The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the economic, social, technical, 
scientific and administrative fields as well as in matters of common ideals and aspiration of 
international peace and stability in the region and all other matters of common interest.  
 

Article 5 
Pursuant to Article 4 the High Contracting Parties shall exert their maximum efforts multilaterally as 
well as bilaterally on the basis of equality, non-discrimination and mutual benefit.  
 

Article 6 
The High Contracting Parties shall collaborate for the acceleration of the economic growth in the 
region in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of nations in 
Southeast Asia. To this end, they shall promote the greater utilization of their agriculture and 
industries, the expansion of their trade and the improvement of their economic infrastructure for the 
mutual benefit of their peoples. In this regard, they shall continue to explore all avenues for close 
and beneficial cooperation with other States as well as international and regional ~organisations 
outside the region.  
 

Article 7 
The High Contracting Parties, in order to achieve social justice and to raise the standards of living of 
the peoples of the region, shall intensify economic cooperation. For this purpose, they shall adopt 
appropriate regional strategies for economic development and mutual assistance.  

 
Article 8 

The High Contracting Parties shall strive to achieve the closest cooperation on the widest scale and 
shall seek to provide assistance to one another in the form of training and research facilities in the 
social, cultural, technical, scientific and administrative fields.  
 

Article 9 
The High Contracting Parties shall endeavour to foster cooperation in the furtherance of the cause 
of peace, harmony, and stability in the region. To this end, the High Contracting Parties shall 
maintain regular contacts and consultations with one another on international and regional matters 
with a view to coordinating their views actions and policies.  

 
Article 10 

Each High Contracting Party shall not in any manner or form participate in any activity which shall 
constitute a threat to the political and economic stability, sovereignty, or territorial integrity of 
another High Contracting Party.  
 

Article 11 
The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective national resilience in 
their political, economic, sociocultural as well as security fields in conformity with their respective 
ideals and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities in 
order to preserve their respective national identities.  
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Article 12 
The High Contracting Parties in their efforts to achieve regional prosperity and security, shall 
endeavour to cooperate in all fields for the promotion of regional resilience, based on the principles 
of self-confidence, self-reliance, mutual respect, cooperation and solidarity which will constitute the 
foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia. 

CHAPTER IV : PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES 

 
Article 13 

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from 
arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to 
disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all 
times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.  
 

Article 14 
To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a 
continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the 
High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to 
disturb regional peace and harmony.  

Article 15 
In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take 
cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate 
means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may 
however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a 
committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall 
recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the 
situation.  

Article 16 
The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the 
dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High 
Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said 
dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.  
 

Article 17 
Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in 
Article 33(l) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to 
a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting 
to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations.  
 
 

CHAPTER V : General Provision 

 
Article 18 

This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, 
the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand. It shall be ratified in accordance with the 
constitutional procedures of each signatory State. It shall be open for accession by other States in 
Southeast Asia. 
 

Article 19 
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This Treaty shall enter into force on the date of the deposit of the fifth instrument of ratification with 
the Governments of the signatory States which are designated Depositories of this Treaty and the 
instruments of ratification or accession.  
 

Article 20 
This Treaty is drawn up in the official languages of the High Contracting Parties, all of which are 
equally authoritative. There shall be an agreed common translation of the texts in the English 
language. Any divergent interpretation of the common text shall be settled by negotiation.  
 
IN FAITH THEREOF the High Contracting Parties have signed the Treaty and have hereto affixed 
their Seals. 
 
DONE at Denpasar, Bali, this twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred 
and seventy-six. 
 
For the Republic of Indonesia:    For the Republic of Singapore: 
 
(signed)      (signed) 
SOEHARTO      LEE KUAN YEW 
President      Prime Minister 
 
 
 
 
For Malaysia:      For the Kingdom of Thailand 
 
(signed)      (signed) 
DATUK HUSEIN ONN     KUKRIT PRAMOJ 
Prime Minister      Pirme Minister 
 
 
 
 
For the Republic of the Philippines: 
 
 
(signed) 
FERDINAND E. MARCOS 
President 
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BAB VII 

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GATT/WTO 

A. Pendahuluan 

1. Penyelesaian sengketa antara negara dalam GATT (kemudian 

WTO) sesungguhnya telah berlangsung lama. Sejarah panjang 

penyelesaian sengketa itu sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh 

aturan yang mendasari cara atau mekanisme penyelesaian 

sengketanya. 

 Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO 

sekarang ini pada intinya mengacu kepada ketentuan pasal XXII-

XXIII GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 

1947 kemudian terlebur ke dalam aturan WTO. 

2. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam pasal XXII dan XXIII 

GATT memuat ketentuan yang sederhana. Pasal XXII menghendaki para 

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui konsultasi 

bilateral ('bilateral consultation') mengenai setiap persoalan 

yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan 

GATT ('with respect to any matter affecting the operation of this 

Agreement'). Pasal ini menyebutkan pula bahwa penyelesaian 

sengketa melalui konsultasi multilateral dapat dimintakan oleh 

salah satu pihak apabila sengketanya tidak mungkin untuk 

diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral ('in respect of 

any matter for which it has not been possible to find a 

satisfactory solution through consultation under paragraph 1'). 

3. Pasal XXIII mengandung pengaturan yang lebih luas. Pasal 

XXIII ini terdiri dari dua ayat dan berada di bawah judul 

'Nullification and Impairment' (penghilangan atau perusakan).  

Ayat 1 pasal XXIII menyatakan: 

1. If any contracting party should consider that any benefit 
accruing to it directly or indirectly under this Agreement is 
being nullified or impaired or that the attainment of any 
objective of the Agreement is being impeded as the result of 

(a) the failure of another contracting party to carry out 
its obligations under this Agreement; or 
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(b) the application by another contracting party of any 
measure, whether or not it conflicts with the provisions of 
this Agreement; or 

(c) the existence of any situation, the contracting party 
may, with a view to the satisfactory adjustment of the 
matter, make written representations or proposals to the 
other contracting party or parties which it considers to be 
concerned.  

Any contracting party thus approached shall give sympathetic 
consideration to the representations or proposals made to it. 

 

4. Ketentuan ayat 1 ini menegaskan adanya dua pelanggaran 

hukum yang dijabarkan ke dalam tiga keadaaan. Dua macam 

pelanggaran hukum tersebut yaitu: 

1) 'any benefit accruing to it directly or indirectly under this 

Agreement is being nullified or impaired' atau adanya 

penghilangan atau perusakan terhadap setiap keuntungan yang 

diperoleh berdasarkan perjanjian GATT; 

2) 'attainment of any objective of the Agreement is being 

impeded', atau adanya gangguan terhadap adanya perolehan (yang 

diharapkan) dari tujuan perjanjian GATT. 

5. Tiga keadaan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal XXIII 

adalah: 

a) 'the failure of another contracting party to carry out its 

obligations under the Agreement' (violation complaints) (atau 

tidak dilaksanakannya kewajiban suatu pihak berdasarkan 

perjanjian GATT); 

b) 'the application by another contracdting party of any measure, 

whether or not it conflicts with the provisions of this 

Agreement' (non-violation complaints), (atau adanya penerapan 

atau pelaksanaan suatu tindakan oleh pihak lainnya baik yang 

bersifat pelanggaran atau bukan pelanggaran terhadap 

perjanjian GATT); 

c) 'the existence of any other situation' (situation- 

complaints), (atau adanya keadaan atau situasi lainnya). 
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6. Ayat 2 pasal XXIII menyatakan: 

2. If no satisfactory adjustment is effected between the 
contracting parties concerned within a reasonable time, or if 
the difficulty is of the type described in paragraph 1 (c) of 
this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING 
PARTY. The CONTRACTING PARTY shall promptly investigate any 
matter so referred to them and shall make appropriate 
recommendations to the contracting parties which they 
consider to be concerned, or give a ruling on the matter, as 
appropriate. The CONTRACTING PARTY may consult with 
contracting parties, with the Economic and Social Council of 
the United Nations and with any appropriate inter-
governmental organization in cases where they consider such 
consultation necessary. If the CONTRACTING PARTY consider 
that the circumstances are serious enough to justify such 
action, they may authorize a contracting party or parties to 
suspend the application to any other contracting party or 
parties of such concessions or other obligations under this 
Agreement as they determine to be appropriate in the 
circumstances. If  the application to any contracting party 
of any concession or other obligation is in  fact suspended, 
that contracting party shall then be free, not later than 
sixty days after such action is taken, to give written notice 
to the Executive Secretary [Director-General] to the 
Contracting Parties of its intention to withdraw from this 
Agreement and such withdrawal shall take effect upon the 
sixtieth day following the day on which such notice is 
received by him. 

 

7. Ayat 2 tersebut mengandung dua ketentuan utama: Pertama, ia 

mensyaratkan para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada 

badan tertinggi GATT, yaitu CONTRACTING PARTY, manakala mereka 

gagal menyelesaikannya secara bilateral sesuai dengan ayat 1.

 Kedua, ayat ini menunjukkan tiga bentuk putusan yang dapat 

dikeluarkan oleh CONTRACTING PARTY:1 

1) 'CONTRACTING PARTY shall make appropriate recommendations to 

the contracting parties' (Rekomendasi); 

2) 'or give a ruling on the matter' (Putusan); dan 

3) 'authorize a contracting party or parties to suspend the 

application to any other contracting party or parties of such 

concessions or other obligations under this Agreement' 
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(Penangguhan pemberian konsesi atau pelaksanaan kewajiban 

suatu pihak terhadap pihak lainnya). 

8. Dalam perkembangan awalnya, CONTRACTING PARTIES GATT 

biasanya membentuk "kelompok kerja" untuk menyelesaikan sengketa 

berdasarkan pasal XXIII:2. 

9. Namun sejak 1952 terjadi perkembangan baru, yaitu 

dipraktekkannya panel yang terdiri dari 3 atau 5 orang anggota 

yang bukan berasal dari negara yang sedang bersengketa.2 Namun 

demikian Ketentuan yang sederhana demikian tidak terlepas dari 

sejarah lahirnya GATT. Sejak semula perancang GATT memang tidak 

mencita-citakan suatu lembaga penyelesaian sengketa tersendiri 

dalam GATT.3 

10. Isi pengaturan GATT mengenai masalah ini terlalu ringkas 

dan kurang jelas. Namun perjalanan waktu, pengalaman dan 

kebutuhan telah 'memaksa' GATT melakukan  serangkaian perbaikan 

terhadap aturan penyelesaian dagang antar negara. Dalam salah 

satu tulisannya, Pierre Pescatore menyatakan:4 

"The General Agreement does not mention dispute settlement, 
nor does it institute any articulate machinery for such 
purpose. Ecerything in this field had to be created ex nihilo 
by necessity and by experience.  

This is the weakness but it is also the strength of the 
system which having been created pragmatically, is very 
cloase to practical needs." 

 

11. Berdasarkan GATT, kata 'penyelesaian sengketa' ('dispute 

settlement') ini merupakan istilah untuk menunjukkan suatu 

prosedur guna mengadili sengketa-sengketa hukum di antara negara-

negara. Tuntutan-tuntutan hukum (legal complaints) yang dibuat 

                                                                                                                                                                             
1 Ernst-Ulrich Petersmann, The GATT/WTO Dispute Settlement System, The 
Hague: Kluwer Law Interantional, 1997, hlm. 74-75. 
2 Petersmann, ibid, hlm. 71. 
3 Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade 
System, Graham & Trotman, 1987, hlm. 72. 
4 Pierre Pescatore, "The GATT Dispute Settlement Mechanism: Its Present 
Situation and Its Prospects," 10 J.Int.Arb 27 (1993). 
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oleh suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya diserahkan 

kepada suatu 'peradilan' yang disebut dengan panel. 

12. Dalam melaksanakan tugasnya, panel mendengarkan argumen-

argumen hukum dari kedua belah pihak. Kemudian panel mengeluarkan 

putusannya secara tertulis mengenai sengketanya.5 

13. Proses seperti inipun keberhasilan atau keefektifan 

pelaksanaannya masih bergantung kepada kehendak negara-negara 

anggota, terutama negara-negara yang bersengketa. Hal ini 

disebabkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam GATT, putusan 

akhir panel akan disahkan oleh konsensus dari negara-negara 

anggotanya. Konsensus dilakukan melalui sidang CONTRACTING 

PARTIES. Keputusan badan tertinggi inilah yang akan  menentukan 

apakah  suatu  putusan  panel  akan  mengikat para pihak yang 

bersangkutan. Mekanisme seperti ini memungkinkan sesuatu negara 

yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa GATT memblok 

panel. Pada prinsipnya, suatu putusan panel sifatnya menjadi 

mengikat secara hukum apabila diratifikasi oleh GATT. 

14. Pasal XXII - XXIII GATT yang sederhana demikian mengakui 

berbagai penambahan (penyempurnaan) dan 'penjabaran' pengaturan 

yang dilakukan dalam berbagai perundingan (rounds). Sejak berdiri 

hingga tahun 1989, kedua pasal ini  dilengkapi oleh berbagai 

ketentuan sebagai berikut:6 

1) Keputusan tanggal 5 April 1966 mengenai 'Procedures under 

Article XXIII' (keputusan mengenai prosedur penyelesaian 

sengketa antara negara sedang berkembang dan negara maju); 

2) Perjanjian tanggal 28 November 1979 (the Understanding 

Regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and 

Surveillance); 

3) Keputusan tanggal 29 November 1982 ('Dispute Settlement 

Procedures)'; 

                                                           
5 Uraian lebih lanjut mengenai panel, pemilihan, kelemahan dan hukum 
'acara'-nya, lihat antara lain: Pierre Pescatore, ibid., hlm. 29, 
et.seq. 
6 Petersmann, op.cit, hlm. 71. 
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4) Keputusan tanggal 30 November 1984 ('Dispute Settlement  

Procedures'); dan 

5) Keputusan tanggal 12 April 1989 ('Improvements to the GATT 

Dispute Settlement Rules and Procedures'). 
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B. Kekuatan Hukum Putusan Panel 

1. Kekuatan penegakan dan pelaksanaan putusan GATT sendiri 

pada prinsipnya didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, pada 

komitmen hukum (legal commitment) dari negara-negara anggotanya. 

Negara-negara anggota GATT dalam menghadapi tuntutan-tuntutan 

atau sengketa-sengketa dagang dalam GATT lebih menitikberatkan 

kepada rasa hormat dan kepentingannya terhadap GATT. 

2. Menurut Hudec, setelah berjalan hampir selama 50 tahun, 

tindakan negara-negara anggota GATT yang selama ini  menyandarkan 

pada rasa hormat dan kepentingan ini telah menciptakan suatu 

iklim hukum di mana para anggota GATT melihat adanya kepentingan 

timbal balik dengan negara lainnya untuk menghormati kewajiban-

kewajiban hukum mereka dalam GATT.7 

3. Kedua, GATT memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi 

kepada negara yang  dirugikan sebagai akibat dari tindakan-

tindakan negara lain yang melanggar hukum. Dalam hal ini, negara 

tersebut diberi hak untuk menerapkan rintangan-rintangan 

perdagangan baru terhadap produk-produk impor dari negara-negara 

yang melanggar hukum.8 

4. Sejak berdiri hingga tahun 1990, GATT menerima 207 

permohonan penyelesaian  sengketa. Dari jumlah tersebut, 116 

diserahkan kepada panel dan hanya 88 saja yang berhasil 

dikeluarkan putusannya.9 Dari 88 putusan yang dikeluarkan, 66 

merupakan putusan terhadap pelanggaran hukum. Dari angka ini, 45 

putusan (67 %) telah dilaksanakan  secara penuh, 15 putusan 

lainnya (22 %) menghasilkan penaatan sebagaian (partial 

compliance) dan hanya satu kasus yang hasilnya tidak diketahui. 

Dengan perkataan lain, penaatan terhadap putusan GATT telah cukup 

                                                           
7 Hudec, 'Strengthening of Procedures for Settling Disputes,' dalam 
Barry E.Carter and Phillip R. Trimble, International Law, New York: 
Little Brown and Co., 2nd.ed.,1995, hlm. 425. 
8 Dalam sejarah GATT, penggunaan retaliasi ini sangat jarang dilakukan. 
Lebih banyak cara penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah 
pihak. (Hudec, op.cit, hlm.55. 
9 Hudec, op.cit, hlm. 426.  
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tinggi (meskipun ada yang sifatnya  sebagian saja), yakni 9 % 

dari seluruh kasus (60 dari 67 kasus yang diketahui).10 

5. Pada tahun 1980-an, tingkat penaatan terhadap putusan 

penyelesaian sengketa GATT mengalami sedikit penurunan. Dari 40 

putusan yang dikeluarkan pada tahun 1980-an ini, hanya 33 (atau 

81 persen) yang berhasil ditaati (baik seluruh ataupun 

sebagiannya). 

6. Penurunan penaatan terhadap putusan  tersebut merupakan 

konsekuensi wajar dari semakin meningkatnya pemanfaatan 

penyelesaian sengketa dalam GATT. Pada masa tahun  1980-an  ini, 

sengketa yang diserahkan semakin banyak, sifatnya semakin 

ambisius  dan semakin besarnya tekanan hukum  terhadap  kebijakan 

pemerintah. 11 

7. Pada perkembangannya kemudian, yaitu masa awal 1990-an, 

GATT menerima 40 kasus. Laporan mengenai  penyelesaian  kasus-

kasus tersebut menyatakan bahwa tingkat keberhasilan penaatan 

terhadapnya semakin berkurang. Pada bulan Oktober 1993, 

Sekretariat  GATT melaporkan bahwa sekitar 11 laporan (putusan) 

panel mengalami penundaan dalam mengeluarkan putusan untuk jangka 

waktu 4 bulan dan enam laporan (putusan) tertunda untuk selama  1 

tahun.12 

 

                                                           
10 Hudec, ibid. 
11 Hudec, ibid.  
12 Hudec, ibid.  
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C. Perkembangan Pengaturan 

1. Diluncurkannya putaran (perundingan) Uruguay tahun 1986 

membawa angin perubahan terhadap pengaturan mengenai penyelesaian 

sengketa. Dalam perundingan ini, penyelesaian sengketa  merupakan 

salah satu subyek agenda pembahasan yang penting. Tujuan dari 

perundingan mengenai subyek ini adalah meningkatkan dan 

memperkuat aturan-aturan dan prosedur penyelesaian sengketa. 

Perundingan mencakup pula upaya-upaya untuk mengawasi pelaksanaan 

putusan yang dikeluarkan. 

2. Selengkapnya mandat penyelesaian sengketa yang dikeluarkan 

dalam Deklarasi Punta Del Este (Uruguay) berbunyi sebagai 

berikut:13 

In order to ensure prompt and effective resolution of 
disputes to the benefit of all contracting parties, 
negotiations shall aim to improve and strengthen the rules 
and the procedures of the dispute settlement process, while 
recognizin the contribution that would be made by more 
effective and enforceable GATT rules and disciplines. 
Negotiations shall include the development of adequate 
arrangements for overseeing and monitoring of the procedures 
that would facilitate compliance with adopted 
recommendations.  

 Dalam pembahasan mengenai subyek perundingan ini terdapat 

beberapa perkembangan pengaturan sebagai berikut: 

1. Mid-Term Review Montreal, Desember 1988. 

3. Satu hal penting yang lahir dari perkembangan pengaturan 

guna memperbaiki penyelesaian sengketa adalah lahirnya 

kesepakatan dari para anggota WTO. Mereka sepakat untuk tidak 

mengambil tindakan sepihak terhadap pihak lainnya yang diduga 

telah melanggar aturan-aturan perdagangan. Menghadapi kasus 

demikian, para anggota akan menyelesaikannya melalui sistem 

penyelesaian yang ada dan menaati  aturan-aturan dan putusan- 

putusannya.14 

                                                           
13 Untuk uraian lebih lanjut, lihat: Sidney Golt, The GATT Negotiations 
1986-1990: Origins, Issues and Prospects, London: British-North 
American Committee, 1988, hlm. 69. 
14 WTO, Trading Into the Future, Geneva, 1995, hlm. 18. 



 10 

4. Upaya ke arah perbaikan yang penting lainnya, antara lain, 

adalah Pertemuan Montreal (the Ministerial Mid-Term Review of the 

Uruguay Round Negotiations, December 1988). 

5. Pada Pertemuan Menteri di Montreal ini, mayoritas negara 

anggota GATT menghendaki dipertahankannya prosedur penyelesaian 

sengketa yang lama dimana negara tertuntut dapat memblok (mem-

veto) dikeluarkannya suatu keputusan terhadapnya.  

6. Menurut pandangan mereka, veto seperti ini merupakan suatu 

'katup penyelamat' (safety valve). Sarana ini pada pokoknya 

merupakan dorongan bagi pemerintah untuk ikut serta dalam 

persidangan-persidangan penyelesaian sengketa. Adanya katup 

penyelamat ini memberikan jaminan kepada pemerintah yang 

bersangkutan untuk menarik diri dari persidangan manakala mereka 

merasa bahwa sesuatu (dalam hal ini keputusan panel) akan 

merugikannya. 

7. Namun pandangan seperti ini kemudian berubah pada tahun 

1989. Faktor yang paling penting adalah adanya UU Perdagangan 

Amerika Serikat tahun 1974 yang disebut dengan 'Section 301'. 

Section 301 ini memberikan hak kepada pengusaha AS untuk 

mengadukan suatu masalah perdagangan yang dihadapinya. Masalah 

tersebut dapat berupa adanya kebijakan-kebijakan perdagangan 

negara asing yang sifatnya  restriktif (restrictive trade 

practices), kebijakan yang merintangi perdagangan (trade 

barriers), atau adanya perlanggaran atas hak atas kekayaan 

intelektual milik warga negara AS oleh pengusaha negara lain. 

8. Menghadapi masalah-masalah tersebut pengusaha AS dapat 

meminta kepada United States Trade Representative (USTR) AS untuk 

'memaksa' Presiden AS untuk  mengambil tindakan sepihak 'cross-

retaliation' terhadap negara-negara yang diduga telah merugikan 

hak-hak hukum perdagangan AS. 

9. Pada tahun 1988, pemerintah AS memperluas dan memperkuat 

Section 301 ini dengan mengesahkan, antara lain, 'Super 301' dan 

'Special 301' dalam the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 

1988. Pengesahan UU ini telah mendorong para pemerintah negara 
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anggota GATT untuk menciptakan suatu tindakan yang lebih kuat 

untuk menangkal bangkitnya tindakan-tindakan sepihak AS. 

10. Pemerintah AS membenarkan tindakan sepihaknya tersebut atas 

dasar bahwa prosedur penyelesaian sengketa GATT kurang begitu 

kuat dan kurang cepat untuk memberikan sanksi yang memuaskan 

manakala hak-hak hukum AS dilanggar. 

11. Karena itulah sebagai jawaban atas ancaman tindakan sepihak 

AS ini negara-negara anggota GATT menawarkan suatu sistem 

penyelesaian sengketa yang sifatnya cukup kuat dan cepat untuk 

meredam digunakannya Section 301. 

12. Sebagai kompensasinya, AS berjanji untuk memperkarakan 

semua sengketa dagangnya kepada WTO. AS sepakat pula untuk tidak  

akan mengambil tindakan-tindakan sepihak.  

13. Bukti nyata dari tawaran tersebut tampak pada ketentuan- 

ketentuan dari perjanjian WTO mengenai penyelesaian sengketa. 

Janji negara-negara anggota  tampak pada ketentuan-ketentuan 

perjanjian yang memberlakukan prinsip otomatisasi bagi semua 

langkah dalam prosedur penyelesaian sengketa serta memberikan 

ketetapan atau jangka waktu untuk setiap proses acara persidangan 

dalam peneyelesaian  sengketa WTO. Sedangkan janji AS tertuang 

dalam pasal 23:1 the Understanding yang menyatakan:15 

'When members seek the redress of a violation of obligations 
[or of related legal claims], they shall have recourse to, 
and abide by, the rules and procedures of this 
Understanding.' 

 

14. Pertemuan Montreal ini menghasilkan dua kesepakatan 

penting:  

a) pembentukan suatu badan khusus penyelesaian sengketa GATT 

yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Fungsi badan ini antara 

lain adalah mengawasi secara langsung proses  penyelesaian  

sengketa dalam GATT; 

b) menetapkan suatu unsur otomatisasi (elements of automaticity).  

                                                           
15 Hudec, op.cit, hlm. 428. 
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15. Tujuan penetapan unsur ini adalah untuk menciptakan suatu 

sistem penyelesaian sengketa yang lebih judisial dan dapat 

terprediksi (predictable).16 Unsur otomatisasi tercakup di 

dalamnya adalah: 

(a) penetapan jangka waktu untuk setiap tahapan atau proses 

penyelesaian sengketa,  

(b) aturan-aturan dan syarat-syarat bagi pembentukan panel, 

(c) ketentuan yang memberi wewenang kepada Dirjen WTO untuk 

memilih para anggota panel apabila para pihak gagal mencapai 

kata sepakat mengenai komposisi anggota panel dalam kurun 

waktu yang ditentukan; dan  

(d) pembentukan panel secara otomatis manakala para pihak gagal 

mencapai penyelesaian melalui konsultasi dalam jangka waktu 

60 hari. 

 

                                                           
16 Steger dan Hainsworth, 'New Directions in International Trade Law: 
WTO Dispute Settlement,' dalam: James Cameron and Karen Campbell 
(eds.), Dispute Settlement Resolution in the World Trade Organization, 
London: Cameron may, 1998, lm. 30. 
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2. Draft Final Act tahun 1991. 

1. Perkembangan penting kedua adalah inisiatif Dirjen GATT, 

pada waktu itu dijabat oleh Arthur Dunkel. Dalam upayanya 

mempercepat perundingan putaran Uruguay, beliau menyusun dan 

mengeluarkan Draft Final Act (DFA). DFA inilah menjadi cikal 

bakal hasil akhir putaran Uruguay. Dalam DFA tersebut ketentuan 

mengenai penyelesaian sengketa diletakkan di bawah judul: 

Understanding on Dispute Settlement Rules and Pricedures 

(Understanding). Understanding atau perjanjian memuat hal-hal 

berikut: 

1) penetapan waktu untuk setiap proses  penyelesaian sengketa; 

2) pembentukan badan penyelesaian sengketa (DSB atau Dispute 

Settlement Body); 

3) prosedur untuk konsultasi; 

4) pembentukan secara 'otomatis' suatu panel apabila para pihak 

gagal mencapai penyelesaian sengketa melalui konsultasi dalam 

kurun waktu 60 hari; 

5) ketentuan tentang syarat-syarat dan aturan-aturan pembentukan 

dan komposisi panel; 

6) pengesahan secara 'otomatis' laporan panel dan laporan Badan 

Banding (Appellate Body); 

7) pembentukan badan banding (Appellate Body) untuk meninjau isu-

isu hukum (issues of law) dan penafsiran hukum yang terdapat 

dalam laporan panel; 

8) persyaratan tegas bahwa suatu pihak harus melaksanakan 

rekomendasi-rekomendasi atau putusan-putusan DSB dalam waktu 

yang wajar, atau pihak lainnya dapat secara otomatis diberi 

wewenang untuk mengambil tindakan balasan (retaliasi). Pihak 

yang dikalahkan disyaratkan untuk melaksanakan laporan atau 

putusan panel atau DSB dalam jangka waktu 30 hari setelah 

pengesahan; dan 
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9) suatu kewajiban spesifik yang mensyaratkan bahwa para pihak 

harus mengikuti aturan-aturan dan prosedur-prosedur DSB serta 

larangan melakukan tindakan sepihak. 
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3. Perubahan Draft Final Act, Januari 1992 - Desember 1993.  

1. Perubahan yang terdapat dalam Draft Final Act tahun 1991 di 

atas diterapkan secara khusus terhadap pengaturan  penyelesaian 

sengketa yang terdapat dalam GATT 1947. 

2. Perubahan ketiga yang berlangsung dalam proses perundingan 

yang dilaksanakan antara Januari 1992 - Desember 1993, telah 

memperluas pemberlakuan  sistem penyelesaian sengketa tersebut 

(DFA) terhadap seluruh perjanjian yang berada di bawah WTO. 

Dengan perluasan ini, sistem penyelesaian sengketa  menjadi 

berlaku  terhadap GATT dan perjanjian di bidang barang (Lampiran 

1A Perjanjian WTO), perjanjian di bidang perdagangan jasa (GATS), 

perjanjian perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI/TRIPS), serta perjanjian-perjanjian yang 

tergolong ke dalam Plurilateral Trade Agreements yang terdapat 

dalam lampiran 4. Keseluruhan perjanjian tersebut, di luar 

Plurilateral Trade Agreement disebut dengan Covered Agreements.17 

 

                                                           
17 Perubahan penting ini kelak terwujud dalam pasal 1 ayat 1 Dispute 
Settlement  Understanding: "The rules and procedures of this 
Understading shall apply to disputes brought ... 'covered agreements.' 
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4. Dispute Settlement Understanding 1994. 

1. Dengan dimasukkannya perubahan ketiga inilah kemudian 

menjadi Perjanjian Akhir atau Final Act Putaran Uruguay. 

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa GATT diatur 

dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the 

Settlement of Disputes (the Dispute Settlement Understanding/DSU) 

yang ditetapkan pada bulan April 1994. DSU ini berada dalam Annex 

2 (lampiran 2) dari the Agreement Establishing the WTO 

(Perjanjiwan WTO). Berdasarkan pasal II Perjanjian WTO, Annex 2 

(beserta Annex 1 dan 3) merupakan bagian integral dari perjanjian 

WTO. Artinya, kekuatan mengikat perjanjian ini sama dengan 

perjanjian utama (pokok)-nya, yaitu Perjanjian WTO.18 

2. Badan utama yang melaksanakan penyelesaian sengketa ini 

pada prinsipnya adalah WTO sendiri.19 Namun dalam pelaksanaannya  

The Understanding  menetapkan 3 badan utama penyelesaian sengketa 

dalam WTO: DSB (Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian 

Sengketa), Appellate Body (Badan Banding), dan Arbitrase.  

3. Badan yang paling berperan penting dalam proses 

penyelesaian sengketa  adalah DSB. DSB sendiri pada hakekatnya 

tidak lain adalah General Council (Dewan Umum), yaitu salah satu 

badan kelengkapan utama WTO.20  

 General Council bertugas melaksanakan tugas sehari-hari 

badan utama tertinggi WTO, yaitu Ministerial Conference. DSB 

bertanggung jawab menjalankan aturan-aturan dan prosedur-prosedur 

DSU; ia memiliki wewenang untuk membentuk panel, mengesahkan 

laporan panel dan laporan Badan Banding, mengawasi pelaksanaan 

                                                           
18 Pasal II ayat 2: "The agreements and associated legal instruments 
included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinaftrer to as 'Multilateral Trade 
Agreements) are integral parts of this Agreement, binding on all 
Members.' 
19 Fungsi WTO berdasarkan pasal III ayat 3 Perjanjian WTO: 'The WTO 
shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing 
the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the 'Dispute 
Settlement of Disputes or DSU) in Annex 2 to this Agreement.' 
20 Pasal IV ayat 3 Perjanjian WTO: 'The General Council shall convene as 
appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement 
Body provided for in the Dispute Settlement Understanding.' 
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putusan atau rekomendasi panel; dan memberikan wewenang kepada 

suatu negara untuk melaksanakan retaliasi (tindakan balasan) 

apabila pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan. 

4. Hadirnya DSB ini pula yang secara tegas membedakan proses 

penyelesaian sengketa dalam GATT dan WTO. Dalam GATT, 

penyelesaian akhir suatu sengketa ditentukan oleh suatu badan 

tersendiri yang khusus diberi wewenang untuk menyelesaikannya. 

Jadi setiap kasus terdapat badan tersendiri. Dalam WTO, badan 

tersebut sudah ada dan permanen sifatnya, yaitu DSB. Begitu pula 

dalam WTO sekarang ini sudah terdapat aturan dan syarat-syarat 

yang sifatnya standar yang digunakan oleh para pihak untuk 

menyelesaikan sengketanya.21 

5. Badan kedua yaitu Badan Banding (Appellate Body). Badan ini 

sebelumnya juga tidak dikenal dalam GATT. Badan ini dibentuk 

sesuai dengan pasal 17 Understanding. Badan ini terdiri dari 7 

orang anggota. Understanding mensyaratkan mereka sebagai orang-

orang yang dikenal otoritasnya di bidang hukum, perdagangan 

internasional dan netral (tidak terikat oleh kepentingan 

pemerintah manapun).22 

6. Mereka bertugas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk satu kali lagi. Setiap putusan panel yang diajukan 

banding akan ditangani oleh 3 orang anggota Badan Banding. Badan 

ini hanya terbatas menangani isu hukum (issues of law) yang 

terdapat dalam putusan dan sengketa mengenai penafsiran hukum 

yang dibuat oleh panel.23 

7. Badan ketiga yaitu arbitrase adalah badan yang berwenang 

untuk menangani masalah pelaksanaan putusan panel. Tugas utamanya 

adalah menentukan apakan penangguhan kewajiban atau konsesi oleh 

                                                           
21 Lihat lebih lanjut, Steger dan Hainsworth, op.cit, hlm. 32. 
22 Pasal 17 ayat 3 Understanding: 'The Appellate Body shall comprise of 
persons of recognized authority, with demonstrated in law, 
international trade and the subject of the covered agreements 
generally. They shall be unaffiliated with any government. The 
Appellate  Body shall be broadly representative of  membership in the 
WTO. 
23 Pasal 17 ayat 6 Understanding. 
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salah satu pihak terhadap pihak lainnya seimbang atau tidak 

dengan kerugian yang ia derita. 

8. Perjanjian Putaran Uruguay mengenai penyelesaian sengketa 

ini memuat 128 paragrap yang dikelompokkan ke dalam 27 pasal. 

Seperti diuraikan di muka, keseluruhan pasal ini pada prinsipnya 

memuat berbagai  aturan yang merupakan perbaikan dari prosedur 

penyelesaian sengketa GATT. Perbaikan yang penting lainnya adalah 

adanya perkembangan-perkembangan baru dengan tujuan untuk membuat 

prosedur penyelesaian menjadi lebih kuat. 
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D. Prosedur Penyelesaian Sengketa. 

1. Konsultasi. 

1. Telah dikemukakan di atas bahwa ketentuan GATT (lama) 

mengenai penyelesaian sengketa ini pertama-tama menekankan 

pentingnya konsultasi (negosiasi) di antara para pihak yang 

bersengketa. Konsultasi tersebut bisa berupa perundingan informal 

maupun formal, seperti melalui saluran diplomatik. 

2. Ada perkembangan dan pengaturan baru mengenai hal ini. 

Pertama, adalah diterimanya suatu prinsip yang dikenal dengan 

nama 'otomatisitas' ('automaticity'). Dalam kerangka GATT yang 

lalu, suatu prosedur penyelesaian sengketa baru dapat maju ke 

tingkat yang lebih tinggi manakala ada persetujuan dari seluruh 

anggota GATT. Hal ini berarti bahwa suatu negara yang terlibat 

dalam suatu sengketa, apabila ia tidak setuju sengketanya 

diselesaikan lebih lanjut dalam GATT, memiliki kekuasaan untuk 

memberhentikan suatu prosedur penyelesaian sengketa. 

3. Praktek seperti itu dalam prosedur yang baru tidak berlaku 

lagi. Dalam peraturan yang baru, prosedur penyelesaian sengketa 

akan berlanjut secara otomatis atas permohonan dari satu 

pemerintah yang mengajukan sengketanya.  

4. Dalam pada itu, panel akan dibentuk secara otomatis dan 

putusan panel akan pula mengikat secara hukum  dengan otomatis. 

Apabila putusan tersebut tidak ditaati, maka hak untuk melakukan 

retaliasi akan diberikan secara otomatis.24 

5. Kedua, The Understanding menetapkan waktu 10 hari bagi 

negara termohon untuk menjawab permohonan negara pemohon (dalam 

hal ini misalnya Jepang) untuk berkonsultasi. Permohonan 

konsultasi kepada suatu pihak (negara) juga diberitahukan kepada 

DSB dan kepada badan-badan kelengkapan atau komisi  WTO  terkait 

dengan pokok sengketa.25 

                                                           
24 Hudec, ibid. 
25 UNCTAD, Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment, New 
York: United Nations, 1994, hlm. 208. 
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6. Permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis. Di 

dalamnya harus dicantumkan alasan-alasan timbulnya sengketa dan 

dasar hukum untuk mengajukan permohonan tersebut (Pasal 4 ayat  4 

DSU). Berdasarkan pasal 4 ayat 5 dan 6, WTO menghedaki agar 

pihak-pihak menggunakan segala upaya terlebih dahulu untuk 

mencapai suatu penyelesaian sengketa yang memuaskan pada tahap 

konsultasi ini. Penyelesaian seperti ini sifatnya tertutup 

(rahasia) namun tidak mempengaruhi salah satu pihak untuk membawa 

sengketanya kepada tahap lebih lanjut.26 

7. Apabila negara termohon menerima tawaran berkonsultasi, 

maka para pihak harus menyelesaikan sengketanya secara bilateral 

dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan berkonsultasi 

diterima. 

 

                                                           
26 Dalam proses konsultasi tidak jarang pihak-pihak yang bersengketa 
sepakat mengakhiri sengketa mereka. Misalnya, dari data yang diperoleh 
hingga Maret 2001, GATT telah menerima 228 sengketa. Dari angka 
tersebut, 38 sengketa di antaranya telah berhasil diselesaikan. (Dian 
Triansjah Djani, et.al., Sekilas WTO (World Trade Organization), 
Jakarta: Deplu-Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, 
2002, hlm. 45). 
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2. Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi. 

1. Ketentuan di atas mempunyai dua kemungkinan. Pertama, 

apabila konsultasi atau negosiasi gagal, dan apabila para  pihak 

setuju  maka sengketa mereka dapat diserahkan kepada Dirjen WTO. 

Dalam tahap ini Dirjen WTO akan memberikan cara  penyelesaiannya 

melalui jasa baik, konsiliasi atau mediasi. 

2. Kemungkinan kedua, apabila negara termohon tidak memberi 

jawaban positif terhadap permohonan konsultasi dalam jangka waktu 

10 hari, atau apabila negara tersebut menerima permohonan 

konsultasi namun penyelesaiannya gagal dalam jangka  waktu  60 

hari, maka negara pemohon dapat meminta DSB untuk membentuk suatu 

panel (Pasal 4 ayat 7). 

 Dalam hal keadaan mendesak, misalnya menyangkut pokok 

sengketa berupa barang yang dapat mudah rusak, maka jangka waktu 

tersebut dapat dipersingkat. Dalam hal ini konsultasi dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 10 hari dari permohonan 

konsultasi. Setelah itu, apabila gagal, maka salah satu pihak 

dapat meminta pembentukan panel dalam jangka waktu 20 hari. 

3. Pasal 4 ayat 10 mensyaratkan negara-negara untuk memberikan 

perhatian khusus kepada negara-negara sedang berkembang selama 

konsultasi. Pasal ini menunjukkan bahwa perhatian khusus tersebut 

diberikan tanpa memperhatikan apakah negara sedang berkembang 

tersebut adalah negara pemohon (penuntut) atau termohon 

(tertuntut).27 

4. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya suatu 

sengketa diatur dalam pasal 4 ayat 11. Pihak ketiga ini dapat 

meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Permohonannya ini 

selayaknya diterima apabila pihak pemohon yang pertama kali 

mengajukan sengketanya setuju bahwa kepentingan negara tersebut 

tercermin dalam sengketa tersebut. Tetapi apabila pihak tersebut 

tidak  menerima adanya permohonan keikutsertaan dalam suatu 

                                                           
27 UNCTAD, ibid, hlm. 208. 



 22 

konsultasi maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permohonan 

tersendiri untuk konsultasi. 

5. Jasa baik, konsiliasi dan mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga.28 Prosedur 

untuk jasa baik, konsiliasi dan mediasi dilaksanakan secara 

sukarela. Artinya, para pihak dapat menempuh cara ini apabila 

kedua belah pihak setuju. Pelaksanaannya sifatnya rahasia. Namun 

demikian pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak masing-masing 

pihak untuk melangkah ke prosedur atau tata cara penyelesaian 

lebih lanjut.29 

6. Cara-cara penyelesaian seperti ini dapat dilaksanakan 

setiap saat. Begitu pula para pihak dapat mengakhirinya setiap 

saat manakala prospek penyelesaiannya gagal. Manakala diakhiri, 

pihak pemohon dapat mengajukan pembentukan panel (Pasal 5 ayat 1 

- 3). 

 

                                                           
28 Dalam studi hukum penyelesaian sengketa (secara damai), cara ini 
disebut juga sebagai ADR (alternative dispute resolution) yang 
berkeyakinan bahwa semua sengketa dapat diselesaikan dengan damai 
dengan semangat win-win solution). 
29 UNCTAD, op.cit, hlm. 208. 
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3. Panel. 

1. Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya terakhir dan 

sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa menurut 

WTO. Perjanjian WTO menyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi 

badan tersebut dilaksanakan oleh the WTO General Council, harus 

mendirikan suatu panel dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya 

permohonan, kecuali ada konsensus para pihak untuk 

membatalkannya. Permohonan untuk pembentukan panel dibuat secara 

tertulis. 

 Permohonan tersebut harus mencantumkan pokok-pokok perkara 

dan pengajuan permohonan untuk pembentukan panel (Pasal 4 ayat 

4). Dalam praktek, permohonan secara tertulis tersebut juga 

mencantumkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses 

konsultasi, menunjukkan upaya atau tindakan suatu negara yang 

dipersengketakan dan memberikan ringkasan mengenai dasar hukum 

permohonannya.30 

2. Persyaratan-persyaratan pendirian panel dan wewenangnya 

diatur dalam the Understanding. Namun demikian para pihak apabila 

sepakat, dapat pula menentukan persyaratan-persyaratan baru di 

luar the Understanding.  

3. Panel terdiri dari 3 orang yang memiliki latar belakang dan 

pengalaman dalam penyelesaian sengketa dagang dalam GATT atau 

yang pernah mengajar hukum perdagangan Internasional. Mereka 

adalah orang-orang netral yang dipilih bukan dari negara-negara 

yang sedang bersengketa. Mereka bisa pejabat (biasanya  diplomat) 

atau orang-orang sipil. Sekretariat WTO memiliki daftar nama-nama 

yang  sesuai dengan kriteria tersebut dan dapat mengusulkan nama-

nama untuk menyelesaikan suatu sengketa. Apabila para pihak 

setuju, komposisi panel dapat ditambah menjadi 5. Permohonan ini 

harus dimintakan dalam jangka waktu 10 hari  sejak pembentukan 

panel (pasal 8 ayat 5 DSU). 

                                                           
30 UNCTAD, op.cit, hlm. 209. 
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4. Manakala para pihak tidak sepakat mengenai komposisi atau 

susunan panel  dalam waktu 20 hari sejak pembentukannya, maka 

masalah penetapan tersebut akan dilakukan oleh Dirjen WTO. 

 Pasal 8 ayat 10 DSU mengatur komposisi panel manakala salah 

satu pihak adalah negara sedang berkembang. Pasal ini menyatakan 

bahwa manakala suatu pihak yang bersengketa adalah negara sedang 

berkembang, maka negara tersebut dapat memohon agar sedikitnya 

satu orang panelis berasal dari negara sedang berkembang. 

Sepintas ketentuan pasal tersebut agak bias dan tidak 

mencerminkan semangat hukum penyelesaian sengketa yang 

mensyaratkan kenetralan dan ketidakberpihakan hakim (panel). 

Dalam arti, hakim (panel) bertugas menegakkan hukum, tanpa 

meliihat siapa pihak yang bersengketa. 

 Namun demikian ketentuan pasal ini, apabila kita melihat 

sejarah penyelesaian sengketa yang umumnya didominasi perkara 

dari negara maju, maka tampaknya pasal ini dapat dimaklumi. 

Perjanjian WTO menyatakan bahwa suatu laporan panel harus segera 

disahkan oleh DSB dalam jangka waktu 60 hari sejak dikeluarkannya 

laporan hasil pemeriksaan sengketa. 

5. Namun pengesahan ini masih dapat dimintakan untuk tidak 

dilakukan apabila para pihak telah sepakat untuk tidak 

mengesahkannya. Keseluruhan proses ini, yaitu sejak penetapan 

persyaratan-persyaratan panel, komposisi panel dan hasil 

pemeriksaan sengketa, tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. 

 Dalam hal-hal yang mendesak sifatnya, misalnya sengketa 

tersebut berkenaan dengan barang-barang yang mudah rusak, maka 

jangka waktunya dapat dipersingkat menjadi 3 bulan (pasal 12 ayat  

8). Tetapi manakala ternyata batas waktu tersebut tidak 

terpenuhi, maka panel dapat memperpanjang jangka waktu 

pemeriksaan sengketanya menjadi 9 bulan (pasal 12 ayat 9). 

Perpanjangan ini harus diberitahukan kepada DSB secara tertulis 

dengan mencantumkan alasan perpanjangan dan memberikan kepastian 

kapan laporan akan dapat diserahkan. 
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6. Pasal 21 ayat 10 dan 11 DSU merupakan pasal yang memberikan 

perlakuan khusus kepada negara sedang berkembang. Pasal ini 

antara lain memberikan kewenangan kepada DSB untuk memberikan 

perpanjangan waktu dalam penyelesaian sengketa melalui panel ini 

setelah sebelumnya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 Di samping itu pula, panel berwenang untuk memberikan waktu 

yang cukup kepada negara sedang berkembang ini untuk 

mempersiapkan dan mengajukan dalil-dalilnya manakala negara ini 

duduk sebagai tergugat.Pasal 21 ayat 11 merupakan pasal yang 

khusus dibuat untuk mengisyaratkan para anggota panel untuk 

memperhatikan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada 

negara-negara ini. Karena itu pula anggota panel sebelum membuat 

laporanya harus memperhatikan terlebih dahulu klausul perlakuan 

khusus ini. Ketentuan pasal ini tampak mendudukan kepentingan 

negara sedang berkembang dalam penyelesaian dagang antar negara. 

Karena itu pula, pemanfaatan ketentuan pasal ini secara maksimal, 

pada taraf tertentu, secara teoritis akan membantu kedudukan dan 

posisi negara ini.31 

7. Panel dalam memeriksa suatu sengketa berhak mendapatkan 

informasi dan nasihat yang sifatnya teknis dari setiap individu 

atau badan atau organisasi yang kompeten (Pasal 13 ayat 1). Pasal 

ini merupakan ketentuan yang baru dalam WTO. Dalam sistem lama 

GATT, anggota panel hanya mengandalkan informasi yang diberikan 

para pihak yang bersengketa.32 

 Kewenangan panel untuk memperoleh informasi ini diperkuat 

oleh pasal 13 ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa panel dapat 

mengandalkan berbagai sumber informasi tambahan dan dapat pula 

                                                           
31 Bahwa pasal ini mensyaratkan kedudukan negara sedang berkembang 
tampaknya akan sulit untuk dinyatakan. Masalahnya, sekali lagi, di 
samping belum ada kasus yang spesifik di mana negara sedang berkembang 
mendapat perlakuan khusus ini, juga karena sifat dari penyelesaian 
sengketa ini bukanlah masalah keberpihakan terhadap sesuatu pihak, 
tetapi kepada penegakan hukum dan keadilan. Namun demikian, bagaimana 
pelaksanaan pasal ini, kasus-kasus yang akan datang akan membuktikan 
hal ini. 
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berkonsultasi dengan para ahli mengenai berbagai hal tertentu 

dari suatu sengketa. 

 Panel dapat pula meminta bantuan dari suatu kelompok ahli 

mengenai sesuatu hal yang sifatnya teknis atau ilmiah. Rancangan 

laporan panel dibuat oleh para anggota panel tanpa dihadiri 

pihak-pihak yang bersengketa. Pendapat para anggota dalam laporan 

tersebut dibuat tanpa mencantumkan nama anggotanya.33 

8. Pasal 11 ayat 1 menetapkan fungsi panel. Fungsi utamanya 

adalah membantu DSB dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 

badan penyelesaian sengketa WTO. Secara spesifik, fungsi panel 

tersebut adalah: 

a. membuat penilaian terhadap suatu sengketa secara obyektif dan 

menguraikan suatu pokok sengketa bertentangan atau tidak 

dengan perjanjian-perjanjian WTO (covered agreements); 

b. merumuskan dan menyerahkan hasil-hasil temuannya yang akan 

dijadikan bahan untuk membantu DSB dalam merumuskan 

rekomendasi atau putusan. 

9. Hasil pekerjaan dan temuan panel dirumuskan dan dilaporkan 

secara tertulis  (Pasal 12 ayat 7). Laporan tersebut harus 

mencantumkan hal-hal berikut: 

a. hasil penemuan panel yang menyangkut pokok sengketa; 

b. penerapan hukum terhadap pokok sengketa; dan 

c. alasan bagi penemuan dan rekomenasi panel. 

10. Namun demikian, masih menurut pasal ini, para pihak masih 

dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketanya 

secara damai meskipun proses panel tengah berlangsung. Manakala 

hal ini yang terjadi, maka panel tetap harus menyerahkan laporan 

yang di dalamnya mencantumkan gambaran singkat mengenai sengketa 

dan pernyataan bahwa suatu putusan telah dicapai di antara para 

pihak. 

                                                                                                                                                                             
32 UNCTAD, op.cit, hlm. 211. 
33 UNCTAD, op.cit, hlm. 211. 
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11. Seperti halnya dalam GATT, WTO pun menghendaki agar para 

pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai. The 

Understanding menyatakan agar suatu negara anggota yang hendak 

mengajukan sengketanya kepada WTO agar mempertimbangkan baik-

buruk atau berguna tidaknya sengketanya tersebut diselesaikan 

melalui WTO. Pasal 3 ayat 7 menyatakan: 'Before bringing a case, 

a Member shall exercise its judgment as to whether action under 

these procedures would be fruitful.' 

12. Tujuan utama penyelesaian sengketa dalam GATT yaitu 

tercapainya suatu penyelesaian di antara para pihak sendiri. Jadi 

penyelesaian secara baik-baik oleh mereka sendiri, tanpa 

melibatkan pihak ketiga terlebih dahulu. Hal ini juga  merupakan 

tujuan utama penyelesaian sengketa menurut WTO terhadap negara-

negara anggotanya. Karena itu pula para pihak bebas untuk 

menggunakan berbagai cara penyelesaian yang dapat diterima tanpa 

harus menyerahkannya kepada pihak ketiga.34 

13. Aturan yang paling penting mengenai prinsip 'otomatisasi' 

ini dari Perjanjian Putaran Uruguay adalah pasal 16 : 4. Pasal 

ini menyatakan bahwa hasil putusan atau laporan panel harus 

disahkan dan menjadi mengikat 60 hari setelah dikeluarkan, 

kecuali pihak yang kalah mengajukan banding atau para pihak 

secara konsensus tidak akan melakukannya. 

 

                                                           
34 Pasal 7 ayat 3 Understanding: 'The aim of the dispute settlement is 
to secure a positive solution to a dispute. A solution mutually 
acceptable to the parties to a dispute and consistent with the covered 
agreements is clearly to be preferred.' 
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4. Banding. 

1. Pihak-pihak dalam sengketa dapat mengajukan banding 

terhadap putusan panel. DSU mensyaratkan bahwa banding dibatasi 

untuk memperjelas interpretasi (hukum) atas suatu ketentuan atau 

pasal dalam perjanjian WTO. Banding tidak dapat diajukan untuk 

merubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang muncul 

kemudian.35 

1a. Proses pemeriksaan banding tidak boleh lebih dari 60 hari, 

sejak para pihak memberitahukan secara formal keinginannya untuk 

banding (pasal 17 ayat 5). Namun apabila Badan Banding (Appellate 

Body) tidak dapat memenuhi batas waktu ini, maka ia dapat 

memperpanjang hingga maksimum 90 hari. Untuk ini, ia harus 

memberitahukannya kepada DSB secara tertulis beserta alasan  

perpanjangan  beserta kapan laporan akan diberikan. 

1c. Tiga orang dari tujuh orang anggota tetap Badan Banding 

akan meneliti setiap adanya permohonan banding. Putusan yang 

dikeluarkannya dapat berupa penundaan, perubahan atas suatu 

putusan panel.36 

2. Hasil proses pemeriksaan dilaporkan dan disahkan oleh DSB. 

Namun laporan dan pengesahan keputusan badan banding ini masih 

tetap dapat dicegah apabila para pihak sepakat untuk tidak 

dilakukannya pengesahan tersebut. 

 

                                                           
35 Dian Triansjah Djani, et.al., op.cit., hlm. 47. 
36 Dian Triansjah Djani, et.al., op.cit., hlm. 47. 
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5. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi. 

1. Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan putusan atau 

rekomendasi. Hasil tersebut diserahkan langsung kepada para pihak 

dan mereka diberi waktu 30 hari untuk melaksanakan putusan dan 

rekomendasi tersebut (pasal 21 ayat 3). Jika jangka waktu itu 

dirasakan tidak mungkin, maka para pihak masih diberi waktu yang 

layak untuk dapat melaksanakannya. 

2. Untuk memastikan agar pihak (yang dikalahkan) melaksanakan 

rekomendasi atau putusan DSB, pasal 21 ayat 6 menegaskan bahwa 

DSB akan terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi atau putusannya. 

Pasal ini juga merupakan ketentuan baru yang tidak dikenal 

sebelumnya dalam GATT. Ketentuan pasal ini mencerminkan pula 

bahwa putusan atau rekomendasi DSB sifatnya mengikat. 

3. Apabila para pihak, khususnya pihak yang terkena kewajiban 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ternyata gagal 

melaksanakannya, maka pihak lainnya dapat meminta wewenang kepada 

DSB untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya 

terhadap pihak lainnya itu (pasal 22 ayat 1). 

4. Tindakan kompensasi (ganti rugi) atau penangguhan konsesi 

atau kewajiban lainnya tersebut sifatnya adalah sementara. 

Apabila penangguhan ini dimintakan dan pihak lainnya dapat 

menegosiasikannya dalam jangka waktu yang pantas. Namun apabila 

dalam jangka waktu yang pantas ini tidak  mencapai kesepakatan, 

maka salah satu pihak dapat meminta arbitrase untuk 

menyelesaikannya. 

 Arbitrase akan dilakukan oleh anggota-anggota panel yang 

menangani sengketa tersebut. Atau, apabila tidak tercapai 

kesepakatan, arbitrator akan ditunjuk oleh Dirjen WTO. Arbitrase 

bertugas selama 60 hari sejak berakhirnya jangka waktu yang layak 

tersebut (pasal 22 ayat 6). 

5. Tugas utama arbitrator adalah menentukan apakan penangguhan 

konsesi atau kewajiban-kewajiban salah satu pihak tersebut pantas 

atau sebanding dengan kerugian yang dideritanya (pasal 22 ayat 

7). 
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6. Dari uraian di atas, tampak bahwa DSB memiliki kewenangan 

tunggal untuk membentuk panel, mengesahkan baik laporan 

(keputusan) panel maupun badan banding, mengawasi dan 

mengimplementasikan keputusan-keputusan dan rekomendasi- 

rekomendasi. 

7. Di samping wewenang tersebut, wewenang lain yang juga 

penting adalah memberi lampu hijau terhadap tindakan-tindakan 

retaliasi manakala pihak lainnya ('yang dikalahkan') tidak 

melaksanakan keputusan atau rekomendasi. 
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E. Indonesia dan Penyelesaian Sengketa GATT/WTO 

1. Dalam GATT 

1. Sepanjang Indonesia menjadi anggota GATT, selama 44 tahun 

lamanya, tidak ada satu kasus pun yang melibatkan Indonesia ke 

hadapan panel GATT. Umumnya kasus yang muncul dan melibatkan 

Indonesia dengan sesama anggota GATT, dapat diselesaikan dalam 

tahap konsultasi. Penyelesaiannya belum ke tahapan panel. 

2. Salah satu sengketa yang terkenal adalah gugatan negara 

dagang utama, Amerika Serikat (AS) dan Masyarakat Ekonomi Eropa 

(MEE sekarang Uni Eropa), yang mengecam keras praktek pelanggaran 

hak atas kekayaan intelektual di tahun 1970-an dan 1980-an. 

Asosiasi film dan musik dari kedua negara mengecam RI karena 

miskinnya perlindungan hukum terhadap produk-produk HAKI kedua 

negara. 

 Di tahun-tahun tersebut, RI dikenal sebagai pengekspor 

kaset lagu-lagu barat (AS dan MEE) bajakan. Kaset bajakan buatan 

RI dikenal baik dan tinggi mutunya. Kaset tersebut terjual keras 

dan diekspor ke Malaysia bahkan ke Timur Tengah. 

3. Atas desakan dan tekanan Amerika Serikat dan MEE, 

pemerintah mengeluarkan seperangkat UU di bidang HAKI, melakukan 

operasi penangkapan dan sweeping terhadap produk kaset bajakan, 

dll. Umumnya desakan dan tekanan ini cukup efektif.  

2. Dalam WTO 

4. Dalam kenaggotaan di WTO, ada beberapa sengketa yang 

melibatkan Indonesia di tahap penyelesaian panel, di samping 

sudah barang tentu penyelesaian melalui tahap konsultasi. Tahap 

konsultasi umumnya terjadi antara RI dengan negara maju, 

khususnya AS. 

a. Konsultasi 

 Contoh terkenal terjadi pada akhir abad 20 dan memasuki 

abad ke 21 adalah protes AS terhadap praktek penangkapan udang 

oleh nelayan-nelayan RI. AS berpendapat, penangkapan udang tidak 
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boleh merusak eko-sistem lain. Untuk itu, untuk penangkapan 

udang, perlu suatu jaring khusus yang ketika menjaring udang, 

ikan-ikan selain udang khususnya kura-kura, tidak ikut terjaring 

dan mati. Isu ini berhasil dapat diredam dan diselesaikan secara 

konsultasi antara tingkat pejabat tinggi kedua negara. 

 Sengketa yang diselesaikan secara konsultasi lainnya adalah 

sengketa tuduhan dumping produk karung dan tas dari Indonesia 

oleh Komisi Eropa. Tuduhan diluncurkan pada tanggal 13 April 

1995. Dari tuduhan dumping dan subsidi tersebut, Komisi Eropa 

mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan juga Bea Masuk 

Imbalan (BMI) berlaku mulai tanggal 7 Oktober 1997 melalui 

Council Regulation (EC) Nomor 1950/97 tanggal 6 Oktober 1997. 

 Ketentuan mengenai Perjanjian WTO (Agreement on 

Antidumping), pengenaan BMAD berlaku selama 5 tahun. Dengan 

demikian pengenaan BMAD tersebut berakhir 10 Oktober 2002. 

Pengenaan BMI selama 4 tahun, berakhir 10 Oktober 2001. 

 Setelah melalui pembelaan pada masa peninjauan kembali oleh 

Komisi Eropa, akhirnya tuduhan subsidi dinyatakan dihentikan. 

Tetapi untuk tuduhan dumping tetap berlanjut dengan pengenaan 

BMAD terhadap beberapa produsen dan eksportir karung dan tas dari 

Indonesia. 

 Menghadapi tuduhan dumping, pemerintah Indonesia melibatkan 

Memperindag, Utusan RI untuk Masyarakat Eropa, asosiasi dagang, 

bersma perusahaan yang terkena tuduhan. Setelah perundingan alot, 

akhirnya Komisi Eropa menghentikan secara resmi proceeding review 

antidumping dalam kasus tuduhan dumping. Penghentian dilakukan 

setelah pihak European Association for Textile Polefins menarik 

permintaan melakukan peninjauan terhadap produk dari Indonesia.37  

b. Panel DSB 

(1) RI Sebagai Penggugat 

                                                           
37 Siaran Press Memperindag, sebagaimana dikutip Kompas,"Komisi Eropa 
Hentikan Tuduhan Dumping Produk Karung dan Tas dari Indonesia," 20 
desember 2003. 
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 Indonesia selama WTO telah beberapa kali menjadi pihak 

dalam panel, baik sebagai penggugat, tergugat atau pihak ketiga. 

Sebagai penggugat, Indonesia, bersama-sama dengan beberapa negara 

anggota WTO, yakni Australia, Brazil, Canada, Chile, EU, India, 

Jepang, Korea Selatan, Mexico dan Thailand, menggugat AS dalam 

sangketa "US-Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 

[Byrd Amendment]". 

 Panel memutuskan bahwa "Byrd Amendment" tidak melanggar 

ketentuan WTO. Namun UU AS "The Continued Dumping and Subsidy 

Offset Act of 2000" terbukti telah melanggar ketentuan WTO. Atas 

putusan ini AS mengajukan banding. 

 Badan Banding (Appellate Body WTO) memberi putusan berikut: 

Untuk UU AS "The Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 

2000", Banding Banding setuju dengan putusan panel. Badan Banding 

berpendapat UU AS tersebut merupakan suatu tindakan tertentu 

terhadap dumping dan subsidi. 

 Untuk Byrd Amendment, Badan Banding tidak setuju dengan 

putusan panel. Badan Banding memutuskan bahwa Byrd Amendment 

bertentangan dengan ketentuan WTO. Badan Banding berpendapat AS 

telah melakukan tindakan yang tidak beritikad baik sehubungan 

dengan kewajibannya dalam WTO.38 

(2) RI Sebagai Tergugat 

 Sebagai tergugat, Indonesia muncul dalam sengketa "Mobnas" 

yang cukup terkenal. Indonesia dalam sengketa Mobnas ini 

(Indonesian Certain Measues Affecting the Automobile Industry) 

digugat tidak tanggung-tanggung oleh tiga negara industri 

otomotif terkemuka dunia, AS, Jepang dan Uni Eropa. Mereka 

mengklaim kebijakan Indonesia yang memberi perlakuan istimewa dan 

khusus kepada produsen otomotif Indonesia bertentangan dengan 

perjanjian WTO. Panel mendukung gugatan tersebut. 

(3) RI Sebagai Pihak Ketiga 

                                                           
38 Lebih lanjut mengenai sengketa ini, lihat website WTO: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispute/217_234_abr_e.doc> 



 34 

 Sebagai pihak ketiga, Indonesia muncul dalam sengketa 

antara Uni Eropa terhadap Argentina mengenai produk alas kaki. 

Indonesia menggugat, Argentina yang memberi perlakuan khusus 

kepada negara-negara Mercosur dan tidak kepada Indonesia adalah 

pelanggaran terhadap perjanjian WTO. Panel setuju dengan 

Indonesia.39 

                                                           
39 Dian Triansjah Djani, et.al., op.cit., hlm. 50-51. 
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F. PENUTUP. 

1. Uraian di atas menunjukkan, aturan perdagangan dalam GATT 

tidak dirancang dengan seksama. Pengaturan penyelesaian 

sengketanya sangat sederhana, tanpa melalui suatu badan 

penyelesaian tertentu. Pengaturannya pun cuma dua pasal saja 

(Pasal XXI dan XXIII). 

2. Pengaturan sederhana tersebut sudah barang tentu memerlukan 

perbaikan. Yang unik dari proses perbaikan ini adalah perbaikan 

berjalan seiring dengan pengalaman GATT dengan caranya sendiri 

menciptakan prosedur yang cocok dengannya. Jadi perbaikan 

dilakukan tanpa terencana dengan seksama. 

3. Upaya perbaikan dan penyempurnaan aturan penyelesaian 

sengketa selama GATT berdiri memperlihatkan semakin berkembangnya 

kesadaran negara peserta GATT untuk lebih menempuh penyelesaian 

secara hukum. Hal ini ditandai dengan pembentukan badan-badan 

penyelesaian sengketa yang menggambarkan badan penyelesaian yang 

lebih "juridis". 

4. Dari berbagai upaya penyempurnaan yang telah dihasilkannya, 

tampak bahwa upaya konsultasi, negosiasi, atau perundingan 

langsung di antara para pihak tetap menjadi prioritas. Hal ini 

menunjukkan bahwa memang cara ini merupakan cara yang perlu 

ditempuh terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa.  
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OULTINE BAB7  
PS GATT WTO 

A. Pendahuluan 

1. Pasal XXII-XXIII GATT 

2. Pasal XXII: Konsultasi 

3. Pasal XXIII: nullification 
and impairment 

4. Paal XXIII:1: dua macam pe-
langgaran 

5. Pasal XXIII:1: tiga keadaan 

6. Pasal XXIII:2 

7. Isi pasal XXIII:2: dua keten-
tuan utama 

8. Bentuk awal: Kelompok Kerja 

9. Sejak 1952: Panel 

10. Pescatore ttg pasal PS GATT 

11. Istilah "Dispute Settlement" 

12. Panel mendengan argumen hukum 
dan beri putusan 

13. Efektivitas: tergantung nega-
ra2 

14. Berbagai upaya penyempurnaan 

 

B. Kekuatan Hukum Putusan Panel 

1. (1) tergantung komitmen para 
pihak 

2. Menurut Hudec 

3. (2) Retaliasi 

4. Sengketa GATT hingga 1990 

5. 1980-an: penaatan kurang 

6. Wajar 

7. 1990-an: 40 kasus GATT 

 

 

C. Perkembangan Pengaturan 

1. peluncuran UR 

2. Mandat UR 

 1. Mid-Term Rev Montreal 1988 

3. No unilateral action 

4. Mid-term Review 

5. Agar cara PS lama diteruskan 

6. Veto sbg safety valve protec-
ted 

7. Pandangan berubah: S 301 

8. AS: "Cross Retaliation" 

9. Perluasan S 301 

10. Justifikasi AS 

11. Respon negara lain 

12. Respon AS 

13. Jalan tengah: ps 23:1 DSU 

14. Hasil pertemuan Montreal 

15. Tujuan: Predictable 

 

 2. Draft Final Act (DFA) 1991 

1. DFA Arthur Dunkel 

 

 3. Perubahan DFA 

1. Diterapkan terhadap GATT 

2. Perubahan ke-3: penerapan DSU 
terhadap semua bidang 

 

 4. DSU 1994 

1. Annex 2 Perj WTO 

2. Badan Utama: DSB,AB, Arbtrase 

3. DSB paling penting 

4. DSB bedakan antara GATT-WTO 

5. AB 

6. Bertugas 4 tahun (AB) 

7. Arbitrase 

8. DSU 27 pasal 

 

 

D. Prosedur PS 

1. Konsultasi 

1. Yg pertama ditempuh 

2. Perkembangan: Otomotisitas 

3. Proses PS scr otomatis 

4. Panel dibentuk scr otomatis 

5. Batas waktu permohonan: 10 
hari utk menjawab 

6. laporan secara tertulis 

7. Bila diterima: 30 hr utk 
selesaikan sengketa 

 

 2. Jasa Baik, Konsiliasi, 
Mediasi 

1. Bila konsultasi gagal: 

2. Bila termohon tdk beri jawa-
ban positif 

3. Pasal 4:10: Spec Prov for DCs 
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4. Intevensi pihak 3 

5. PS melalui pihak 3 

6. Dpt dilaksanakan setiap saat 

 

 3. Panel 

1. Upaya terakhir 

2. Syarat pendirian 

3. Komposisi 

4. Bila tdk ada sepakat, appoin-
ting authority: Dirjen WTO 

5. Proses keseluruhan: 6 bulan 

6. Spec Provs for DCs (Ps 21: 
10,11) 

7. Panel berhak informasi 

8. Fungsi panel 

9. Isi laporan panel 

10. Para pihak msh dapat damai 

11. WTO hendaki PS damai 

 

 4. Banding 

1. Batas waktu banding: 60 hari 

2. Disahkan DSB 

 

 5. Pelaksanaan Putusan & Re-
komendasi 

1. Tahap akhir 

2. DSB awasi pelaksanaan putusan 

3. Bila 1 pihak tdk laksanakan 
putusan 

4. Kompensasi sifatnya sementara 

5. Tugas arbitrator 

6. DSB memiliki kewenangan tung-
gal 

7. Wewenang DSB lain: beri lampu 
hijau retaliasi 

 

E. Penutup 

1. Terdapat berbagai alternatif 
PS 

2. PS secara damai. 

 



http://www.dfa-deplu.go.id/detail.document.php?doc=428a1fdb3f79699ff78b631bb211c8c6 

FINAL COMMUNIQUE OF THE ASIAN-AFRICAN CONFERENCE 

Bandung, 18-24 April 1955 
The Asian-African Conference, convened upon the invitation of the Prime Ministers of Burma , 
Ceylon , India , Indonesia and Pakistan , met in Bandung from the 18th to the 24th April, 1955. In 
addition to the sponsoring countries the following 24 countries participated in the Conference: 
 
1. Afghanistan 
2. Cambodia 
3. People's Republic of 
China 
4. Egypt 
5. Ethiopia 
6. Gold Coast 
7. Iran 
8. Iraq 

9. Japan 
10. Jordan 
11. Laos 
12. Lebanon 
13. Liberia 
14. Libya 
15. Nepal 
16. Philippines 
17. Saudi Arabia 

18. Sudan 
19. Syria 
20. Thailand 
21. Turkey 
22. Democratic Republic of 
Vietnam 
23. State of Vietnam 
24. Yemen 
 

 
 
The Asian-African Conference considered problems of common interest and concern to countries of 
Asia and Africa and discussed ways and means by which their people could achieve fuller economic, 
cultural and political co-operation. 

A. ECONOMIC CO-OPERATION 
1. The Asian African Conference recognized the urgency of promoting economic development in the 
Asian-African region. There was general desire for economic co-operation among the participating 
countries on the basis of mutual interest and respect for national sovereignty. The proposals with 
regard to economic co-operation within the participating countries do not preclude either the 
desirability or the need for co-operation with countries outside the region, including the investment of 
foreign capital. It was further recognized that the assistance being received by certain participating 
countries from out-side the region, through international or under bilateral arrangements, had made 
a valuable contribution to the implementation of their development programmes.  
2. The participating countries agreed to provide technical assistance to one another, to the maximum 
extent practicable, in the form of: experts, trainees, pilot projects and equipment for demonstration 
purposes; exchange of know-how and establishment of national, and where possible, regional 
training and research institutes for imparting technical knowledge and skills in co-operation with the 
existing inter-national agencies.  
3. The Asian-African Conference recommended: the early establishment of the Special United Nations Fund for 
Economic Development; the allocation by the International Bank for Reconstruction and Development of a greater 
part of its resources to Asian-African countries; the early establishment of the International Finance Cooperation 
which should include in its activities the undertaking of equity investment; and encouragement to the promotion of 
joint ventures among Asian-African countries in so far as this will promote their common interest.  
4. The Asian-African Conference recognized the vital need for stabilizing commodity trade in the region. The 
principle of enlarging the scope of multi-lateral trade and payments was accepted. However, it was recognized 
that some countries would have to take recourse to bilateral trade arrangements in view of their prevailing 
economic conditions.  
5. The Asian-African Conference recommended that collective action be taken by participating coup-tries for 
stabilizing the international prices of and demand for primary commodities through bilateral and multilateral 
arrangements and that as far as practicable and desirable they should adopt a unified approach on the subject in 
the United Nations Permanent Advisory Commission on International Commodity Trade and other international 
forums.  
6. The Asian-African Conference further recommended that: Asian-African countries should diversify their export 
trade by processing their raw material, wherever economically feasible, before export; intra-regional trade fairs 



should be promoted and encouragement given to the exchange of trade delegations and groups of businessmen; 
exchange of information and of samples should be encouraged with a view to promoting intra-regional trade; and 
normal facilities should be provided for transit trade of land-locked countries.  
7. The Asian-African Conference attached considerable importance to Shipping and expressed concern that 
shipping lines reviewed from time to time their freight rates, often to the detriment of participating countries. It 
recommended a study of this problem, and collective action thereafter, to induce the shipping lines to adopt a 
more reasonable attitude. It was suggested that a study of railway freight of transit trade may be made.  
8. The Asian-African Conference agreed that encouragement should be given to the establishment of national 
and regional banks and insurance companies. 
9. The Asian-African Conference felt that exchange of information on matters relating to oil, such as remittance of 
profits and taxation, might eventually lead to the formulation of common policies.  
10. The Asian-African Conference emphasized the particular significance of the development of nuclear energy 
for peaceful purposes, for the Asian-African countries. The Conference welcomed the initiative of the Powers 
principally concerned in offering to make available information regarding the use of atomic energy for peaceful 
purposes; urged the speedy establishment of the International Atomic Energy Agency which should provide for 
adequate representation of the Asian-African countries on the executive authority of the Agency; and 
recommended to the Asian and African Governments to take full advantage of the training and other facilities in 
the peaceful uses of atomic energy offered by the countries sponsoring such programmes.  
11. The Asian-African Conference agreed to the appointment of Liaison Officers in participating countries, to be 
nominated by their respective national Governments, for the exchange of information and ideas on matters of 
mutual interest. It recommended that fuller use should be made of the existing international organisations, and 
participating countries who were not members of such international organisations, but were eligible, should 
secure membership.  
12. The Asian-African Conference recommended that there should be prior consultation of participating 
countries in international forums with a view, as far as possible, to furthering their mutual economic interest. It 
is, however, not intended to form a regional bloc. 

B. CULTURAL CO-OPERATION 
1. The Asian-African Conference was convinced that among the most powerful means of promoting 
understanding among nations is the development of cultural co-operation. Asia and Africa have been the 
cradle of great religions and civilisations which have enriched other cultures and civilisations while them-selves 
being enriched in the process. Thus the cultures of Asia and Africa are based on spiritual and universal 
foundations. Unfortunately contacts among Asian and African countries were interrupted during the past 
centuries. The peoples of Asia and Africa are now animated by a keen and sincere desire to renew their old 
cultural contacts and develop new ones in the context of the modern world. All participating Governments at 
the Conference reiterated their determination to work for closer cultural co-operation.  
2. The Asian-African Conference took note of the fact that the existence of colonialism in many parts of Asia 
and Africa, in whatever form it may be, not only prevents cultural co-operation but also suppresses the national 
cultures of the people. Some colonial powers have denied to their dependent people's basic rights in the 
sphere of education and culture which hampers the development of their personality and also prevents cultural 
intercourse with other Asian and African peoples. This is particularly true in the case of Tunisia , Algeria and 
Morocco , where the basic right of the people to study their own language and culture has been suppressed. 
Similar discrimination has been practiced against African and coloured people in some parts of the Continent 
of Africa. The. Conference felt that these policies amount to a denial of the fundamental rights of man, impede 
cultural advancement in this region and also hamper cultural cooperation on the wider international plane. The 
Conference condemned such a denial of fundamental rights in the sphere of education and culture in some 
parts of Asia and Africa by this and other forms of cultural suppression. In particular, the Conference 
condemned racialism as a means of cultural suppression.  
3. It was not from any sense of exclusiveness or rivalry with other groups of nations and other civilisations and 
cultures that the Conference viewed the development of cultural co-operation among Asian and African 
countries. True to the age-old tradition of tolerance and universality, the Conference believed that Asian and 
African cultural co-operation should be developed in the larger context of world co-operation. Side by side with 
the development of Asian-African cultural co-operation the countries of Asia and Africa desire to develop 
cultural contacts with others. This would enrich their own culture and would also help in the promotion of world 
peace and understanding.  
4. There are many countries in Asia and Africa which have not yet been able to develop their educational, 
scientific and technical institutions. The Conference recommended that countries in Asia and Africa which are 



more fortunately placed in this respect should give facilities for the admission of students and trainees from 
such countries to their institutions. Such facilities should also be made available to the Asian and African 
people in Africa to whom opportunities for acquiring higher education are at present denied.  
5. The Asian-African Conference felt that the promotion of cultural co-operation among countries of Asia and 
Africa should be directed towards: 

(I)  he acquisition of knowledge of each other's country; 
(II) mutual cultural exchange, and 
(III)  exchange of information. 

6. The Asian-African Conference was of the opinion that at this stage the best results in cultural cooperation 
would be achieved by pursuing bilateral arrangements to implement its recommendations and by each country 
taking action on its own, wherever possible and feasible. 

C. HUMAN RIGHTS AND SELF-DETERMINATION 
1. The Asian-African Conference declared its full support of the fundamental principles of Human Rights as set 
forth in the Charter of the United Nations and took note of the Universal Declaration of Human Rights as a 
common standard of achievement for all peoples and all nations. The Conference declared its full support of 
the principle of self-determination of peoples and nations as set forth in the Charter of the United Nations and 
took note of the United Nations resolutions on the rights of peoples and nations to self-determination, which is 
a pre-requisite of the full enjoyment of all fundamental Human Rights. 
2. The Asian-African Conference deplored the policies and practices of racial segregation and discrimination 
which form the basis of government and human relations in large regions of Africa and in other parts of the 
world. Such conduct is not only a gross violation of human rights, but also a denial of the- dignity of man. The 
Conference extended its warm sympathy and support for the courageous stand taken by the victims of racial 
discrimination, especially by the peoples of African and Indian and Pakistani origin in South Africa; applauded 
all those who sustain their cause; re-affirmed the determination of Asian-African peoples to eradicate every 
trace of racialism that might exist in their own countries; and pledged to use its full moral influence to guard 
against the danger of failing victims the same evil in their struggle to eradicate it. 

D. PROBLEMS OF DEPENDENT PEOPLES 
1. The Asian-African Conference discussed the problems of dependent peoples and colonialism and the evils 
arising from the subjection of peoples to alien subjugation and exploitation.  
The Conference is agreed: 

(a)  in declaring that colonialism in all its manifestations is an evil which should speedily be brought to an 
end  

(b) in arming that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a 
denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an 
impediment to the pro-motion of world peace and cooperation  

(c) in declaring its support of the cause of freedom and independence for all such peoples, and  
(d) in calling upon the powers concerned to grant freedom and independence to such peoples. 

2. In view of the unsettled situation in North Africa and of the persisting denial to the peoples of North Africa of 
their right to self-determination, the Asian-African Conference declared its support of the rights of the people of 
Algeria, Morocco and Tunisia to self-determination and independence and urged the French Government to 
bring about a peaceful settlement of the issue without delay. 

E. OTHER PROBLEMS 
1. In view of the existing tension in the Middle East, caused by the situation in Palestine and of the danger of 
that tension to world peace, the Asian-African Conference declared its support of the rights of the Arab people 
of Palestine and called for the implementation of the United Nations Resolutions on Palestine and the 
achievement of the peaceful settlement of the Palestine question.  
2. The Asian-African Conference, in the context of its expressed attitude on the abolition of colonialism, 
supported the position of Indonesia in the case of West Irian based on the relevant agreements between 
Indonesia and the Netherlands . The Asian-African Conference urged the Nether-lands Government to reopen 
negotiations as soon as possible, to implement their obligations under the above-mentioned agreements and 
expressed the earnest hope that the United Nations would assist the parties concerned in finding a peaceful 
solution to the dispute.  



3. The Asian-African Conference supported the position of Yemen in the case of Aden and the Southern parts 
of Yemen known as the Protectorates and urged the parties concerned to arrive at a peace-ful settlement of 
the dispute. 

F. PROMOTION OF WORLD PEACE AND CO-OPERATION 
1. The Asian-African Conference, taking note of the fact that several States have still not been admitted to the 
United Nations, considered that for effective co-operation for world peace membership in the United Nations 
should be universal, called on the Security Council to support the admission of all those States which are 
qualified for membership in terms of the Charter. In the opinion of the Asian-African Conference, the following 
among participating countries, viz.: Cambodia , Ceylon , Japan , Jordan , Libya , Nepal , a unified Vietnam 
were so qualified.  
The Conference considered that the representation of the countries of the Asian-African region on the Security 
Council, in relation to the principle of equit-able geographical distribution, was inadequate. It expressed the 
view that as regards the distribution of the non-permanent seats, the Asian-African countries which, under the 
arrangement arrived at in London in 1946, are precluded from being elected, should be enabled to serve on 
the Security Council, so that they might make a more effective contribution to the maintenance of international 
peace and security. 
2. The Asian-African Conference having considered the dangerous situation of international tension existing 
and the risks confronting the whole human race from the outbreak of global war in which the destructive power 
of all types of armaments, including nuclear and thermo-nuclear weapons, would be employed, invited the 
attention of all nations to the terrible consequences that would follow if such a war were to break out.  
The Conference considered that disarmament and the prohibition of the production, experimentation and use 
of nuclear- and thermo-nuclear weapons of war imperative to save mankind and civilisation from the fear and 
prospect of wholesale destruction. It considered that the nations of Asia and Africa assembled here have a 
duty towards humanity and civilisation to proclaim their support for disarmament and for the prohibition of these 
weapons and to appeal to nations principally concerned and to world opinion, to bring about such disarmament 
and prohibition. 
The Conference considered that effective international control should be established and maintained to 
implement such disarmament and prohibition and that speedy and determined efforts should be made to this end. 
Pending the total prohibition of the manufacture of nuclear and thermo-nuclear weapons, this Conference 
appealed to all the powers concerned to reach agreement to suspend experiments with such weapons. 
The Conference declared universal disarmament is an absolute necessity for the preservation of peace and 
requested the United Nations to continue its efforts and appealed to all concerned speedily to bring about the 
regulation, limitation, control and reduction of all armed forces and armaments, including the prohibition of the 
production, experimentation and use of all weapons of mass destruction, and to establish effective international 
control to this end. 

G. DECLARATION ON THE PROMOTION OF WORLD PEACE AND CO-OPERATION 
The Asian-African Conference gave anxious thought to the question of world peace and co-operation. It viewed 
with deep concern the present state of international tension with its danger of an atomic world war. The problem 
of peace is correlative with the problem of international security. In this connection, all States should co-operate, 
especially through the United Nations, in bringing about the reduction, of armaments and the elimination of 
nuclear weapons under effective international control. In this way, international peace can be promoted and 
nuclear energy may be used exclusively for peaceful purposes. This would help answer the needs particularly of 
Asia and Africa, for what they urgently require are social progress and better standards of life in large freedom. 
Freedom and peace are interdependent. 
The right of self-determination must be enjoyed by all peoples, and freedom and independence must be granted, 
with the least possible delay, to those who are still dependent peoples. Indeed, all nations should have the right 
freely to choose their own political and economic systems and their own way of life, in conformity with the 
purposes and principles of the Charter of the United Nations. 
Free from mistrust and fear, and with confidence and goodwill towards each other, nations should prac-tice 
tolerance and live together in peace with one an-other as good neighbours and develop friendly co--operation on 
the basis of the following principles: 
1. RESPECT FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FOR THE PURPOSES AND PRINCIPLES OF 

THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS.  
2. RESPECT FOR THE SOVEREIGNTY AND TERRITORIAL INTEGRITY OF ALL NATIONS.  



3. RECOGNITION OF THE EQUALITY OF ALL RACES AND OF THE EQUALITY OF ALL NA-TIONS LARGE 
AND SMALL.   

4. ABSTENTION FROM INTERVENTION OR INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF ANOTHER 
COUNTRY   

5. RESPECT FOR THE RIGHT OF EACH NATION TO DEFEND ITSELF SINGLY OR COLLECTIVELY, IN 
CONFORMITY WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS.   

6. (a) ABSTENATION FROM THE USE OF ARRANGEMENTS OF COLLECTIVE DE- FENCE TO SERVE 
THE PARTICULAR INTERESTS OF ANY OF THE BIG POWERS. 
(b) ABSTENTION BY ANY COUNTRY FROM EXERTING PRESSURES ON OTHER COUNTRIES.  

7. REFRAINING FROM ACTS OR THREATS OF AGGRESSION OR THE USE OF FORCE AGAINST THE 
TERRITORIAL INTEGRITY OR POLITICAL INDEPENDENCE OF ANY COUNTRY   

8. SETTLEMENT OF ALL INTERNATIONAL DISPUTES BY PEACEFUL MEANS, SUCH AS NEGOTIATION, 
CONCILIATION, ARBITRATION OR JUDICIAL SETTLEMENT AS WELL AS OTHER PEACEFUL MEANS 
OF THE PARTIES OWN CHOICE, IN CONFORMITY WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS. 

9. PROMOTION OF MUTUAL INTERESTS AND CO-OPERATION.   
10. RESPECT FOR JUSTICE AND INTERNATIONAL OBLIGATIONS. 
The Asian and African Conference declares its conviction that friendly co-operation in accordance with these 
principles would effectively contribute to the maintenance and promotion of international peace and security, while 
co-operation in the economic, social and cultural fields would help bring about the common prosperity and well-
being of all. 
The Asian-African Conference. recommended that the Five Sponsoring Countries consider the convening of the 
next meeting of the Conference, in consultation with the participating countries. 

Bandung, 24 April, 1955. 
THE ASIAN-AFRICAN CONFERENCE 

Bandung, 18-24 April 1955 
TEN PRINCIPLES OF BANDUNG 

"DASA SILA BANDUNG" 
1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and principles of the Charter of the United 

Nations.   
2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations.   
3. Recognition of the equality of all races and of the equality of all nations, large and small.   
4. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country.   
5. Respect for the right of each nation to defend singly or collectively, in conformity with the Charter of 

the United Nations.   
6. (a) Abstention from the use of arrangements of collective defence to serve the particular interests of 

any of the big powers.  
(b) Abstention by any country from exerting pressures on other countries.   

7. Refraining from acts or threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or 
political independence of any country.   

8. Settlement of all international disputes by peaceful means, such as negotiation, conciliation, arbitration 
or judicial settlement as well as other peaceful means of the parties own choice, in conformity with the 
Charter of the United Nations.   

9. Promotion of mutual interests and co-operation.  
10.Respect for justice and international obligations. 
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BAB I 

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 

A. Pengantar 

1. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara 

tidak selamanya terjalin dengan baik. Acapkali hubungan itu 

menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari 

berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar 

negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan 

lingkungan, perdagangan, dll. Manakala hal demikian itu terjadi, 

hukum internasional memainkan peranan, yang tidak kecil dalam 

penyelesaiannya. 

2. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian 

yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-

20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan-hubungan 

antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan 

keamanan internasional.1 

3. Peran yang dimainkan bukum internasional dalam penyelesaian 

sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak 

yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum 

internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional 

mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara 

damai dan perang (militer). 

4. Cara perang untuk menyalesaikan sengketa merupakan cara yang 

telah diakui dan dipraktekkan lama. Bahkan perang telah juga 

dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri 

Negara-negara di jaman dulu. Sebagai contoh, Napoleon Bonaparte 

                                                 
1 Ion Diaconu, peaceful Settlement of Disputes between States: History and 
Prospects,' dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds) , The 
Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy 
Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, hlm. 1095. 
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menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di 

abad XIX.2 

5. Perang telah pula digunakan negara-negara untuk memaksakan 

hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum 

internasional. Perang bahkan telah telah pula dijadikan sebagai 

salah satu wujud dari tindakan negara yang berdaulat. Menteri Luar 

Negeri AS Lansing pada tahun 1919 menyatakan bahwa “to declare war 

is one of the highest acts of sovereignty." 3 

6. Bahkan para sarjana masih menyadari adanya praktek negara 

yang masih menggunakan kekerasan atau perang untuk menyelesaikan 

sengketa dewasa ini. Sebaliknya, cara damai belum dipandang 

sebagai aturan yang dipatuhi dalam kehidupan atau hubungan antar 

negara. Sarjana terkemuka Rumania Ion Diaconu antara lain 

menyatakan bahwa: '... in many cases recourse to violence has been 

and continues to be used in international relations, and the use 

of peaceful way and means is not yet the rule in international 

life ....”4 

7. Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya 

kekautan militer dan perkembangan teknologi persenjataan yang 

dapat memusnahkan secara massal, masyarakat internasional 

menyadari semakin bahayanya penggunaan perang. Karenanya mereka 

berupaya agar cara ini dihilangkan atau sedikitnya dibatasi 

penggunaannya.5 

8. Mahkamah Internasional Permanen dalam sengketa Mavrommatis  

Palestine Concessions (Preliminary Objections) (1924) 

mendifinisikan pengertian sengketa sebagai: 'disagreement on a 

                                                 
2 Jose Sette-Camara, "Methods of Obligatory Settlemenit of Disputes.’ In 
Bedjaoui (ed)., International Law: Achievements and Prospects,’ The 
Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1997, hlm. 520. 
3 Lauterpacht, Recognition in international Law (1947) p. 5, dikutip dalam 
Sette-Camara, op.cit., dalam. M. Bedjaoui (ed.), op.cit., hlm. 520. 
4 Ion Diaconu, op.cit., hlm. 1095. 
5 Jose Sette-Camara, op.cit., dalam: M. Bedjaoui (ed) ., op.cit. hlm. 521. 
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point of law or fact, a conflict of legal views or interest 

between two persons.` 6 

9. Mahkamah internasional dalam pendapat bukumnya (Advisory 

Opinion) dalam kasus “Interpretation of Peace Treaties Case (1950, 

ICJ Rep 65) menyatakan bahwa untuk ada tidaknya suatu sengketa 

Internasional harus ditentukan secara obyektif.  

 Menurut Mahkamah, sengketa internasional adalah suatu situasi 

di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai 

dilaksanaken atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang 

terdapat dalam perjanjian. Selengkapnya Mahkamah ini menyatakan:7  

"...whether there exists an international dispute is matter 
for objective determination. The mere denial of the existence 
of a dispute does not prove its non-existence ... There has 
thus arisen a situation in which the two sides hold clearly 
opposive views concerning the questions of the performance or 
non performance of treaty obligations. Confronted with such a 
situation, the Court must conclude that intrnational dispute 
has arisen.”  

 

10. Di samping itu perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa 

bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila 

penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah 

pibak. Dalam sengketa the Northern Cameroons case, Mahkamah 

Internasional diminta menyelesaikan suatu sengketa mengenai 

penafsiran suatu perjanjian perwalian (trusteeship) PBB yang sudah 

tidak berlaku. Dalam sengketa ini pemohon tidak menuntut apa-apa 

dari pihak lainnya. Karenanya Mahkamah menolak untuk mengadili 

sengketa tersebut dengan mengemukakan bahwa dalam mengadili suatu 

sengketa, putusan Mahkamah yang dikeluarkan haruslah mempunyai 

akibat praktis terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang 

                                                 
6 P.C.I.J. 1924 Ser. A, No. 2, hlm. 11. Sengketa adalah pertikaian 
mengenai suatu pesoalan hukum atau suatu fakta, suatu perselisihan 
mengenai pandangan hukum atau kepentingan antara dua orang.’ Sudah barang 
tentu pengertian ‘orang’ di sini seyogyanya diartikan secara luas, yaitu 
subyek hukum menurut hukum internasional. 
7 Martin Dixon and Robert McCorquodale, Cases and Materials on 
International Law, London: Blackstone Press Ltd., 1991, hlm. 511. 
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bersengketa. Lengkapnya, putusan Mahkamah menyatakan sebagai 

berikut: 

'The Court's judgment must have some consequences in the 
sense that it can affect existing legal rights or obligations 
thus removing uncertainty from their legal relations. No 
judgment on the merit in this case would satisfy these 
essentials of the judicial functions.”8 

 

                                                 
8 Louis Henkin, et.al., International Law; Cases and Materials, St Paul: 
West Publsihing Co., 3d.ed.,1991, hlm. 777. 
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B. Sengketa Hukum dan Sengketa Politik 

1. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal ada dua macam 

sengketa internasional: sengketa hukum (legal or judicial 

disputes) dan sengketa politik (political or non-justiciable 

disputes). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima 

secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. 

2. Yang kerapkali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa sebagai 

sengketa hukum yakni manakala sengketa tersebut bisa atau dapat 

diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. 

3. Namun pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa 

internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat 

diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu 

sengketa, meskipun tidak ada pengaturannya sekalipun, suatu 

pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan 

bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (ex aequo et 

bono). 

4. Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan 

kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. 

Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya 

kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang 

mengadilinya. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi 

pengadilan untuk melaksanakan jurisdiksinya adalah kesepakatan 

para pihak yang bersengketa. 

5. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah 

sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga golongan 

pendapat penting yang berkembang dalam hukum internasional. 
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i) Pendapat Friedmann. 

6. Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh 

golongan sarjana hukum internasional Amerika Serikat dengan 

pemukanya Professor Wolfgang Friedmann. Menurut beliau, meskipun 

sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun 

pembedaannya dapat tampak pada konsepsi sengketanya. Konsepsi 

sengketa hukum memuat hal-hal berikut9 

(a) sengketa hukum adalah perselisihan-perselisihan antara negara 

yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan 

aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti; 

(b) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang sifatnya 

mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas 

wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting 

lainnya dari suatu negara; 

(c) sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum 

internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan 

yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan 

progresif hubungan-hubungan internasional; 

(d) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan 

persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-

tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum 

yang telah ada. 

6a. Pandangan ini tampaknya diikuti oleh International Court of 

Justice (ICJ). Dalam sengketa The Border and Transborder Armed 

Actions Case (Nicaragua vs Honduras) (1988), ICJ menyatakan, yang 

dimaksud dengan sengketa hukum adalah: "... a dispute capable of 

being settled by the application of principles and rules of 

international law. ...".10  

                                                 
9 Wolfgang Friedmann, et.al., International Law: Cases and Materials, St. 
Paul Minn.: West Publishing Co. 1969, hIm. 243. 
10 1988 ICJ Rep. 69 (termuat dalam Martin Dixon, Textbook on International 
Law, London: Blackstone, 4th.ed., 2000, hlm. 272). 
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ii. Pendapat Waldock. 

7. Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum 

internasional dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi 

mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi ini yang 

diketuai oleh Sir Humprey Waldock menerbitkan laporannya yang 

sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi 

tentang penyelesaian sengketa internasional. 

8. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai 

suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada 

para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan 

sengketanya sebagai sengketa hukum, maka sengketa tersebut adalah 

sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para 

pihak membutuhkan patokan-patokan tertentu yang tidak ada dalam 

hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata, maka 

sengketa tersebut adalah sengketa politik. Pendapatnya ini 

dirumuskan sebagai berikut:11  

'the legal or political character of a dispute is ultimately 
determined by the objective aimed at or the position adopted 
by each party in the dispute. If both parties are demanding 
what they conceive to be their existing legal rights - as, 
for example, in the Corfu Channel case - the dispute is 
evidently legal. If both are demanding the application of 
standards or factors not rooted in the existing rules of 
international law - as, for example, in a dispute regarding 
disarmament - the dispute is evidently political.' 

9. Tampaknya pendekatan yang diambil oleh kelompok studi ini 

"lebih tepat". Sengketa yang timbul antara dua neqara, bentuk atau 

jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para 

pihak. Suatu sengketa hukum, misalnya penetapan garis batas 

wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, sengketa hak-hak 

                                                 
11 David Davies Memorial Institute of International Studies, Report of a 
Study Group on the Peaceful Settlement: of International Disputes, 1966, 
hlm. 5. Anggota studi group ini terdiri dari para ahli hukum 
internasional terkemuka: Lord Strang, Lord Devlin, Lord Shawcross, Sir 
John Foster, Prof. R.Y. Jennings (mantan ketua Mahkamah Internasional), 
Prof. DHN Johnson, Prof. F.W. Bowett, Prof. JES. Fawcett, Prof. F.A. 
Mann, Prof. Hazel Fox, Prof. E. Lauterpacht, Prof. J.F.McMahon. 
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dan kewajiban dalam perdagangan, dll., yang pasti, sengketa 

demikian sedikit banyak mempengaruhi hubungan (baik) kedua negara. 

Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut adalah faktor 

penentu untuk menentukan apakah sengketa yang bersangkutan 

sengketa hukum hukum atau politik. 

10. Dalam hubungan internasional hal seperti itu acapkali 

terjadi, misalnya saja pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, 

khususnya sewaktu berlangsunanya perang dingin antara blok Barat 

(AS dan sekutunya) dan Timur (Uni Sovyet dan sekutunya). Contoh 

aktual adalah pertikaian perdagangan, misalnya tuduhan pelanggaran 

ketentuan kuota ekspor antara Amerika Serikat dengan Jepang atau 

antara Masyarakat Eropa dengan Jepang atau masalah tuduhan dumping 

perdagangan (internasional). Sengketa-sengketa tersebut adalah 

sengketa hukum murni. Karena salah satu negara menuduh pihak 

lainnya melanggar ketentuan kuota ekspor atau ketentuan 

perdagangan internasional yang telah disepakati. 

11. Namun dalam menyelesaikan sengketa itu, para pihak jarang 

menyerahkannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya para plhak 

tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau 

pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acapkali dilakukan 

melalui saluran politik, seperti negosiasi atau manakala saluran 

penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru 

penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contoh lainnya adalah 

masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah 

soal pertikaian hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan 

atas pulau tersebut.  

12. Namun meskipun Malaysia menganggapnya masalah bukurn dan 

menawarkan Indonesia untuk menyerahkan sengketa tersebut ke 

Mahkamah Internasional pada awal tahun 1994, tetapi karena satu-

dua hal Indonesia kurang setuju, maka sengketa tersebut tampaknya 

sekarang ini dapaL dikategorikan sebagai sengketa politik. Baru 

pada tahun 1996, Indonesia setuju untuk menyerahkan sengketa ini 

ke Mahkamah Internasional. 
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iii. Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim-Kelsen) 

13. Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai 

pendapat jalan tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang 

merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti de Visscher, Geamanu, 

Oppenheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans Kelsen).12 

14. Menurut Oppenheim dan Kelsen, pembedaan antara sengketa 

politis dan hukum tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada 

dasar kriteria obyektif yang mendasarinya. Menurut mereka setiap 

sengketa memiliki aspek-aspek politis dan hukumnya. Sengketa- 

sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. 

 Sengketa-sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum 

mungkin saja tersangkut di dalamnya kepentingan poliitis yang 

tinggi dari negara-negara yang bersangkutan. Begitu pula 

sebaliknya. Sengketa-sengketa yang dianggap memiliki sifat 

politis, mungkin saja di dalamnya sebenarnya penerapan prinsip-

prinsip atau aturan-aturan hukum internasional dimungkinkan.13 

15. Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut 

sebagai berikut:14 

'All disputes have their political aspects by the very fact 
that they concern relations between sovereign states. 
Disputes which, according to the distinction, are said to be 
of a legal nature might involve highly important political 
interests of the states concerned; coversely, disputes 
reputed according to that distinction to be of a political 
character more often than not concern concern the application 
of a principle or a norm of international law.' 

16. Di samping istilah sengketa hukum dan Politik, ada pula 

istilah lain yang sama-sama tunduk pada penyelesaian sengketa 

secara damai. Istilah tersebut adalah ‘situasi’ (situation). 

                                                 
12 Hans Kelsen adalah salah satu sarjana hukum internasional yang paling 
terkemuka di abad 20. Sebenarnya ia berasal dari Austria, namun menjelang 
Perang Dunia II ia mengungsi ke Amerika Serikat. 
13 Ion Diaconu, op.cit., hlm. 1101. 
14 L. Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. III (1995), para. 17; 
Hans Kelsen, The Law of the Nations (1951),p.73, sebagaimana dikutip Ion 
Diaconu, op.cit., hlm. 1101. 
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Istilah ini khususnya dapat ditemui dalam Piagam PBB yaitu pasal 1 

ayat (l): "...adjustment or settlement of international disputes 

or situations which might lead to a breach of the peace.11). 

17. Pasal lainnya adalah pasal 34 Piagam PBB: "The Security 

Council may investigate any dispute, or any situation which might 

lead to international friction or give rise to a dispute." 

18. Istilah situasi tersebut haruslah diartikan secara luas. 

Menurut hemat penulis, kata "situasi yang dapat membahayakan 

perdamaian atau dapat menimbulkan friksi sengketa internasional 

atau sengketa" bukanlah merupakan sengketa sebenarnva yang sedang 

berlangsung antar negara. Kata situasi tersebut termuat dalam 

kaitannya denqan fungsi PBB dan/atau tugas Dewan Keamanan. Ia 

tidak diletakkan di bawah suatu organisasi atau badan yang 

memiliki kompetensi hukum (pengadilan). Karena itu kata 'situasi’ 

adalah suatu keadaan yang dapat melahirkan peperangan atau 

sengketa. Keadaan tersebut dapat berupa hubungan antar negara yang 

sedang bersitegang atau ‘panas.’ 

19. Sejarah perkembangan hukum juga sedikit banyak diwarnai oleh 

sengketa-sengketa internasional ini. Di abad pertengahan cukup 

banyak penulis kenamaan menuangkan pikiran-pikirannya mengenai 

hukum perang. Misalnya Lignano menulis De Bello(1360), Gorco, De 

Bello Justo (1420), Wilhelmus Mathias, Libellus ac bello justu et 

licito (1514), Francisco de Vitoria, De Jure Belli (1514). Bahkan 

bapak hukum internasional Hugo Grotius menulis salah satu karyanya 

yang terkenal berjudul "Hukum Perang dan Damai" atau De jure Belli 

ac Pacis (1625). 

20. Perang 30 tahun di Eropa yang berakhir dengan ditandatangani 

perjanjian perdamaian di kota Munster (Westphalia) tahun 1648 yang 

disusul kemudian dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II 

merupakan contoh-contoh sengketa yang membentuk hukum 

internasional yang dikenal dewasa ini. 
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C. Peran Hukum Internasional: Konperensi Den Haag 1899 dan 1907. 

1. Dewasa ini ada beberapa peran yang hukum internasional dapat 

mainkan dalam menyelesaikan sengketa: 

1) pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar 

hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan 

(friendly relations among States) dan tidak mengharapkan adanya 

persengketaan; 

2) hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada 

negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya; 

3) hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas 

kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur atau upaya yang 

seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya; dan 

4) hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara 

penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antar 

negara atau antar negara dengan subyek hukum internasional 

lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali 

cara kekerasan atau peperangan.15 

2. Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara 

penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali 

lahir sejak diselenggarakannya the Hague Peace Conference 

(Konperensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konperensi 

perdamaian ini menghasilkan the Convention on the Pacific 

Settlement of Internationa1 Disputes tahun 1907. 

3. Konperensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari 

inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau 

mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu konperensi yang 

                                                 
15 Sesuai dengan judul tulisan ini, pembahasan penyelesaian sengketa 
melalui cara peperangan, meskipun cara ini ada dan diatur dalam hukum 
humaniter internasional (the law of war), tidak dibahas di sini. Kajian 
terhadap pembahasan menqenai hukum humaniter, lihat misalnya: Georg 
Schwarzenberqer, International Law, Vol.: II: The Law of Armed Conflict, 
London: Stevens and Sons, 1968; Ian Brownlip, The Use of Force by States, 
Oxford: Clarendon Press, 1963; Antonio Cassesse, The New Humanitarian Law 
of Armed Conflict, Napoli: Editoriale Scientifica, S.r.l., 1979. 
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bertujuan untuk ' ... kemungkinan mengurangi persenjataan' atau 

setidaknya akan membahas 'kemungkinan mengakhiri perkembangan 

progresif persenjataan.' 

4. Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka 

mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan 

penyelenggaraan suatu konperensi internasional. Undangan ini 

disambut hangat dengan dilangsungkan Konperensi Den Haag di tahun 

1899. Peserta Konperensi umumnya adalah negara-negara Eropa, 

Amerika Serikat dan Jepang. 

5. Konperensi Perdamaian Den Han tahun 1899 dan 1907 ini 

memiliki dua arti penting: 

(1) Konperensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang 

(sekarang hukum humaniter internasional); 

(2) konperensi memberikan sumbangan penting baqi aturan-aturan 

penyelesaian sengketa secara damai antar negara.16 

6. Berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian 

sengketa internasional ini para negara (anqgota) berupaya untuk  

menggunakan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa 

internasional secara damai. Untuk maksud itu para pihak, sepanjang 

keadaan masih mengijinkan atau memungkinkan, sepakat untuk 

menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau 

komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara- cara 

diplomatik). 

7. Apabila cara-cara diplomatik ini gagal, maka penyerahan 

sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan pasal 38 

Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase 

                                                 
16 David J. Bederman, "The Hague Peace Conference of 1899 and 1907", dalam 
Mark W. Janis (ed), International Courts for the Twenty First Century, 
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992, hlm. 9. 
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sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru 

akan dilakukan apabila keadaan-keadaannya memungkinkan.17 

8. Hasil dari konperensi tersebut di atas sayangnya tidak 

memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk 

menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. Menurut Ion 

Diaconu, hasil-hasil, konvensi hanyalah bersifat rekomendatif 

semata.  

9. Perkembangannya kemudian diikuti dengan disahkannya 

perjanjian-perjanjian internasional berikut:  

(1) The Convention for the Pacific Covenant of the League of 

Nations tahun 1919, 

(2) The Statue of the Permanent Court of international Justice 

(Statuta Mahkamah Internasional Permanent) tahun 1921; 

(3) The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928, 

(4) The General Act for the Pacific Settlement of International 

Disputes tahun tahun 1928; 

(5) Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945);18 

(6) Deklarasi Bandung (Bandung Declaration), 1955, yang antara 

lain menyatakan: "Settlement of all disputes by peaceful means 

such as negotiations, as well as other peaceful means of the 

parties own choice in conformity with the United Nations 

Charter.";19 

(7) The Declaration of the United Nations on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations and Co-

                                                 
17 Konvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan-keadaan 
yang memungkinkan tersebut. ('...if circumstances so permitted.') (Ion 
Diaconu, op.cit., hlm. 1096). 
18 Di samping perjanjian internasional, negara-negara juga mengadakan 
perjanjian-perjanjian serupa dalam lingkup regional, dan bilateral. 
Pembahasan mengenai perjanjian-perjanjian seperti ini, lihat misalnya. 
David Davies Memorial Institute of International Studies, op.cit., hlm. 
24 et.seq. 
19 Hans Blix, "The Principle of Peaceful Settlement of Disputes," dalam: 
M.K. Nawaz, et.al., (eds.), The Legal Principles Governing Friendly 
Relations and co-operation Among States, Leiden: A.W. Sijthoff, 1966, 
hlm. 51). 
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operation among States in Accordance with the Charter of the 

United Nations tanggal 24 Oktober 1970, dan 

(8) The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes 

between States, 15 November 1982. 

10. Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil 

inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan 

penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara 

damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan: 

(a) adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa "untuk mencari, 

dengan itikad baik dan dengan semangat kerjasama, penyelesaian 

sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-

adilnya." 

(b) negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang 

dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah 

Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian 

suatu sengketa; 

(c) Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yanq dapat 

dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak 

mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka. 

11. Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah 

Deklarasi Manila dengan Deklarasi lainnya yaitu the 1988 

Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and 

Situations Which May Threaten International Peace and Security and 

on the Role of the United Nations in This Field. Deklarasi ini 

menetapkan secara khusus langkah-langkah yang harus diambil Dewan 

Keamanan untuk mencegah suatu senqketa menjadi ancaman terhadap 

pordamaian dan memajukan penggunaan penyelesaian sengketa secara 

damai.20 

13. Perkembangan penting dalam hukum internasional dalam topik 

ini adalah ditetapkannya tahun 1990 - 1999 sebagai Dekade Hukum 

                                                 
20 Louis B. Sohn, "Peaceful Settlement of Disputes," dalam Mark W. Janis, 
op.cit., hlm. 3. 
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Internasional PBB oleh Majelis Umum pada tahun 1989. Dalam salah 

satu pernyataannya, Majelis Umum menyatakan bahwa tujuan utama 

dari dekade hukum internasional ini adalah memajukan cara-cara dan 

metode-metode penyelesaian sengketa antar negara, termasuk 

penyerahan sengketa dan penghormatan kepada Mahkamah 

Internasional. 

14. Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban 

minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan 

sengketa-sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini 

tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam PBB. 

15. Menurut Levy kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum 

internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa 

negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara 

damai sedemikian rupa sehingga ‘perdamaian dan keamanan 

internasional dan keadilan' tidak terancam.21 Bahkan sarjana lain 

Poeggel dan Oeser menyatakan bahwa kewajiban ini sudah menyangkut 

suatu persoalan mengenai kelangsungan hidup seluruh umat manusia.22 

16. Meskipun sifatnya sudah universal, namun kewajiban tersebut 

tidaklah berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara 

adalah satu-satunya subyek hukum internasional yang memiliki 

kedaulatan penuh. Ia adalah subyek hukum internasional par 

excellence. 

17. Karena itu suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban 

penyelesaian sengketa secara damai namun ia tetap memiliki 

kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode 

penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada 

kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan. Mahkamah 

Internasional Permanen dalam sengketa "Status of Eastern Carelia 

Case (1923) menyatakan: 

                                                 
21 Werner Levy, Contemporary International Law: A Concise Introduction, 
Westview Press, 2nd.ed., 1991, hlm. 276. 
22 Walter Poeggel and Edith Oeser, "Methods of Diplomatic Settlement," 
dalam Bedjaoui (ed)., op.cit., hlm. 512. 
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“It is well established in international law that no State 
can, without its consent, be compelled to submit its dispute 
with other States either to mediation or to arbitration or to 
any other kind of pacific settlement." 23 

 

                                                 
23 Martin Dixon and Martin McCorquodale, op.cit., hlm. 511. 
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D. Aturan-aturan Dasar dalam Piagam PBB dan Aturan Turunannya 

1. Piagam PBB 

1. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara 

perdamaian dan keamanan internasional ini tampak pada pasal 1 ayat 

(1) Piagam PBB: 

“to maintain international peace and security, and to that 
end: to take effective collective measures for the provention 
and removal of threats to the peace... and to bring about by 
peaceful means, and in conformity with the principles of 
justice and international law, adjustment or settlement of 
international disputes or situations which might lead to a 
breach of peace.” 

2. Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan 

dunia ini dan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama 

menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. 

3. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya, pasal 2 ayat (3) 

Piagam memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan 

mencapai tujuan di atas. Pasal ini mewajibkan semua negara 

anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara 

damai. Pasal 2 ayat (3) yang sangat penting ini menyatakan: 'All 

Members shall settle their international disputes by peaceful 

means in such a manner that international peace and security, are 

not endanqered.' 

 Kata shall (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu 

kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara 

damai saja dalam menyelesaikan sengketanya. 

5. Kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam 

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

internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaann 

cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap 

negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan 

PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: 

'All Members shall refrain in their international relations 
from the threat or use of force against the territorial 
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integrity or political independence of any state or in any 
manner inconsistent with the purpose of the United Nations.' 

6. Yang perlu ditekankan dari dua kewajiban yang tertuang di 

dalam kedua ayat di atas, yaitu adalah kewajiban menahan diri 

menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban 

tersebut harus dipandang berdiri sendiri.24 

7. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara 

berdasarkan pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan 

kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam 

pasal 2 ayat (4). Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam 

ayat (3) bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari 

kewajiban yang terdapat dalam ayat (4). 

8. Sebaliknya, Piagam menetapkan kewajiban terhadap anggota-

anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai 

suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar atau aturan 

fundamental PBB.25 Karena itu pula kewajiban pasal 2 ayat (3) tidak 

dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasip. Suatu kewajiban yang 

terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk 

tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

9. Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi 

ketentuannya, mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan 

dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya secara 

damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan 

internasional serta keadilan tidak terancam. 26 

                                                 
24 David Davies Memorial Institute of International Studies, op.cit., hlm. 
7. 
25 Kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai 
sebagai salah satu dari empat prinsip dasar telah dikuatkan kembali oleh 
Resolusi Majelis Umum PBB No. 1815 (XVII), yakni ketika MU membentuk 
suatu panitia khusus, yaitu the Special Committee on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among 
States, guna mempelajari prinsip dasar ini. 
26 David Davies Memorial Institute of International Studies, op.cit., hlm. 
7. 
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10. Khususnya mengenai prinsip larangan penggunaan cara-cara 

kekerasan atau yang tidak damai ini, meskipun tersurat dalam 

Piagam PBB, namun dalam perkembangannya kemudian tidak laqi 

semata-mata mengikat negara anggota PBB. Dalam pembahasan 

rancangan pasal-pasal mengenai hukum perjanjian (Draft Articles on 

the Law of Treties), khususnya pembahasan pasal 33 paragrap 5, 

Komisi Hukum Internasional memberikan komentarnya mengenai prinsip 

ini. 

11. Menurut Komisi Hukum Internasional, prinsip larangan atau 

penggunaan kekerasan sebagaimana tersurat dalam Piagam sudah 

merupakan Hukum Internasional Umum yang penerapannya sudah 

universal. Komentar penting ini menyatakan: 'The principles 

regarding the threat or use of force laid down in the Charter 

are...rules of general international law which are to day of 

universal application.27 

12. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai ini dijelaskan 

lebih lanjut oleh pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, pasal ini 

menyatakan: 

“Para pihak dalam suatu bersengketa yang nampaknya sengketa 
tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan 
internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan 
cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, 
konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada 
organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-
cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih."28 

                                                 
27 Ibid. Prinsip ini, antara lain, juga tertuang dalam butir (h) Dasa Sila 
Bandung (Deklarasi Bandung), bulan April 1955, yakni: 'Penyelesaian 
sengketa internasional dengan cara damai sesuai dengan Piagam PBB'. 
28 Teks asli berbunyi: “The parties to any dispute, the continuance of 
which is likely to endanger the maintenance of international peace and 
security, shall, first of all, seek a solution be negotiation, enquiry, 
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to 
regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own 
choice.” 
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2. Resolusi-resolusi PBB 

13. Prinsip penyelesaian demikian diperkuat kembali dengan 

Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 

1970) mengenai 'General Assembly Declaration on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 

among States in Accordance with the Charter of the United Nations' 

(Deklarasi MU mengenai Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang 

Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-negara 

sesuai dengan Piagam PBB atau Friendly Relations Declaration). 

Resolusi tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:29 

'States shall accordingly seek early and just settlement of 

their international disputes by negotiation, inquiry and 

mediation, conciliation and arbitiration, judicial 

settlement, resort to regional agencies or arrangements or 

other peaceful means of their choice.' 

13a. Resolusi MU PBB No. 2625/XXV di atas diperkuat kembali oleh 

Resolusi MU No 40/9 (8 November 1985) Resolusi MU No. 44/21 (15 

November 1989). Resolusi ini mendorong negara-negara untuk 

memajukan perdamaian dan keamanan serta kerjasama internasional 

dalam semua aspek sesuai dengan Piagam PBB. 

14. Dari uraian di atas tampak bahwa ketujuh cara Penyelesaian 

sengketa tersebut sudah menjadi cara aturan-aturan hukum yang 

perlu atau harus digunakan atau dipertimbangkan. Contoh lainnya 

adalah Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Sengketa Internasional 

Secara Damai tahun 1899. Konvensi ini memuat ketentuan mengenai 

jasa-jasa baik, mediasi, komisi penyelidikan internasional 

(international commission of inquiry), dan arbitrase. Konvensi ini 

sampai sekarang masih berlaku dan mengikat lebih dari 60 negara 

(tidak termasuk RI). Artinya, negara-negara anggota Konvensi ini 

terikat untuk mengunakan cara-cara penyelesaian sengketa tersebut. 

                                                 
29 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge: 
Grotius Publications Ltd., cet 2., 1991, hlm. 2. 
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15. Konvensi Den Haag 1899 ini diubah pada Konperensi Perdamaian 

Den Haag kedua tahun 1907. Perubahan menonjol terjadi pada komisi 

penyelidik dan prosedur arbitrase.30 

16. Berdasarkan pasal 33 Piagam dan resolusi tersebut, pada 

pokoknya cara penyelesaian senaketa secara damai dibagi ke dalam 

dua kelompok: 

1) penyelesaian secara diplomatik, yakni negosiasi, penyelidikan, 

mediasi dan konsiliasi, di samping cara-cara lainnya yang masih 

dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak. Cara 

pertama, yaitu negosiasi, adalah cara yang tidak melibatkan 

pihak ketiga, yakni cara penyelesaian yang langsung melibatkan 

para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah 

penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga di 

dalamnya. 

2) Cara penyelesian secara hukum, yakni: arbitrase dan pengadilan. 

17. Kalimat terakhir dari pasal 33 Piagam PBB, yakni penyerahan 

sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang 

menjadi pilihan para pihak, biasanya mengacu kepada badan-badan 

peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi 

internasional, baik yang sifatnya global maupun regional. 

18. Beberapa organisasi regional memiliki lembaga atau mekanisme 

penyelesaian sengketanya. Misalnya, Uni Eropa memiliki the 

European Court of Justice, negara-negara di Amerika memiliki the 

Inter-American Court of Human Right and the Administrative 

Tribuna1, mekanisme penyelesaian sengketa di the Organization of 

African Unity (yaitu the Protocol of Mediation, Conciliation and 

Arbitration, 25 Juli 1964) atau di ASEAN (yaitu the Treaty of 

Amity and Cooperation, Bali, 21 Februari 1976). 

19. Pada beberapa organisasi internasional global, beberapa 

lembaga yang cukup menonjol antara lain adalah badan arbitrase 

                                                 
30 Louis B. Sohn, op.cit., EPIL l., hlm. 155. 
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penyelesaian sengketa penanaman modal (the Centre for the 

Settlement of Investment Disputes atau ICSID) yang dibentuk atas 

inisiatif Bank Dunia, dan badan penyelesaian sengketa antar negara 

di bidang perdagangan internasional dalam WTO, yaitu Dispute 

Settlement Body (DSB). 
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E. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai 

1. Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk 

dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-

prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional. 

1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith) 

2. Prinsi itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip 

fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar 

negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik 

dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran 

apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) 

yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 paragrap 1).31 

3. Dalam Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia 

(Bali Concord 1976), persyaratan itikad baik juga ditempatkan 

sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "The High 

Contracting Parties shall have the determination and good faith to 

prevent disputes from arising." 

4. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercemin dalam dua 

tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah 

timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik 

di antara negara. 

5. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak 

menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa 

yang dikenal dalam hukum internasional, yakni negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para 

pihak lainnya. Dalam kaitan ini, Section 1 Paragrap 5 Deklarasi 

Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya 

                                                 
31 Mengenai bunyi Section 1 paragrap 1 Deklarasi Manila, lihat lampiran 
Bab ini. 
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untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan lebih dini (lebih 

cepat).32 

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian 

Sengketa.  

6. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah 

yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan 

menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain 

dalam Pasal 13 Bali Concord dan preamble ke-4 Deklarasi Manila. 

7. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan: 

"... In case of disputes on matters directly affecting them, 
they shall refrain from the threat or use of force and shall 
at all times settle such disputes among themselves through 
friendly negotiations."  

8. Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini 

tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (Pact of 

the League of Arab States), Pasal 1 dan 2 the 1947 Inter-American 

Treaty of Reciprocal Assistance; dll.33  

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa 

9. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak 

memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau 

mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free 

choice of means).  

10. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan 

Section 1 paragrap 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragrap ke-5 

dari Friendly Relations Declaration. Instrumen-instrumen hukum 

tersebut mengaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur 

penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus 

didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku 

                                                 
32 United Nations, Handbook on the International Settlement of Disputes, 
New York: United Nations, 1992, hlm. 7. Mengenai bunyi Section 1 paragrap 
5 Deklarasi Manila, lihat lampiran bab ini. 
33 United Nations, op.cit., hlm. 5. 
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baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan 

datang.34 

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap 

Pokok Sengketa. 

11. Prinsip fundamental ketiga yang sangat penting adalah prinsip 

kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan 

diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan 

terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan 

hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan 

(ex aequo et bono).35 Yang terakhir ini adalah sumber di mana 

pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip 

keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. 

 Dalam sengketa antara antar negara, sudahlah lazim bagi 

pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk 

menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum 

internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam 

Special Agreement antara RI-Malaysia mengenai penyerahan sengketa 

pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak 

menyatakan: 

"The principles and rules of international law applicable to 

the dispute shall be those recognized in the provisions of 

Article 38 of the Statute of the Court......." (Article 4 

Special Agreement). 

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus) 

12. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental 

dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang 

menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (3) dan (4) di 

atas. Prinsip-prinsip kebebasan (3) dan (4) hanya akan bisa 

                                                 
34 United Nations, op.cit., hlm. 7. 
35 Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional: "This provision shall not 
prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if 
the parties agree hereon." 
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dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para 

pihak. 

13. Sebaliknya, prinsip kebebasan (3) dan (4) tidak akan mungkin 

berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau 

bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.36 

6. Prinsip Exhaustion of Local Remedies 

14. Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1 paragrap 10 

Deklarasi Manila.37 Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan 

internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan 

sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah 

penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum 

nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Dalam 

sengketa the Interhandel Case (1959), Mahkamah Internasional 

menegaskan: 

"Before resort may be had to an international court... the 
state where the violation occured should have an opportunity 
to redress it by its own means, within the framework of its 
own domestic legal system."38 

7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, 

Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara. 

15. Deklarasi Mnaila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 

paragrap 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang 

bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-

kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama 

                                                 
36 Cf., Pasal 15 Bali Concord menyatakan: "... The High Council may 
however offer its good offices, or upon agreement of the parties in 
dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or 
conciliation... ." Atau, Pasal 16 Bali Concord berbunyi: "The foregoing 
provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the 
parties to the dispute agree to their application to that dispute. ..."  
(Huruf tebal oleh penulis). 
37 United Nations, op.cit., hlm. 7. 
38 Lihat lebih lanjut uraian tentang exhaustion of local remedies ini 
dalam tulisan kami: Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum 
Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002, hlm. 276 et.seq. 



 27 

lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah 

negara-negara.39 

16. Di samping ketujuh prinsip di atas, Office of Legal Affairs 

PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis 

hanyalah bersifat tambahan. Prinsip tersebut yakni: (1) prinsip 

larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri 

para pihak; (2) prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; 

(3) prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; (4) prinsip 

kemerdekaan dan hukum internasional, semata-mata merupakan 

penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yakni prinsip hukum 

internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas 

wilayah negara-negara. 

 

                                                 
39 United Nations, op.cit., hlm. 6. bunyi Section 1 paragrap 1 Deklarasi 
Manila lihat dalam lampiran bab ini. 
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F. Cara-Cara penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 

1. Negosiasi. 

1. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar 

dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.40 Penyelesaian 

melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak 

sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya 

publisitas atau menarik perhatian publik.41 

2. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak 

dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap 

penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para 

pihak.42  

3. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang 

pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi 

dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama: bilateral dan 

multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-

saluran diplomatik pada konperensi-konperensi internasional atau 

dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. 

4. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap 

bentuk sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, 

sengketa wilayah, keluarga, suku, dll. Bahkan, apabila para pihak 

telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan 

tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih 

dimungkinkan untuk dilaksanakan.43 

                                                 
40 W. Poeggel and E. Oeser, "Methods of Diplomatic Settlement," dalam 
Mohammed Bedjaoui (ed)., International Law: Achievements and Prospects, 
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers and UNESCO, 1991, hlm. 514. 
41 F.V. Garcia-Amador, The Changing Law of International Claims, USA: 
Oceana Publications, Inc., 1984, hlm. 518. 
42 Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement in 
International Economic Relations," dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and 
Gunther Jaenicke, Adjudication of International Trade Dispute in 
International and National Economic Law, Fribourg U.P., 1992, hlm. 14. 
43 ibid., hlm. 159. Cf., John Collier and Vaughan Lowe, The Settlement of 
Disputes in International Law, Oxford: Oxford U.P., 1999, hlm. 20. 



 29 

5. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan 

sengketa adalah: pertama, manakala para pihak berkedudukan tidak 

seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan 

ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak 

lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi 

untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka.44 

6. Kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali 

lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya 

permasalahan-prmasalahan yang timbul di antara negara, khususnya 

masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu 

jarang sekali adanya persyaratan penatapan batas waktu bagi para 

pihak untuk menyelesaian sengketanya melalui negosiasi ini.45 

7. Ketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan 

pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini 

menjadi tidak produktif.46 

8. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di 

dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut: pertama, negosiasi 

digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula 

sebagai konsultasi). Kedua, negosiasi digunakan manakala suatu 

sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan proses 

penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi). 

                                                                                                                                                     
(Collier dan Lowe juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban menurut hukum 
internasional kepada para pihak untuk menempuh terlebih dahulu cara 
negosiasi sebelum menyerahkan sengketanya diselesaikan oleh cara-cara 
penyelesaian lainnya). (ibid., hlm. 21). 
44 G. Malinverni, "The Settlement of Disputes within International 
Organizations," dalam Mohammed Bedjaoui, op.cit., hlm. 550; Palitha TB 
Kohona, The Regulation of International Economic Relations through Law, 
the Netherlands: Martinus Nijhoff Publ., 1985, hlm. 159. 
45 G. Malirveni, loc.cit. 
46 Palitha TB Kohona, op.cit., hlm. 159. 
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2. Pencarian Fakta 

1. Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak 

mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak 

dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada 

perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak 

dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya 

bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak 

sepakati.  

2. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang 

sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur 

penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat 

memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui 

suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan 

persengketaan.47 

3. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan- 

perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-

perbedaan  tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu 

untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para 

pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang 

sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian 

Fakta (inquiry atau fact-finding).  

4. Cara penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh 

manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan 

tidak menghasilkan suatu penyelesaian.48 Dengan cara ini, pihak 

ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut 

                                                 
47 Peter Behrens, op.cit., hlm. 19. Bandingkan dengan pendapat Collier dan 
Lowe yang menyatakan bahwa "this method of settlement ... does not 
involve investigation or application of rules of law. (Collier and Lowe, 
op.cit., hlm. 24). 
48 Karl Josef Partsch, "Fact-finding and  inquiry" dalam R. Bernhardt 
(ed)., Encyclopedia of Public International Law, Instalment 1 (1981), 
hlm. 61-62; Kohona, op.cit., hlm. 61. 
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guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing 

pihak.49 

5. Cara ini telah dikenal dalam praktek negara. Di samping itu, 

organisasi-organisasi internasional telah juga memanfaatkan cara 

penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.50 Negara-negara 

telah pula membentuk badan-badan penyelidik 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 carryiing out an inquiry or giving 

an expert opinion."51  

9. The Hague Convention for the Pacific Settlement of 

International Disputes tahun 1907 dengan tegas mengatakan bahwa 

laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya terbatas hanya 

mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu 

keputusan: "is limited to a statement of facts and has in no way 

the character of an award... " (pasal 35). 

 

                                                 
49 Palitha TB Kohona, op.cit., hlm. 162. 
50 Collier and Lowe, op.cit., hlm. 26. 
51 Palitha TB Kohona, ibid. 
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3. Jasa-jasa Baik 

1. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau 

dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini 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.52 

2. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa 

dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya 

menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam 

kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan 

para pihak.53 

3. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam 

perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak 

terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di 

samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek 

penyelesaian antara pihak-pihak swasta.  

 

                                                 
52 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 
53 Peter Behrens, op. cit., hlm. 17. 
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4. Mediasi  

1. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. 

Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau 

individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta 

secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan 

kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para 

pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.54 

3. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat 

tetap 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 usulah-usulan yang dapat 

mengakhiri sengketa.55 

4. Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement 

of Disputes (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan 

mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak 

bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas 

utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah 

berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.56 

5. Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur 

khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas 

menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak 

mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya 

usulah-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada 

pengakhiran tugas mediator. 

 

                                                 
54 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 
55 ibid., hlm. 23. 
56 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 
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5. Konsiliasi 

1. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya 

lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara 

penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi 

konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.  

2. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc 

(sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan- 

persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun 

putusannya tidaklah mengikat para pihak.57 

3. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua 

tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang 

diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. 

Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para 

pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, 

tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.  

4. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau 

badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak 

disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian 

sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. 

Karenanya diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya 

kepada para pihak.58 

 

                                                 
57 Peter Behrens, op. cit., hlm. 24. 
58 Peter Behrens, ibid., hlm. 23. 
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6. Arbitrase.59 

a. Pengantar. 

1. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada 

pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya 

final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin 

populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-

sengketa internasional. 

2. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan 

dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada 

arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan 

suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya 

lahir (clause compromissoire). 

3. Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para 

pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah 

ahli mengenai pokok sengketa  serta disyaratkan netral. Ia tidak 

selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang 

lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli 

asuransi, ahli perbankan, dll.60 

4. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator 

menetapkan terms of reference atau 'aturan permainan' (hukum 

acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini 

memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator 

(jurisdiksi) dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah 

                                                 
59 Pembahasan mengenai hal ini lihat lebih lanjut antara lain: Huala 
Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, cet.3., 
2002; Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta: 
Rajawali pers, 1994. 
60 Namun dalam praktek, dewan arbitrase yang menangani kasus, peranan ahli 
hukum tetap minimal ada dalam komposisi dewan. Misalnya, dalam kasus 
terkenal dalam GATT, yaitu the DISC, Panel GATT yang mengadili kasus ini 
terdiri dari 2 orang ahli ekonomi dan seorang ahli hukum. Peranan ahli 
hukum bagaimana pun juga tetap signifikan dalam proses beracara, 
penentuan hak dan kewajiban para pihak dan penentuan prinsip-prinsip 
hukum dalam suatu sengketa. 
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barang tentu muatan terms of reference tersebut harus disepakati 

oleh para pihak.61 

9. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah 

semakin meningkat. Dari sejarahnya, cara ini sudah tercatat sejak 

jaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal 

pada waktu dikeluarkannya the Hague Convention for the Pacific 

Settlement of International Disputes tahun 1989 dan 1907. Konvensi 

ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu Permanent 

Court of Arbitration.  

 

                                                 
61 Peter Behrens, op. cit., hlm. 29. 
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7. Pengadilan Internasional. 

1. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain 

cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan 

cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada 

ternyata tidak berhasil.62 

2. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 

pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. 

Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah 

Internasional (the International Court of Justice).  

6. Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. 

Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau 

khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi 

ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup 

penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari 

perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.63 

 

                                                 
62 Cf. Prinsip exhaustion of local remedies dalam Hukum Internasional. 
63 Palitha TB Kohona, op.cit., hlm. 197. 
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G. Penutup 

1. Dari uraian di atas, tampak kesimpulan singkat berikut. 

Hadirnya lembaga-lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang 

diciptakan oleh masyarakat internasional pada umumnya ditujukan 

untuk suatu maksud utama, yakni memberi cara mengenai bagaimana 

seyogyanya senqketa internasional diselesaikan secara damai. 

2. Adapun cara-cara tersebut yang diberi landasan hukum, berupa 

Piagam, Perjanjian atau Konvensi, telah menjadikan cara-cara 

tersebut mengikat negara-negara yang mengikatkan diri terhadapnya. 

Pada akhirnya pengaturan cara-cara damai yang dituangkan dalam 

instrumen-instrumen atau perjanjian-perjanjian internasional 

adalah untuk mencegah atau menghindari negara-negara menggunakan 

cara-cara kekerasan, militer atau perang sebagai cara penyelesaian 

sengketa mereka. 

3. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa ini 

cukup penting. Hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan 

penyelesaian secara damai, hukum internasional ternyata pula 

memberi kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk 

menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

ada baik yang terdapat dalam Piagam PBB, perjanjian atau konvensi 

internasional yang negara-negara yang bersengketa telah 

mengikatkan dirinya. Semua ini menunjukkan dan memperkuat tujuan 

akhir dari hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa ini 

yaitu penyelesaian secara damai dan tidak menghendaki penyelesaian 

secara kekerasan (militer). 
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BAB II 

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DIPLOMATIK 

A. Pendahuluan 

1. Dalam bab I di atas, diuraikan bahwa penyelesaian sengketa 

internasional internasional pada umumnya dapat digolongkan ke 

dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. 

Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan. 

Sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, 

penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. 

2. Bab ini akan menguraikan secara singkat cara-cara 

penyelesaian sengketa secara diplomatik. 

B. Negosiasi1 

1. Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa 

yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam 

menyelesaikan sengketa internasional.2 Praktek negara-negara 

menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana 

negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya.3 

2. Beberapa penulis membedakan antara negosiasi dengan 

konsultasi. Ian Diaconu, antara lain, menyatakan bahwa konsultasi 

adalah bentuk lain dari negosiasi yang sifatnya lebih sederhana, 

lebih informal dan lebih langsung.4 

3. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan gecara langsung 

antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui 

dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan 

                                                 
1 Bahan referensi utama untuk bagian ini antara lain adalah. Louis B. 
Sohn, "The Future of Dispute settlement," dalam R.St.J. MacDonald and 
D.M. Johnston (eds)., The Structure and Process of International Law, The 
Hague: Martinus Nijhoff publishers, 1983, hlm. 1121, et.seqq. 
2 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge 
Publications Ltd., cet. 2., 1991, hlm. 2. 
3 Ion Diaconu, "Peaceful Settlement of Disputes between States: History 
and Prospects," dalam R.St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston, The 
Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy 
Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, hlm. 1102. 



 2 

tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi ini 

sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.5 

3a. Dalam dialog tersebut, biasanya lebih banyak diwarnai 

pertimbangan-pertimbangan politis daripada pertimbangan atau 

argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog 

tersebut, ada kalanya argumen-argumen hukum cukup banyak fungsinya 

untuk memperkuat kedudukan para pihak. 

4. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan di 

dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil 

kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen 

perjanjian perdamaian. 

4a. Selanjutnya para pihak biasanya mensyaratkan bahwa manakala 

cara ini gagal dalam jangka waktu tertentu, mereka sepakat untuk 

menyerahkan kepada cara-cara lainnya, seperti arbitrase, mediasi, 

konsiliasi, pengadilan, dll. 

5. Segi postif dari negosiasi ini adalah: 

1) para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara 

langsung dengan pihak lainnya; 

2) para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana 

penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan 

mereka; 

3) para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur 

penyelesaiannya; 

4) negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan-tekanan 

politik di dalam negeri; 

5) dalam negosiasi para pihak berupaya mencari penyelesaian yang 

dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak 

                                                                                                                                                     
4 Ion Diaconu, op.cit., hlm. 1103. 
5 Carl August Fleischhauer, "Negotiation", dalam: R. Bernhardt (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law (Instalment 1, 1981), hlm. 153. 
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yang menang dan kalah tetapi dipayakan kedua belah pihak 

menang;6 

6) negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap 

penyelesaian sengketa dan setiap bentuknya, apakah negosiasi 

secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, d11.7 

6. Professor J.G. Merrills menggambarkan peranan penting lembaga 

negosiasi ini dengan kalimat berikut:8 

"... In fact, in practice, negotiation is employed more 
frequently than all the other methods put together. Often, 
indeed, negotiation is the 'only' means employed, not just 
because it is always the first to be tried and is often 
successful, but also because states may believe its 
advantages to be so great as to rule out the use of other 
methods, even in situations where the chances of a 
negotiated settlement are slight.' 

7. Dalam sengketa Mavrommatis Palestine Concessions Case 

(Jurisdiction) (1924), Mahkamah Permanen Internasional menyatakan 

bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu 

cara penyelesaian melalui negosiasi sebelum menyerahkan 

sengketanya kepada Mahkamah. 

8. Dalam kasus Railway Traffic Between Lithuania and Poland 

(1931), Mahkamah Permanen Internasional dalam pendapat hukumnya 

menyatakan bahwa para pihak berkewajiban dalam bernegosiasi untuk 

mencari kesepakatan: “... not only enter into negotiations but 

also pursue them as far as possible with a view to concluding 

agreements.” Mahkamah dalam kasus German Shelters in Poland (1923) 

                                                 
6 Werner Levy, Contemporary International Law: A Concise Introduction, 
Westview Press, 2nd.ed., 1991, hlm. 278-279. 
7 Walter Poeggel dan Edith Oeser, "Methods of Diplomatic Settlement," 
dalam: Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, The 
Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hlm. 515. 
8 Ibld. Terjemahan ka.limat tersebut berbunyi berikut: "Dalam prakteknya, 
negosiasi acapkali dimanfaatkan daripada cara-cara lainnya. Seringkali 
pula negosiasi hanya cara satu-satunya yang dipakai, bukan karena cara 
ini yang pertama-tama ditempuh, tetapi karena seringkali negara-negara 
merasakan keuntungannya meskipun sengketanya sudah begitu rumit dan sulit 
didamaikan.' 
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menyatakan bahwa Mahkamah tidak menutup suatu kewajiban kepada 

para pihak untuk menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu melalui 

negosiasi.9 Kewajiban menyerahkan sengketa demikian ditegaskan pula 

dalam sengketa the North Sea Continental Shelf case. Dalam kasus 

ini Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kewajiban untuk 

bernegosiasi telah melahirkan kewajiban lainnya kepada para pihak 

yang bersengketa 'an obligation so to conduct themselves that the 

negotiations are meaningful.'10 

9. Sengketa The Mavrommatis (1924) dan The Railway Traffic 

(1931) tersebut di atas antara lain mengisyaratkan bahwa negosiasi 

telah lama digunakan. Perekmbangan pengaturan mengenai negosiasi 

ini antara lain termuat dalam Pasal 33 Piagam PBB. Bahkan Pasal 33 

ini  menyebutnya pertama kali sebagai salah satu cara utama untuk 

penyelesaian sengketa internasional. Badan-badan PBB pun acapkali 

merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk menggunakan cara 

negosiasi ini dalam menyelesaikan sengketanya. 

10. Meskipun proses penyelesaian melalul negosiasi ini dinilai 

positif, namun ada segi negatifnya.11 Pertama, proses penyelesaian 

demikian tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu 

sengketa ditetapkan dengan obyektif. 

11. Kedua, cara-cara penyelesaian seperti ini tidak dapat 

menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa 

negosiasi akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak 

dapat saja bersikeras dengan pendiriannya. 

12. Ketiga, tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga untuk ikut 

serta menyelesaikan sengketa, khususnya apabila salah satu pihak 

berada dalam posisi yang lebih lemah. 

 

                                                 
9 Werner Levy, op.cit., hlm. 278. 
10 The North Sea Continental Shelf Cases: ICJ Reports 1969 at p. 47 
sebagainana dikutip oleh Fleischauer, op.cit., hlm. 154.  
11 Louis Henkin, et.al., International Law: Cases and Materials, St. Paul: 
West Publishing Co., 3rd.ed., 1991, hlm. 779. 
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C. Pencarian Fakta 

1. Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan 

independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab 

sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan laporan kepada 

para pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Dengan adanya 

pencarian fakta-fakta demikian, diharapkan proses penyelesaian 

sengketa di antara para pihak dapat segera diselesaikan. 

2. Dalam bahasa Inggris, pencarian fakta menggunakan 2 istilah 

yang sama artinya dan acapkali digunakan secara bertukar, yaitu 

kata inquiry dan fact-finding. 

3. Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang 

sebenarnya ini adalah: 

1) untuk membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara 

dua negara; 

2) untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional; dan 

3) untuk memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat 

internasional (Pasal 34 Piagam PBB).12 Misalnya saja pembentukan 

UNSCOM (United Nations Special Commission) yang dikirim ke 

wilayah Irak untuk memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah 

massal. 

4. Tujuan pertama ditujukan untuk menyelesaikan suatu sengketa 

internasional. Tujuan kedua ditujukan untuk memastikan agar 

pelaksanaan suatu kewajiban internasional terlaksana dengan baik. 

Sedangkan tujuan ketiga merupakan unsur yang penting dalam proses 

pembuatan keputusan dalam organisasi internasional.13 

5. Cara atau metode ini biasanya digunakan setelah penyelesaian 

sengketa secara diplomatik langsung di antara para pihak telah 

dilaksanakan namun hasilnya gagal.14 

                                                 
12 Karl J. Partsch, 'Fact finding and Inquiry,' dalam R. Bernhardt (ed)., 
op.cit., hlin. 61. 
13 Karl J. Partsch, Ibid., hlm. 61. 
14 Karl J. Partsch, Ibid., hlm. 61. 
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6. Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur 

pencarian fakta ini adalah pasal 9 - 36 the Hague Convention on 

the Pacific Settlement of Disputes tahun 1899 dan 1907. Pasal-

pasal Konvensi ini mengatur cara-cara penyelesaian melalui 

penyelelidikan dengan cara membentuk suatu komisi penyelidik.15 

7. Menurut pasal 9, tugas komisi pencari fakta terbatas pada 

penentuan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa. Pasal 

35 menyebutkan bahwa laporan komisi bukan merupakan suatu putusan. 

Fakta-fakta diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam, 

dokumen-dokumen inspeksi lokal, laporan para ahli, bukti-bukti, 

dan lain-lain. 

8. Hasil pencarian fakta ini dilaporkan kepada para pihak dalam 

suatu bentuk laporan. Namun demikian laporan tersebut tidak memuat 

argumen-argumen atau usulan-usulan penyelesaian sengketa.16 

9. Cara ini antara lain digunakan pula oleh Dewan Keamanan 

(Pasal 36 Piagam, PBB) dan Majelis Umum PBB (Pasal 10, 11 dan 14). 

10. Peranan komisi dalam hal ini, hanya melaporkan keadaan fakta 

yang sebenarnya saja, tidak lebih dari itu. Misalnya saja ia tidak 

memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu untuk menyelesaikan 

sengketanya. 

11. Resolusi MU PBB No 2329 (XXII) tahun 1967 menganjurkan agar 

anggota-anggota PBB lebih banyak memanfaatkan prosedur pencarian 

fakta guna menyelesaikan sengketanya. Beberapa organisasi 

internasional di luar PBB telah pula mensyaratkan penggunaan 

komisi pencari fakta ini. 

12. Tujuan pembentukan komisi seperti ini biasanya dimaksudkan 

untuk mencegah para pihak melakukan tindakan-tindakan yang 

menggagalkan upaya penyelesaian sengketa secara damai sewaktu 

komisi sedang aktif bertugas. Tujuannya adalah 'meredakan' 

(cooling off) untuk jangka waktu tertentu sehingga para pihak 

                                                 
15 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 42 et.seq. 
16 Waiter Foeggel and Edith Oeser, op.cit., hlm 516. 
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dapat dengan lebih konstruktif mengumpulkan kekuatan kembali dan 

melaksanakan negosiasi atau cara-cara penyelesaian sengketa 

lainnya.17 

13. Namun proses penyelidikan ini oleh masyarakat internasional 

tidak begitu banyak dimanfaatkan.18 Alasannya, karena fakta-fakta 

yang melingkupi suatu sengketa biasanya tidak begitu dipersoalkan 

atau dipersengketakan. Di samping itu, suatu pihak acapkali tidak 

mau begitu saja menerima versi mengenai fakta kejadian yang 

disimpulkan atau diberikan oleh pihak lain. Contohnya adalah 

pembentukan suatu Komisi Penyelidik yang dikirim ke Teheran, Iran 

tahun 1980. Tugas komisi adalah menyelidiki keluhan-keluhan Iran 

terhadap AS dan Shah Iran (pada waktu itu). Namun karena keadaan 

di dalam negeri Iran pada waktu itu tidak menentu telah 

menyebabkan Komisi gagal melalaksankan fungsinya."19 

 

                                                 
17 Werner Levy, op.cit., hlm. 282 
18 Antara lain, Ion Diaconu, op.cit., hlm. 1103. 
19 Werner Levy, op.cit., hlm. 281. 
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D. Jasa Baik 

1. Secara singkat, jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian 

dengan keikutsertaan dan jasa pihak ke-3 dalam suatu sengketa. 

Sarjana Jerman Bindschedler mendefinisikan jasa baik sebagai: 'the 

involvement of one or more States or an international organization 

in a dispute between States with the aim of settling it or 

contributing to its settlement."20 

2. Tujuan jasa baik ini adalah agar tetap terjamin adanya kontak 

langsung di antara para pihak. Tugas yang diembannya adalah 

mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau 

berunding. Cara ini biasanya bermanfaat manakala para pihak tidak 

mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan diplomatik mereka 

telah berakhir. Pihak ketiga ini bisa negara, orang perorangan, 

seperti mantan kepala negara, atau suatu organisasi, lembaga atau 

badan, misalnya Dewan Keamanan PBB. 

3. Dengan memberikan jasa-jasa baik, tujuan keikutsertaan pihak 

ke-3 ini adalah memudahkan pihak yang bersengketa untuk bersama-

sama mempercepat perundingan di antara mereka.21 Setiap pihak yang 

bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik. Namun pihak 

lainnya tidak harus atau berkewajiban untuk menerima permintaan 

tersebut. Dengan kata lain, permintaan tersebut sifatnya tidak 

mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak 

bersahabat (unfriendly act).22 

4. Jasa baik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu 

technical good offices (jasa baik teknis) dan political good 

offices (jasa baik politis). Pembedaan ini sifatnya tidak tegas. 

Kedua bentuk ini dapat dilaksanakan secara bersamaan.23 

                                                 
20 Rudolf L. Bindschedler, 'Good Offices,' dalam R. Bernhardt, 
Encyclopedia of Public International Law, (Instalment 1, 1981), hlm. 67. 
21 Lihat lebih lanjut: Louis Henkin, et.al., op.cit., hlm. 780. 
22 Werner Levy, op.cit., hlm. 280. 
23 Rudolf Bindschedler, op.cit., hlm. 67. 
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5. Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi 

internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa 

untuk ikut serta terlibat dalam konperensi atau menyelenggarakan 

konperensi. Peranannya dalam hal ini adalah bertindak sebagai tuan 

rumah yang memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, 

menyediakan transportasi dan komunikasi, memberikan (pengurusan) 

jaminan dan apabila memungkinkan jaminan keuangan. Yang termasuk 

ke dalam kategori ini adalah menerima tanggung jawab untuk 

melindungi suatu pihak tertentu. 

6. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah untuk mengembalikan 

atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak 

yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Jasa 

baik teknis juga mewakili kepentingan salah satu pihak di negara 

pihak lainnya. Jasa baik seperti ini biasanya berlangsung pada 

waktu terjadinya perdamaian ataupun dalam waktu ketika terjadi 

peperangan. 

7. Jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara 

atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu 

perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan 

negosiasi atau diadakannya suatu kompensasi. Yang termasuk dalam 

kategori ini adalah menerima mandat dari negara lainnya untuk 

menyelesaikan suatu masalah spesifik tertentu. Misalnya, jasa baik 

dalam hal mengembalikan orang-orang ke negara asalnya, mengawasi 

pelaksanaan suatu perjanjian, dll.24 

8. Hak untuk menawarkan jasa baik oleh suatu organisasi 

internasional, negara atau perorangan berasal dari hukum kebiasaan 

internasional. Dalam hal jasa baik dilaksanakan oleh negara, maka 

sumber hak tersebut ada pada kedaulatan negara untuk menawarkan 

jasa baik untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hak-hak untuk 

menawarkan tersebut berlaku juga terhadap pihak-pihak lainnya 

untuk menolak tawaran tersebut. 

                                                 
24 Bindschedler, op.cit., hlm. 67. 
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9. Ketentuan-ketentuan mengenai jasa baik dapat ditemui dalam 

berbagai perjanjian multilateral dan bilateral. Contoh perjanjian 

tersebut antara lain:25 

1) The Hague Convention on the Pacific Settlement of 

International Dispute tanggal 18 Oktober 1907 (yang merupakan 

hasil dari konperensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 

1907). Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa negara-negara 

peserta sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-

jasa baik atau mediasi sebelum penyelesaiannnya dilakukan 

dengan menggunakan kekerasan. 

2) Bab VI (pasal 33-38) Piagam PBB mengatur penyelesaian sengketa 

secara damai terhadap sengketa yang dapat membahayakan 

perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan pasal ini 

berada di bawah tangung jawab Dewan Keamanan dan biasanya 

dilaksanakan pula oleh Majelis Umum atau suatu organisasi 

khusus yang menawarkan jasa baik. 

3) The American Treaty on Pacific Settlement tanggal 30 April 

1948 mengatur juga penggunaan jasa baik atau menyelesaikan 

sengketa yang terjadi di antara negara-negara Amerika . 

4) Jasa baik teknis dalam melindungi kepentingan negara lain 

dalam keadaan damai diatur dalam pasal 45 dan 46 Konvensi Wina 

mengenai hubungan diplomatik tanggal 18 April 1961 dan pasal 8 

Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler tanggal 24 April 

1963. 

10. Sewaktu membahas Kasus Indonesia, yakni mengenai pecahnya 

peperangan antara Belanda-Indonesia tahun 1947 (Agresi Militer 

Belanda, tidak lama setelah RI memproklamasikan kemerdekaan), 

Dewan Keamanan memanfaatkan jasa-jasa baiknya. Berdasarkan 

resolusi tanggal 25 Agustus 1947 (S/525 11), Dewan Keamanan 

membentuk suatu komisi bernama Komisi Jasa-jasa Baik (the 

Committee of Good Offices). Tujuan komisi ini adalah membantu 

                                                 
25 Bindschedler, op.cit., hlm.67-68. 



 11 

Dewan dalam melaksanakan fungsi jasa-jasa baik guna menyelesaikan 

sengketa. 

11. Komisi terdiri dari 2 anggota Dewan Keamanan yang masing-

masing satu anggota (dari Belgia) ditunjuk oleh Belanda dan satu 

anggota lainnya (dari Australia) ditunjuk Indonesia. Kedua orang 

ini menunjuk anggota ketiga yaitu dari Amerika Serikat. 

12. Upaya komisi jasa-jasa baik ini berhasil membujuk kedua 

negara yang bersengketa menandatangani gencatan senjata. Namun 

sayangnya, gencatan senjata saja tidak mendamaikan kedua negara. 

Peperangan terus berlanjut. 

13. Kemudian berdasarkan Resolusi tanggal 28 Januari 1949 

(S/1234), Dewan Keamanan merubah nama komisi ini menjadi Komisi 

PBB untuk Indonesia (the United Nations Commission for Indonesia). 

Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya Belanda-Indonesia 

sepakat mengakhiri peperangan. 

14. Dalam studi hukum internasional, jasa-jasa baik PBB melalui 

Sekretaris Jenderal PBB, tercatat pula sumbangan penting yang 

diberikannya dalam menyelesaikan sengketa Indonesia - Belanda 

mengenai soal Irian Barat. 

15. U Than, Sekjen PBB waktu itu, berhasil membawa kedua negara 

ke meja perundingan dan menandatangani perjanjian perdamaian, 

yaitu Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom 

of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), 

ditandatangani di New York (PBB) tanggal 15 Agustus 1962.26 

16. Perjanjian penting ini disertai pula dengan 3 perjanjian 

lainnya: 

(a) Memorandum of Understanding on Cessation of Hostilities 

constituting an Agreement between the Republic of Indonesia and 

the Kingdom of Netherlands (Perjanjian mengenai Pengakhiran 

Pertikaian antara Republik Indone sia dan Kerajaan Belanda); 

                                                 
26 U.N. Doc. A/5170 
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(b) Memorandum of Understanding constituting an Agreement between 

the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands on 

Certain Financial Matters during the Period of Adminsitration 

of West New Gulnea (West Irlan) by the United Nations Temporary 

Executive Authority (Perjanjian antara Republik Indonesia dan 

Kerajaan Belanda mengenai Urusan Keuangan Selama Jangka Waktu 

Pemerintahan Sementara atas Irian Barat oleh Badan Eksekutif 

Sementara PBB); dan 

(c) Agreement relating to Travel Documents and Consular Assistance 

and Protection Abroad to Papuaris (West Irianese) (Perjanjian 

mengenai Dokumen-dokumen Perjalanan dan Bantuan-bantuan 

Konsuler Serta Perlindungan baqi Penduduk Irian Barat yang 

berada di Luar Negeri). 
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E. Mediasi 

1. Sama halnya dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan pula 

keikutsertaan pihak ketiga yang netral dan independen dalam suatu 

sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak 

atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, 

individu, organisasi internasional, dll. 

2. Para mediator ini dapat bertindak alas inisiatifnya sendiri 

untuk menawarkan jasanya sebagai mediator. Atau, mediator dapat 

menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari 

salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, 

kesepakatan atau konsensus dari para pihak untuk dapat 

berfungsinya mediator merupakan prasyarat utama.27 

3. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak tunduk kepada 

suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana 

proses penyelesaian sengketanya berlangsung. 

4. Peranannya di sini tidak semata-mata mempertemukan para pihak 

agar bersedia berunding, tetapi ia juga terlibat di dalam 

perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran 

atau usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mendiator dapat pula 

berupaya pula mendamaikan para pihak. 

5. Mediator dalam menerapkan hukum tidak terbatas untuk 

mendasarkannya pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan ex aequo 

et bono (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya ini cara 

penyelesaian sengketa melalui mediasi ini lebih cocok untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa yang sensitif. Sengketa tersebut 

termasuk di dalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis 

di samping sudah barang tentu sengketa hukum.28 

6. Menurut Bindschedler ada beberapa segi positif dari mediasi: 

                                                 
27 R. L. Bindschedler, op.cit., hlm. 48. 
28 R.L.Bindschedler, 'Conciliation and Mediation, ' dalam R. Bernhardt, 
(ed), op.cit., hlm. 48. 
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1) mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan 

kompromi di antara para pihak; 

2) mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, 

seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan-

kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan 

kesepakatan, dll. 

3) Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut 

dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak 

yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya; 

4) Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang 

lebih memadai daripada orang perorangan. 

 Sebaliknya segi negatif dari mediasi ini adalah mediator 

dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak 

lainnya.29 

7. Perjanjian internasional yang mengatur penggunaan mediasi 

dapat ditemukan, antara lain, dalam: 

1) Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement 

of Disputes tanggal 18 Oktober 1907 menyatakan bahwa permintaan 

salah satu pihak untuk meminta diselenggarakannya mediasi harus 

tidak dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan 

bahwa tugas mediator adalah mencari suatu kompromi yang dapat 

diterima oleh para pihak yang bersengketa.30 

2) Bab VI Piagam PBB (pasal 33 sampai 38); 

3) The General Act for the Pacific Settlement of International 

Disputes, 26 September 1928 (diubah tanggal 28 April 1949); 

4) The European Convention for the Peaceful Settlement of 

Disputes.31 

                                                 
29 R.L. Bindschedler, op.cit., hlm. 48. 
30 Walter Poeggel and Oeser, op.cit., hlm. 515. 
31 R.L. Bindschedler, op.cit., hlm. 48. 
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8. Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan 

konsiliasi.32 Yang membedakannya, pada mediasi pada umumnya 

mediator memberikan usulan-usulan penyelesaianriya secara informal 

dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh 

para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Namun 

demikian perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam prakteknya 

kabur. Sulit untuk membuat batas-batas yang tegas kedua proses 

ini.33 

9. Yang perlu ditekankan di sini, dalam memberikan saran atau 

usulan penyelesaian tersebut sifatnya tidaklah mengikat. Semata-

mata sifatnya rekomendatif atau usulan saja. Contoh proses 

penyelesaian ini yang cukup banyak mendapat sorotan internasional 

adalah upaya (mantan) presiden AS Jimmy Carter dalam mempertemukan 

dan menyelenggarakan perundingan antara Israel dan Mesir yuang 

kemudian ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Israel-Mesir 

tahun 1979 (the Egyptian Israeli-Peace Treaty of 1979) atau upaya 

mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Algeria dalam menyelesaikan 

sengketa penahanan diplomat Amerika Serikat oleh Iran tahun 1980.34 

 

                                                 
32 lihat, infra. 
33 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 27. 
34 Ibid., hlm. 2.9. 
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F. Konsiliasi 

1. Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan 

pihak ketiga yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya 

dimintakan oleh para pihak. Menurut Bindschedler, unsur ketidak-

berpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan 

fungsi konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini 

keobyektifan konsiliasi dapat terjamin.35 

2. Pengertian konsiliasi di atas diambil dari batasan yang 

diberikan oleh Institut Hukum Internasional yang dirumuskan dan 

dituangkannya dalam pasal 1 the Regulations on the Procedure of 

International Conciliation tahun 1961. Pasal 1 ini berbunyi 

sebagai berikut:36 

'A method for the settlement of international disputes of any 
nature to which a Commission set up by the Parties, either on 
a permanent basis or an ad hoc to deal with a dispute 
proceeds to the impartial examination of the dispute and 
attempts to define the terms of a settlement susceptible of 
being accepted by them or of affording the Parties, with a 
view to its settlement, such and as they may have requested'. 

3. Badan konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc 

(sementara). Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan-

pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan 

penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

4. The Hague Convention for the Pacific Settlement of 

International Dispute of 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan 

aturan-aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan seperti ini 

hanya bisa dibentuk dengan persetujuan bersama para pihak. Pada 

umumnya badan ini diberi mandat untuk menyelidiki dan melaporkan 

fakta-fakta yang ada di sekitar pokok sengketa. 

5. Perjanjian internasional lainnya adalah perjanjian antara 

Swedia dan Chili yang ditandatangani pada tahun 1920, Perjanjian 

                                                 
35 R.L. Bindschedler, op.cit., hIm. 50.  
36 Ibid., hlm. 59. 
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ini sebenarnya menekankan proses penyelesaian secara inquiry 

(penyelidikan). Namun di dalamnya tercantum pula kemungkinan 

proses melalui konsiliasi sebagai prosedur penyelesaian 

alternatif. 

6. Perkembangan penting dalam proses penyelesaian melalui 

konsiliasi ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian antara 

Perancis dan Swiss tahun 1925. Perjanjian ini menetapkan fungsi 

suatu badan atau komisi konsiliasi yang kemudian menjadi model 

bagi pembentukan badan-badan konsiliasi selanjutnya. Perjanjian 

tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:37 

'The duty of Permanent Conciliation shall be to elucidate the 
questions in dispute, to collect with that object all useful 
information by inquiry or otherwise, and to endeavour to 
bring the Parties to an agreement. It may, after examining 
the case, intimate to the Parties the terms of settlement 
which seem to it suitable, and lay down a time-limit within 
which they are to reach their decision. 

At the close of its proceedings the Commission shall draw up 
a report stating, as the case may be, either that the Parties 
have come to an agreement and, if need be, the terms of the 
agreement, or that it has proved impossible to effect a 
settlement. 

The Commission's proceedings must, unless the Parties 
otherwise agree, be concluded within six months of the day on 
which the dispute was laid before the Commission'. 

7. Dari isi perjanjian itu, tampak ada beberapa fungsi dari 

badan konsiliasi: 

a) fungsi suatu badan konsiliasi adalah menganalisa sengketa, 

mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai pokok perkara, dan 

berupaya mendamaikan para pihak agar berdamai; 

b) konsiliasi berfungsi pula membuat laporan mengenai hasil 

upayanya dalam mendamaikan para pihak; dan 

                                                 
37 M. Habicht, Post War Treaties for the Pacific Settlement of 
International Disputes, Cambridge, (Mass), 1931, hlm. 226, sebagaimana 
diktuip Merrills, op.cit., hlm. 60. 
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c) adanya. penetapan atau pembatasan jangka waktu bagi konsiliasi 

untuk melaksanakan tugasnya. 

8. Di samping fungsi, terdapat kriteria yang juga menjadi 

perbedaan badan ini dengan dengan mediasi. Konsiliasi memiliki 

hukum acara yang lebih formal dibandingkan mediasi. Hukum acara 

tersebut bisa telah ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian-

perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.38 

9. Dewasa ini, pemanfaatan konsiliasi sudah cukup menarik 

perhatian dibanding dengan cara-cara penyelesaian sengketa 

tradisional. Persyaratan digunakannya konsiliasi tercantum pula 

dalam berbagai perjanjian internasional seperti misalnya dalam: 

a) Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian (pasal 66 konvensi 

1969). Pasal ini mensyaratkan pembentukan suatu komisi 

konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa mengenai validitas dan 

pengakhiran perjanjian. 

b) konvensi Wina mengenai perwakilan-perwakilan negara dalam 

hubungannya dengan organisasi internasional dengan suatu sifat 

internasional tanggal 14 Maret 1975. Pasal Pasal 85 Konvensi ini 

menyatakan bahwa manakala suatu sengketa tidak dapat 

diselesaikan melalui konsultasi, maka para pihak dapat 

menyerahkan sengketanya kepada komisi konsiliasi. 

c) Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara (tanggal 23 Agustus 1978). 

Konvensi ini antara lain menyatakan bahwa jika suatu sengketa 

mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tidak dapat 

diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi, maka sengketa 

tersebut tunduk kepada penyelesaian melalui konsiliasi. 

10. Konvensi-konvensi di atas mengatur pula penunjukan satu atau 

dua orang konsiliator oleh para pihak. Sekjen PBB mempunyai daftar 

nama-nama konsiliator yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak. 

Konsiliator-konsiliator yang dipilih ini akan menunjuk konsiliator 

ketiga (ketua) yang akan memimpin komisi konsiliasi. Kalau para 
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pihak gagal menunjuk atau memilihnya, maka Sekjen PBB dapat 

memberi bantuannya untuk memilihnya untuk mereka. 

11. Komisi konsiliasi akan menolong para pihak mencapai 

penyelesaian secara damai. Ia juga merigajukan usulan-usulan 

penyelesaiannya dan membuat laporan mengenai rekomendasi-

rekomendasi penyelesaian kepada para pihak.39 

12. Beberapa organisasi internasional, khususnya yang bergerak di 

bidang ekonomi atau perdagangan internasional, menempuh prosedur 

ini sebagai salah satu cara utama untuk penyelesaian sengketa. 

Misalnya prosedur penyelesaian sengketa melalui konsiliasi yang 

dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber 

of Commerce) menerbitkan the ICC Rules of Optional Conclusion 

tahun 1998, UNICITRAL (United Nations Commission on the 

International Trade Law) menerbitkan the UNCITRAL Conciliation 

Rules tahun 1980, dll. 

 

                                                                                                                                                     
38 R. L. Bindschedler, op.cit., hlm. 50. 
39 Ion Diaconu, op.cit., hlm. 1104. 
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F. Penutup 

1. Dari kelima cara utama yang dikenal, tampak bahwa negosiasi 

berperan sangat penting. Memang cara-cara penyelesaian sengketa 

ini yang sifatnya langsung di antara para pihak merupakan 

mekanisme yang tidak terlalu riskan. Para pihak-lah yang 

mengontrol menentukan bagaimana penyelesaian sengketa akhirnya 

yang berupaya agar masing-masing tidak dirugikan, agar masing-

masing 'meang' atau menerima hasil akhirnya. 

2. Cara penyelesaian sengketa melalui diplomatik lebih banyak 

menekankan pencapaian penyelesaian sengketa secara damai. Cara-

cara yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa seperti ini 

tampaknya tidak mementingkan atau menekankan argumen-argumen 

hukum. Tujuan-lah yang utama, yaitu pencapaian secara damai, 

pencapaian di mana masing-masing pihak yang bersengketa sama-sama 

mau menerimanya secara damai. 

3. Melihat aspek positif dari penyelesaian sengketa secara 

diplomatis ini, masyarakat internasional berkecenderungan memberi 

landasan-landasan hukum guna memperkuat bahkan dalam beberapa 

perjanjian internasional mewajibkan para pihak untuk menggunakan 

cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik ini sebelum 

menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa secara hukum. Hal ini 

dapat juga diindasikan bahwa cara penyelesaian sengketa ini 

memperoleh prioritas yang disyaraktan hukum untuk terlebih dahulu 

digunakan. Bila gagal, baru cara-cara penyelesaian sengketa hukum 

yang digunakan. 
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OUTLINE 

A. Pendahuluan 

1. Sengketa: Hk dan Diplomatik 
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B. negosiasi 
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3. Definisi 

3a. Dgl neg: pertimbangan politis 

4. Hasil negosiasi: perjanjian 

4a. Bila gagal, baru ke cara lain 

5. Segi2 positif negosiasi 

6. Peran penting 

7. PCIJ: pihak2 hrs nego dulu 

8. PCIJ: neg utk carai sepakat 

 

C. penyelidikan 

1. Lembaga indepen 

2. Inquiry & fact finding 

3. Tiga tujuan inquiry 

4. Arti dri tiga tujuan tsb 

5. Biasanya setelah neg gagal 

6. The Hague Conv 1899 & 1907 

7. Tugas komisi penyelidik 

8. Hasil penyelidikan 

9. Dalam Piagam PBB 

10. Peranan komisi 

11. Res mU PBB 1967 

12. Utk cooling off 

13. Tdk bgitu banyak dimanfaatkan 

 

D. Jasa Baik 

1. Definisi 

2. Tujuan 

3. Tujuan keikutsertaan pihak 3 

4. Technical & Political GO 

5. Arti Technical GO 

6. Tujuan 

7. Political GO 

8. Hk kebiasaan intl 

9. Perjanjian Intl 

10. Kasus RI 

11. keanggotaan Komisi RI 

12. Hasil kerja komisi utk RI 

13. UN Comm for Indonesia 

14. Sekjen PBB 

15. Peran U Than 

16. Perj RI Bld ttg Irian Barat 

 

E. Mediasi 

1. Tujuan 

2. Mediator 

3. Kebebasan Mediator 

4. Peran mediator 

5. Mediator dan penerapan hk 

6. Segi positif 

7. Perjanjian intl 

8. Mirip konsiliasi 

9. Tidak mengikat (saran) 

 

F. Konsiliasi 

1. Kenetralan konsiliator 

2. Arti 

3. Terlembaga & ad hoc 

4. The Hague Conv 1899 & 1907 

5. Perj chili - Sedida (1920) 

6. Perj France - Swiss (1925) 

7. Fungsi konsiliasi 

8. Beda konsiliasi dan mediasi 

9. Perjanjian intl2 

10. Perj tsb juga atur penunjukan 
konsiliator 

11. Tugas komisi konsiliasi 

12. Organisasi Intl buat aturan 
konsiliasi ICC & UNCITRAL 

 

G. Kesimpulan 

1. negosiasi paling penting 

2. Tidak pentingkan hukum 

3. Diberi landasan hukum 

 

 



BAB III 

ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK 

 

A. Pangantar1 

1. Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif 

penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum 

internasional. Namun demikian sampai sekarang belum ada batasan 

atau definisi resmi mengenai arbitrase. Sarjana Amerika Latin 

Podesta-Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai 

berikut:2 

 

'Arbitration is the resolution of international dispute 
through the submission, 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." 

 

2. Sarjana Jerman Schlochhauer, mendefinisikan arbitrase 

secara sempit. Beliau mendefinisikannya sebagai berikut: 

"Arbitration is the process of resolvinq disputes between States 

by means of an arbitral tribunal appointed by the parties."3 

3. Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (International 

Law Commission) adalah "a procedure for the settlement of 

disputes between states by a binding award on the basis of law 

and as a result of an undertaking voluntarily accepted."4 

                                                           
1 Sumber utama tulisan ini: Huala Adolf, "Peran dan Fungsi Badan 
Arbitrase Internasional Publik," 2:2 Unpad Journal of International law 
161-176 (Agustus 2003). 
2 Podesta – Costa and Ruda, Derecho Internacional Public, Vol. 2, 397 
dikutip dalam Jose Sette-Camara, “Methods of Obligatory Settlement of 
Disputes,” dalam Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and 
Prospects, UNESCO, 1991, hlm. 526.  
3 H.J. Schlochhauer, “Arbitration,” dalam R. Bernhardt (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law, [Instalment 1 (1981)], hlm. 
14. 
4 (1953) Y.B.I.L., vol. 2, hlm. 202, sebagaimana dikutip oleh Christine 
Gray and Benedict Kingsbury, “Inter-state Arbitration Since 1945: 
Overview and Evaluation,” dalam Mark W. Janis, International Courts for 
the Twenty First Century, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 
hlm. 55. 
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4. Batasan pernulis mengenai badan arbitrase internasional 

publik ini adalah: "Suatu alternatif penyelesaian sengketa 

melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan 

disepakatai para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus 

sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat 

final dan mengikat." 

5. Istilah yang digunakan penulis adalah "alternatif" dan 

"pihak ketiga" (badan arbitrase). Istilah pertama digunakan 

karena badan arbitrase adalah salah satu dari berbagai alternatif 

penyelesaian sengketa yang tersedia dan diakui oleh hukum 

internasional. 

6. Istilah kedua yaitu pihak ketiga (badan arbitrase) 

digunakan karena badan ini tidak selalu menggunakan istilah 

arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa di GATT (sebelum diganti 

menjadi WTO), istilah yang digunakan bukan arbitrase, tetapi 

Panel. Dalam studi hukum internasional, istilah lain yang 

digunakan untuk badan ini antara lain disebut juga dengan Claims 

Tribunal. 

7. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, 

arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan 

badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum 

cukup signifikan. Sengketa Kepulauan Palmas (Miangas) antara 

Amerika Serikat dan Belanda yang diputus oleh arbitrator tunggal 

Max Huber merupakan salah bukti peranan badan ini terhadap hukum 

internasional. 

8. Sewaktu penyelenggaraan Konperensi mengenai penyelesaian 

sengketa secara damai pertama pada tahun 1899, negara-negara 

perserta menyadari bahwa: 

"In questions of a legal nature, and especially in the 
interpretation or application of International Conventions, 
arbitration is recognised by the Signatory Powers as the 
most effective and at the same time the most equitable, 
means of settling disputes which diplomacy has failed to 
settle."5 (Huruf miring oleh penulis). 

 

                                                           
5 Christine Gray and Benedict Kingsbury, op.cit. 
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9. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui 

beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara 

terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase 

ad hoc (sementara). 

10. Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang 

sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh 

badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah the Permanent 

Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase 

ad hoc adalah badan yanq dibuat oleh para pihak untuk sementara 

waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah 

putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.  

11. Penunjukan badan arbitrase ad hoc ini sedikit banyak akan 

menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah bahwa  

Para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan 

merumuskan hukum acaranya. 

12. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat 

untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat 

menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum 

atau telah lahir. 

14. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki 

beberapa unsur positif: 

1) para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya 

(arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam 

hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya pengadilan 

internasional untuk menunjuk arbitrator untuk salah satu atau 

kedua belah pihak. Hal ini penting karena apabila suatu negara 

menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga (dalam hal ini: 

arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan 

sengketanya diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang 

sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercayai 

dan memiliki kredibilitas; 

2) para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara 

atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan; 

misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan 

diterapkan pada pokok sengketa, dll.; 



 4 

3) putusan arbitrase pada prinsipnya sifatnya adalah final dan 

mengikat;6 

4) persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara 

rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh 

persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia misalnya saja 

persidangan dan argumen atau dengar pendapat secara lisan yang 

tertutup dalam kasus Rainbow Warriors Arbitration. Hal yang 

sama tampak dalam kasus Anglo-French Continental Shelf Case.7 

5) para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan 

arbitrase.8 

15. Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional 

publik memiliki kekurangan berikut ini: 

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.9 Hukum internasional tidak 

menjaminan bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan 

putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.10 

16. Ada dua perbedaan utama antara badan arbitrase 

internasional publik dengan pengadilan internasional: 

1) arbitrase memberikan para pihak kebebasan unluk memilih atau 

menentukan badan arbitrasenya. Sebaliknya dalam hal pengadilan, 

komposisi pengadilan berada di luar pengawasan atau kontrol 

para pihak; 

2) arbitrase memberikan kebebasan kepada para para pihak untuk 

memilih hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. 

Kebebasan seperti ini tidak ada dalam pengadilan internasional 

                                                           
6 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge 
U.P., 1995, hlm. 105. 
7 Catherine Gray and Benedict Kingsbury, op.cit.,hlm. 64. 
8 Cf., Jose Sette-Camara, op.cit., hlm. 529; H.J. Schlochhauer, op.cit., 
hlm. 14. 
9 Dalam hukum internasional, suatu kesepakatan mengikat para pihak untuk 
melaksankan isi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip itikad baik 
(pacta sunt servanda). 
10 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 106. 
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pada umumnya. Misalnya pada Mahkamah Internasional, ia terikat 

untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, 

meskipun putusannya dibolehkan dengan menerapkan prinsip ex 

aequo et bono.11 

18. 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-sengketa mereka kepada badan arbitrase 

(atau pengadilan internasional) apabila sengketa-sengketa 

tersebut tidak dapat diselesaikan secara diplomatik. Ketentuan 

ini diperkuat dengan dibentuknya suatu protokol di Jenewa 

tahun 1924. Namun protokol tersebut tidak berlaku karena 

negara yang merafikasinya sedikit. 

3) The General Act for the Settlement of International Dispute 

pada tanggal 26 September 1928. Dibuatnya the General Act ini 

dipengaruhi oleh kegagalan Protocol 1924. Suatu Komisi khusus 

yaitu the Convention on Arbitration and Security dibentuk 

untuk merumuskan the General Act. Perjanjian tersebut berlaku 

pada tanggal 16 Agustus 1929 dan diratifikasi oleh 23 negara 

termasuk negara besar yaitu Perancis, Inggris dan Italia.  

4) Pasal 33 Piagam PBB yang memuat beberapa alternatif 

penyelesaian sengekta, antara lain arbitrase, yang dapat 

dimanfaatkan oleh negara-negara anggota PBB; 

                                                           
11 Cf., Georg Schwarzenberger, A Manual of International Law, London: 
Stevens and Sons, 5th.ed., 1967, hlm. 185. selengkapnya beliau 
menyatakan berikut ini: 

“The only difference between arbitration and judicial settlement 
lies in the method of selecting the members of these judicial 
organs. While in arbitration proceedings, this is done by 
agreement between the parties, judicial settlement presupposes 
the existence of a standing tribunal with its own bench of judges 
and its own rules of procedure which parties to a dispute must 
accept.” 
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5) The UN Model on Arbitration procedure, yang disahkan oleh 

Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XIII) tahun 1958. Model Law 

ini sebenarnya adalah hasil karya ILC (Komisi Hukum 

Internasional) yang menaruh perhatian besar terhadap 

arbitrase. Special Rapporteur ILC, Georges Scelle, memimpin 

pengkajian arbitrase selama sekitar 10 tahun. Rancangan 

pengkajiannya berisi 32 pasal diserahkan kepada Majelis Umum 

PBB pada tahun 1952. Setelah mendapat usulan dari negara-

negara anggota, rancangan perjanjian arbitrase ini diserahkan 

kembali pada tahun 1955. Namun demikian negara-negara tidak 

memberi reaksi positif terhadap rancangan Scelle tersebut. 

Pada tahun 1955, ILC kembali mengkaji ulang seluruh rancangan 

perjanjian dan mengubah nama perjanjian tersebut menjadi 

sekedar Model Hukum (Model Law).12 

19. Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa 

melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus 

dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi 

dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. 

Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak 

tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada 

kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata 

sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah 

berfungsi. 

                                                           
12 Jose Sette-Camara, op.cit., hlm. 529. 
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B. Perkembangan Arbitrase 

1. Sejarah penggunaan arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan 

arbitrase telah dimanfaatkan di jaman kejayaan Yunani untuk 

menyelesaikan sengketa di antara negara-negara kota. Charles 

Rousseau berpendapat, praktek arbitrase telah dikenal luas di 

abad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul 

acta compromis (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan 

arbitrase). Hasil penelitian Rousseau menunjukkan terdapat 162 

kasus arbitrase di antara tahun 1147 dan 1475.13 

 Perkembangan arbitrase dalam arti modern tergambarkan ke 

dalam 2 tahap perkembangan penting berikut: 

1. Ditandatanganinya Berbagai Perjanjian Bilateral 

2. Dalam tahap awalnya, kebijakan negara-negara yang 

menandatangani berbagai perjanjian bilateral yang berisi tentang 

kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada 

badan arbitrase. Misalnya perjanjian ini memasukkan klausul 

arbitrase di dalamnya. Namun perjanjian tersebut mengecualikan 

sengketa-sengketa yang mempengaruhi kepentingan vital (vital 

interests) para pihak. 

 Perjanjian bilateral pertama secara formalnya sudah ada 

untuk pertama kalinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Jay 

(Jay Treaty) tahun 1794 antara AS dan Inggris. Kedua negara ini 

sepakat bahwa manakala timbul suatu sengketa tertentu, maka 

sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.14 

 Perjanjian bilateral sejenis ditandatangani juga antara 

Jerman dengan negara-negara tetangganya, seperti dengan Belgia, 

Italia, Romania, dan Swiss (1904), dengan Bulgaria, Hungaria 

(1950), dll. Sampai dengan tahun 1939, perjanjian-perjanjian 

bilateral seperti ini telah terdaftar sebanyak 250 buah pada 

Sekretariat LBB.15 

                                                           
13 Rousseau, Droit International Public, Paris 1983, vol. V, p. 308, 
sebagaimana dikutip oleh Jose Sette-Camara, op.cit., hlm. 527. 
14 J. G. Merrills, Op.cit., hlm. 80-81. 
15 H.J. Schlochhauer, Op.cit., hlm. 19. 
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4. Perjanjian Jay antara Inggris dan AS membentuk suatu komisi 

bersama (United Commission). Komisi terdiri dari tiga orang 

anggota. Dua anggota masing-masing dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa. Anggota ketiga sebagai ketua diangkat oleh dua 

anggota arbitrator yang sebelumnya dipilih para pihak. 

5. Tugas komisi pada waktu itu adalah: 

1) menetapkan batas-batas sungai Saint Choix; dan 

2) menyelesaikan tuntutan-tuntutan warga negara dari kedua negara 

atas kerugian-kerugian yang diderita selama berlangsungnya 

perang kemerdekaan. 

6. Pentingnya perjanjian ini tampak pula dari hasil putusan 

yang dikeluarkan. Badan arbitrase tersebut mengeluarkan lebih 

dari 500 putusan. Dalam perkembangannya tiga komisi lainnya 

dibentuk pada tahun 1759, 1802 dan 1804. 16 

7. Prosedur beracara melalui arbitrase tersebut kemudian 

banyak diikuti oleh masyarakat internasional sepanjang abad ke-

19. Puncaknya terjadi pada tahun 1872 dengan munculnya sengketa 

the Alabama Claims Arbitration. Dalam sengketa ini, berdasarkan 

ketentuan-ketentuan the Treaty of Washington tahun 1871, para 

pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada badan 

arbitrase. 

8. The Alabama Claims Arbitration (1871-1872) adalah sengketa 

mengenai tuduhan pelanggaran pemerintah Inggris sebagai pihak 

yang netral selama berlangsungnya perang sipil di Amerika 

Serikat. Pokok tuduhannya yaitu Inggris telah mengizinkan 

dibangunnya kapal Alabama dan kapal pendukungnya Georgia di 

wilayahnya.17 Kapal-kapal itu kemudian digunakan untuk membantu 

                                                           
16 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 527. 
17 Perhatikan prinsip tanggung jawab negara atas wilayahnya, bahwa 
menurut hukum internasional suatu negara dilarang membiarkan atau 
mengijinkan wilayahnya digunakan sedemikian rupa sehingga merugikan 
wilayah negara lainnya. (Lihat lebih lanjut tulisan kami: Huala Adolf, 
Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali pers, 
cet.3, 2003, khususnya Bab V). 
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pasukan Selatan (Southern States) melawan pasukan utara (Northern 

States) pada perang sipil Amerika.18 

9. Yang membuat sengketa ini menjadi penting dalam studi hukum 

internasional publik adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh 

oleh para pihak dalam mendirikan badan arbitrase guna 

menyelesaikan sengketa. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang 

sekarang dikenal dalam beracara melalui arbitrase. 

10. Dalam sengketa the Alabama Claims Arbitration sekarang ini, 

arbitrator terdiri dari dua orang angota yang masing-masing 

dipilih oleh para pihak. Dua orang anggota yang terpilih ini 

memilih satu anggota lainnya sebagai ketua. Anggota yang terpilih 

pada waktu itu adalah Raja Italia, Presiden Konfederasi Swiss, 

dan Kaisar Brazil. 

11. Pola penyelesaian sengketa arbitrase seperti itu merupakan 

benih dari tata cara yang dikenal dalam proses penyelesaian 

senketa melalui arbitrase yang dikenal dewasa ini. Hukum acara 

yang digunakan dalam persidangan mengambil tata cara menurut 

hukum Common Law. 

12. Tata cara dalam proses persidangan arbitrase dalam kasus 

ini membolehkan pula diterbitkannya putusan arbitrase, pendapat 

para arbitrator, baik yang disetujui putusan atau pun yang 

menentangnya. Prosedur demikian itu merupakan pola yang 

dipraktekkan oleh Mahkamah Permanen Internasional dan kemudian 

oleh Mahkamah Internasional dewasa ini.19 

 

2. Lahirnya Permanent Court of Arbitration (PCA) 

13. Perkembangan penting penggunaan arbitrase ditandai dengan 

diselenggarakannya Konperensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 

                                                           
18 Badan arbitrase berkedudukan di Jenewa dan mengeluarkan putusannya 
pada tahun 1872. Badan ini memenangkan tuntutan AS dan menyatakan bahwa 
Inggris telah melanggar kenetralannya dengan mengijinkan kapal Alabama 
dipersenjatai dan dibangun di pelabuhan Inggris. Badan arbitrase 
memerintahkan Inggris untuk membayar kompensasi sebesar 15.5000.000 
dollar (J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 527). 
19 I.L. Simpson and H. Fox, International Arbitration, Arb. 8-9, (1954), 
sebagaimana dikutip oleh J. Gillis Wetter, The International 
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dan Konperesni Den haag II tahun 1907. Hasil Konperensi I, yaitu 

Konvensi Den Haag 1899 hingga akhir tahun 1996, terdapat 68 

negara telah meratifikasinya. Untuk Konvensi Den Haag II tahun 

1907, 64 negara telah meratifikasinya.20 Indonesia hingga kini 

belum atau tidak meratifikasi kedua konvensi tersebut. 

14. Sebetulnya motif penyelenggaraan dua konperensi perdamaian 

ini tidak terlepas dari kepentingan menggalakkan arbitrase. 

Konperensi Perdamaian ini terselenggara karena antara lain 

didorong oleh adanya penggunaan arbitrase yang semakin luas pada 

abad ke-19. Di samping itu, masyarakat internasional juga 

menunjukkan keinginannya pada waktu itu untuk menjadikan 

arbitrase sebagai suatu badan yang permanen.21 

15. Kedua Konperensi berupaya mengkodifikasi ketentuan-

ketentuan hukum internasional yang ada mengenai arbitrase. 

Setelah kodifikasi tersebut, mreka berharap dapat 

mengembangkannya kemudian. Konperensi pertama dihadiri oleh 26 

negara. Konperensi kedua dihadiri oleh 44 negara. Kedua 

konperensi menghasilakan dan mengesahkan the Convention for the 

Pacific Settlement of International Disputes tanggal 29 Juli 1899 

dan tanggal 18 Oktober 1907. 

16. Salah satu hasil terpenting dari Konperensi Den Haag adalah 

didirikannya the Permanent Court of Arbitration (PCA). PCA 

berkedudukan di gedung Peace Palace, Den Haag Belanda.22 

Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat 

internasional luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat 

itu, merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang 

menyelesaikan sengketa-sengketa antar negara. 

                                                                                                                                                                             
Arbitration Process: Public and Private, Vol. I, New York: Oceana 
Publ., 1979, hlm 27 et seq. 
20 Negara-negara yang meratifikasi tidak saja negara-negara Eropa dan 
negara maju lainnya, tetapi juga negara berkembang. Misalnya: Brazil. 
Cameroon, Cuba, Dominika, Pakistan, Sri Lanka, India, Mesir, El 
Salvador, Zaire, Zimbabwe, dll. Negara ASEAN yang meratifikasi Konvensi 
ini adalah Thailand dan Singapura. 
21 J. Sette-Camra, Op.cit., hlm. 527. 
22 Peace Palace adalah juga tempat kedudukan Mahkamah Internasional 
(Internatinal Court of Justice) dan the Hague Academy of International 
Law. 
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 Namun dalam perkembangannya PCA kurang populer. Antara 

1900-1932, badan ini hanya menangani 20 kasus. Sedikitnya kasus 

yang diserahkan ke PCA disebabkan karena 2 alasan utama. Pertama, 

meskipun namanya "Court" (Permanent Court), namun sebenarnya 

"Court" bukan dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya badan 

arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya.23 

Malanczuk menggambarkannya sebagai berikut: 

"In reality, therefore, the 1899 Convention did not create 
a court; it merely created the machinery for settling up 
arbitral tribunals. Also the composition of the 'Court' 
varies so much from case to case that it cannot develop any 
coherent case law.'24 

 Kedua, lahirnya the Permanent Court of International 

Justice (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional) oleh PBB 

telah sedikit banyak memadamkan pamor PCA ini.25 

 Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA melakukan 

serangkaian pembaruan, termasuk pembaruan terhadap aturan-aturan 

hukum tentang subyek hukum dan sengketa apa saja yang dapat 

diserahkan kepada badan ini. 

 Dalam pembaharuan tersebut PCA menjadikan dirinya berwenang 

menangani menangani sengketa-sengketa bukan saja antar negara, 

tetapi juga negara dengan pihak swasta, atau sengketa yang 

terkait di dalamnya organisasi internasional. Obyek sengketanya 

juga cukup luas. Sengketa bisa sifatnya publik maupun privat 

(perdata). 

 Meskipun namanya badan arbitrase, PCA juga memberi berbagai 

jasa penyelesaian sengketa internasional di luar arbitrase. Ia 

juga berwenang memberi jasa penyelesaian secara konsiliasi, fact-

finding commission atau inquiry (komisi penyelidik), jasa baik, 

atau mediasi.26 

                                                           
23 Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 
London: Routledge, 7th.rev.ed., 1997, hlm. 294. 
24 Peter Malanczuk, Ibid. 
25 Peter Malanczuk, Ibid. 
26 Kewenangan PCA terhadap berbagai pihak dan obyek sengketa ini termuat 
dalam: 
(1) Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States (20 
Oktober 1992); 
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 Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan the 1976 UNCITRAL 

Arbitration Rules. Sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, 

PCA menerapkan the 1980 UNCITRAL Conciliation Rules. 

 Dari 1899 hingga tulisan ini dibuat (2003), terdapat 97 

negara yang meratifikasi satu atau kedua Konvensi (1899 dan 

1907). Hal ini berarti dengan 97 negara anggota tersebut, 

menunjukkan bahwa PCA telah mendapat sambutan cukup besar dari 

masyarakat internasional.  

17. PCA memiliki suatu panel arbitrator yang disebut dengan 

Member of the Court. Badan ini terdiri dari 260 arbitrator.27 

Mereka adalah para ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-

negara anggota Konvensi Den Haag. Nama-nama mereka diterbitkan 

setiap tahun dalam laporan tahunan Dewan Administratif Arbitrase 

(the Annual Report of the Administrative Council). 

18. Badan ini memiliki pula suatu Biro Internasional 

(International Bureau) yang memiliki fungsi administatif. Biro 

ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretarais Jenderal 

bergunsi pula sebagai saluran komunikasi di antara negara-engara 

anggota Konvensi dan mengurus kearsipan badan arbitrase. 

19. Masalah-masalah mengenai kebijakan badan arbitrase diputus 

oleh badan kelengkapan yang disebut the Administrative Council. 

Badan ini terdiri dari perwakilan diplomatik dari negara-negara 

peserta Konvensi yang ditempatkan di Belanda. 

20. Selama menjalankan fungsinya, sejak 1899 hingga akhir 1996 

badan tersebut telah menyelesaikan 32 kasus. Sengketa terakhir 

yang ditanganinya adalah sengketa perbatasan maritim antara 

                                                                                                                                                                             
(2) Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of 
which Only One is a State (6 Juli 1993); 
(3) Optional Rules for Arbitration Involving International 
Organizations and States (1 Juli 1996); 
(4) Optional Rules and Arbitration between International Organizations 
and Private Parties (1 Juli 1996);  
(5) Optional Conciliation Rules for All Types of Disputes (1 Juli 
1996); dan  
(6) the PCA Optional Rules of Procedure for Fact Finding Commission of 
Inquiry (15 Desember 1997). 
27 International Bureau of the Permanent Court of Arbitration, 
Permanennt Court of Arbitration: Annual Report 1996, Peace Palace: The 
Hague, 1996, hlm. 5 et.seqq. 
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Eriteria dan Yaman. Kesepakatan (Acta Compromis) kedua negara 

untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase permanen 

tertanggal 3 Oktober 1996. 
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C. Perjanjian/Klausul Arbitrase. 

1. Jika kedua pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya 

kepada suatu badan arbitrase, maka perjanjian (klausul) 

penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut 

merupakan dasar hukum bagi jurisdiksi badan arbitrase guna 

menerima dan menyelesaikan sengketanya. Dalam studi hukum 

internasional perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip dan 

aturan-aturan hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina tahun 

1969 mengenai Hukum Perjanjian). 

2. Perjanjian arbitrase yang menyatakan kesepakatan para pihak 

kepada badan arbitrase dapat digolongkan ke dalam dua golongan. 

Pertama, klausul arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase 

yang sudah terlembaga. 

3. Kedua, klausul arbitrase yang sifatnya khusus dan yang 

umum. Klausul arbitrase khusus adalah klausul yang menyatakan 

bahwa suatu sengketa tertentu yang timbul dari suatu perjanjian 

akan diserahkan kepada badan arbitrase. 

4. Sedangkan klausul arbitrase umum adalah klausul-klausul 

yang biasanya berkaitan dengan baik semua sengketa yang timbul di 

antara para pihak atau mengenai penafsiran atau pelaksanaan 

(perjanjian) yang berlaku di antara mereka.28 

5. Perjanjian arbitrase (kompromis) tersebut seyogyanya memuat 

aturan-aturan berarbitrase selengkap-lengkapnya. Pasal 2 The 

United Nations Model menguraikan isi dari kompromis ini, yaitu 

memuat: 

a. badan arbitrse yang akan menyelesaikan sengketa; 

b. syarat-syarat dan jumlah arbitrator; 

c. masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan; 

d. hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase; 

e. tempat dilangsungkannya persidangan arbitrase; 

f. bahasa yang digunakan; 

g. ongkos atau biaya arbitrase; 

                                                           
28 N. Wuhler, “Arbitration Clause in Treaties,” dalam R. Bernahrdt 
(ed.), op.cit., [Instalment 1 (1981)], hlm. 35. 
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h. jangka waktu putusan yang akan dikeluarkan; dll. 

6. Di samping acta compromis, para pihak dapat pula membuat 

perjanjian tentang penyerahan sengketa kepada suatu badan 

arbirase atau badan arbitrase ad hoc setelah sengketa lahir 

(existing disputes atau pactum de compromittendo). 

7. Salah satu contoh penyerahan sengketa kepada badan 

arbitrase dengan menggunakan perjanjian khusus ini (acta 

compromis) adalah perjanjian antara Amerika Serikat dengan Ratu 

Belanda mengenai sengketa kedaulatan atas Pulau Palmas (Miangas) 

yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 1925. 

8. Perjanjian ini mengandung 9 pasal. Pasal-pasal penting 

penyerahan sengketa dan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya 

adalah sebagai berikut. 

9. Pasal I memuat kesepakatan kedua negara untuk menyerahkan 

sengketanya kepada peradilan arbitrase permanen di Den Haag. 

Pasal ini menentukan pula tugas arbitrator, yakni menentukan 

status kepemilikan pulau Palmas (Miangas) serta menentukan siapa 

dan darimana arbitrator akan dipilih. Manakala para pihak tidak 

sepakat mengenai arbitrator, maka pemilihannya akan dilakukan 

oleh Presiden Konfederasi Swiss. Pasal I ini menentukan: 

"The United States of America and Her Majesty the Queen of 
the Netherlands hereby agree to refer to the decision of 
the above mentioned differences to the Permanent Court of 
Arbitration at the Hague. The arbitral tribunal shall 
consist of one arbitrator. 
The sole duty or arbitrator shall be to determine whether 
the Island of Palmas (or Miangas) in its entirety forms a 
part of territory belonging to the United States of America 
or of the Netherlands territory. 
The two governments shall designate the Arbitrator from the 
members of the Permanent Court of Arbitration. If they 
shall be unable to agree on such designation, they shall 
unite in requesting the President of the Swiss 
Confederation to designate the arbitrator." 

 

10. Pasal IV mengatur bahasa yang akan digunakan dalam proses 

persidangan arbitrase: 

"The parties shall be at liberty to use, in the course of 
arbitration, the English or Netherlands language or the 
native language of the Arbitrator. If either party uses the 
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English or Netherlands language, a translation into the 
native language of the Arbitrator shall be furnished if 
desired by him. 
The Arbitrator shall be at liberty to use his native 
language or the English or Netherlands language in the 
course of the arbitration and the award and opinion 
accompanying it may be in any one of those languages." 

 

11. Pasal VI mengatur uang muka (advance of costs) untuk 

pelaksanaan persidangan arbitrase: 

"Immediately after the exchange of ratifications of this 
special agreement each party shall place in the hands of 
the Arbitrator the sum of one hundred pounds sterling by 
way of advance of costs." 

 

12. Pasal VII menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada 

arbitrator untuk memberikan putusannya. Dalam putusannya harus 

dicantumkan alasan-alasan putusan yang dikeluarkan dan penetapan 

biaya keseluruhan persidangan arbitrase yang harus ditanggung 

para pihak: 

"The Arbitrator shall, within three months after the date 
upon which he declares the case closed for the presentation 
of memoranda and evidence, render his award in writing and 
deposit three signed copies thereof with the Internatioanl 
bureau at the Hague, one copy to be retained by the Bureau 
and one to be transmitted to each party, as soon as this 
may be done. 
The award shall be accompanied by a statement of the 
grounds upon which it is based. 
The Arbitrator shall fix the amount of the costs of 
procedure in his award. Each party shall defray its own and 
half of said costs of procedure and of the honorarium of 
the Arbitrator." 

 

13. Pasal VIII menetapkan putusan arbitrase sebagai putusan 

akhir, mengikat, dan tidak ada banding. Segala sengketa mengenai 

penafsiran dan eksekusi putusan, harus diserahkan kepada 

arbitrator. 

"The Parties undertake to accept the award rendered by the 
Arbitrator within the limitations of this special 
agreement, as final and conclusive and without appeal. 
All disputes connected with the interpretation and 
execution of the award shall be submitted to the decision 
of the Arbitrator." 
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14. Kasus terkenal the Island of Palmas case (Miangas) ini 

diputus pada tanggal 4 April 1928. Kasus ini merupakan salah satu 

kasus terpenting. Putusan dan argumen hukum arbitrator Max Huber 

banyak dikutip dalam literatur-literatur hukum internasional 

terutama dalam pembahasan mengenai konsep dan prinsip kedaulatan 

wilayah (territorial sovereignty). 

 Kasus tersebut memberikan sumbangan penting bagi 

perkembangan dan studi arbitrase internasional. Proses dan metoda 

pembentukan badan arbitrasenya menjadi acuan pokok dalam proses 

arbitrase modern dewasa ini. Karena pentingnya dan besarnya 

sumbangan yang diberikan bagi perkembangan hukum internasional 

umumnya dan arbitrase internasional khususnya, kasus ini disebut 

juga sebagai the Award of the Century, atau putusan arbitrse abad 

ini. 

15. Pertikaian antara kedua negara muncul pada tahun 1906 

mengenai status kepemilikan pulau Palma atau Miangas. Amerika 

Serikat beranggapan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari 

Kepulauan Phillippina (the Phillippine Archipelago). Spanyol 

menyerahkan pulau ini kepada Amerika Serikat berdasarkan 

perjanjian tahun 1898, seusai pengakhiran perang kedua negara. 

16. Pihak Belanda mengklaim kepemilikan atas pulau tersebut 

berdasarkan pendudukan atau pelaksanaan otoritas (pemerintahan) 

yang terus menerus, berlangsung lama dan selama itu tidak ada 

gangguan atau klaim dari pihak laim. 

17. Sengketa yang diserahkan kepada Peradilan Arbitrase 

Permanen (the Permanent Court of Arbitration). Badan arbitrase 

dipimpin dan diputus oleh Arbitrator tunggal Max Huber, sarjana 

hukum internasional terkemuka berkebangsaan Swiss. 

18. Para pihak memohon badan arbitrase memutus sengketa mereka 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perjanjian-

perjanjian internasional yang berlaku. Dalam putusannya, 
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arbitrator memutuskan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari 

wilayah Belanda.29 

19. Biasanya untuk memperlancar perancangan perjanjian-

perjanjian arbitrase, aturan-aturan model atau klausul standar 

arbitrase telah dirumuskan sebelumnya oleh organisasi-organisasi 

atau badan-badan yang memberikan fasilitas arbitrase. Misalnya 

dalam aturan-aturan model arbitrase berdasarkan the Hague 

Convention 1899 dan 1907, the General Act and the Pacific 

Settlement of International Disputes 1928, dan the Model Rules on 

Arbitral Procedure 1958 yang diserahkan oleh MU PBB atas 

rekomendasi ILC. 

20. Model Klausul Arbitrase yang diperkenalkan oleh the Hague 

Convention memberikan klausul untuk arbitrase yang di dalamnya 

tersangkut organisasi-organsiasi internasional dan negara. 

Klausul ini sifatnya tidak tetap. Ia bisa dirubah atau ditambah 

sesuai dengan kesepakatan para pihak. Klausul tersebut adalah: 

a. untuk sengketa yang akan datang (acta compromis); 

b. untuk sengketa yang telah timbul (pactum de compromittendo). 

 

                                                           
29 Mengenai duduk perkara sengketa ini dengan lebih lengkap, lihat: 
Louis Henkin, International Law: Cases and Materials, St. Paul: West 
Publ., 3rd.ed., 1991, hlm. 309; D.J. Harris, Cases and Materials on 
International Law, London: Sweet and Maxwell, 4th.ed., 1991,hlm. 173. 
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D. Kompetensi/Jurisdiksi Arbitrase  

1. Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan 

dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah 

yang akan menentukan kompetensi atau jurisdiksi badan peradilan 

arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus 

diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh 

para pihak. 

2. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan 

dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak 

yang ditentukan kemudian. 

3. The United Nations Model on Arbitral Procedure mengusulkan 

negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah 

Internasional atau kepada the Permanent Court of Arbitration 

(Pasal 3 ayat 1). Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa apabila para 

pihak telah menunjuk sesuatu badan peradilan, apakah Mahkamah 

Internasionl atau Arbitrase, maka badan peradilan yang disebut 

itulah yang memiliki kompetensi untuk menangani dan memutuskan 

sengketa.30 

 

 

                                                           
30 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 529-530. 
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E. Putusan Arbitrase. 

1. Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. Penaatan 

terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final 

dan mengikat. 

2. Namun, dalam hal-hal khusus, upaya banding terhadap putusan 

arbitrase kepada Mahkamah Internasional masih dimungkinkan. 

Misalnya dalam sengketa Guinea-Bissau v. Senegal (1991), Mahkamah 

Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai 

alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya 

banding demikian, yaitu: 

(i) Exces de puvoir, yaitu manakala badan arbitrase telah 

melampaui wewenangnya. Pada prinsipnya wewenang arbitrator 

hanya terbatas pada wewenang yang diberikan oleh para pihak 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (acta 

compromis). Manakala suatu badan arbitrase tidak menaati 

batas-batas kekuasaannya itu, berati ia telah melampaui 

wewenangnya; 

(ii) tidak tercapainya putusan secara mayoritas, yang berakibat 

tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang 

dikeluarkannya; 

(iii) tidak cukupnya alasan-alasan bagi putusan yang dikeluarkan. 

Pada prinsipnya suatu putusan badan arbitrase harus didukung 

oleh argumen-argumen hukum yang memadai. Namun demikian, 

suatu pernyataan alasan, meskipun secara relatif singkat, 

namun jika jelas dan tepat, sudahlah cukup.31 

3. Dalam hal ditemui satu atau lebih alasan-alasan di atas, 

suatu putusan arbitrase menjadi batal. Karenanya putusan menjadi 

tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali terhadap para pihak. 

                                                           
31 Putusan arbitrase yang dimintakan bandingnya kepada Mahkamah 
Internasional (maupun Mahkamah Permanen Internasional) antara lain 
adalah: The Hungaro-Czechoslovak Mized Arbitral Tribunal (Hungary v 
Zcechoslovakia), P.C.I.J. Series A/B, No. 61; Société Commerciale de 
Belgique (Belgium v Greece), P.C.I.J., Series A/B No. 78; Putusan 
arbitrase antara Honduras v Nicaragua tanggal 23 Desember 1906 (Icj 
Reprots 1960). (Office of Legal Affairs, Handbook on the Peaceful 
Settlement of Disputes between states, New York: United Nations, 1992, 
hlm. 67n). 
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F. Para Pihak. 

1. Semula hanya negara saja yang menjadi para pihak dalam 

peradilan arbitrase internasional publik. Dalam perkembangannya 

kemudian, organisasi internasional dan orang perorangan (termasuk 

perusahaan) pun dapat menjadi pihak dalam arbitrase publik ini.32 

2. Salah satu contoh kasus yang terkenal dan mendapat banyak 

komentar dari para sarjana hukum internasional adalah the Iran-

United States Claims Tribunal yang dibentuk berdasarkan the 

Declaration of the Government of Algeria tanggal 19 Januari 

1981.33 Pasal II ayat 1 Deklarasi tersebut menyatakan: 

"An international arbitral tribunal (the Iran-United States 
Claims Tribunal) is hereby established for the purpose of 
deciding claims of the United States against Iran and 
Claims of nationals of Iran against the United States, and 
any counterclaim..." (Huruf miring oleh penulis). 

 

3. The Iran-United States Claim Tribunal (Mahkamah Tuntutan 

AS-Iran) berkedudukan di Den Haag. Jurisdiksinya mencakup 

tuntutan-tuntutan perdata warga negara AS terhadap (pemerintah) 

Iran dan warga negara Iran terhadap (pemerintah) AS. 

4. Mahkamah terdiri dari 9 arbitrator; 3 dipilih oleh Iran; 3 

oleh AS; dan 3 lainnya dipilih oleh 6 anggota terpilih. Aturan 

mengacu kepada aturan-aturan Arbitrase UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law) tahun 1976. 

5. Apabila para pihak gagal memilih arbitratornya, maka 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag akan 

menunjuk suatu pejabat penunjuk yang bisa menggunakan 

kebijaksanaannya untuk menunjuk para arbitrator. 

6. Putusan Mahkamah sifatnya final dan mengikat. Di samping 

itu, suatu dana khusus telah dibentuk dan disimpan di Bank 

                                                           
32 Schlochhauer menyebut bentuk arbitrase publik dengan pihak orang 
perorangan di dalamnya yang bersengketa dengan negara dengan nama 
"mixed arbitral tribunal" (H.J. Schlochhauer, op.cit., hlm. 14). 
33 Kajian terhadap sengketa ini banyak mengundang komentar dari para 
pengamat hukum internasional, antara lain: Rahmatullah Khan, The Iran-
United States Claims Tribunal, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publ., 1990; 
Aida Avanessian, Iran-United States Claims Tribunal in Action, London: 
Graham & Trotman, 1993. 
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Sentral Belanda guna pembayaran atas putusan kepada penuntut 

warga negara AS. 
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G. Jumlah dan Kualifikasi Arbitrator. 

1. Seperti telah disebut di atas, para pihak memiliki 

kebebasan penuh dalam menentukan komposisi dan ketentuan 

peradilan arbitrase. Penyerahan, penentuan dan pengaturan 

mengenai badan arbitrase ini berada sepenuhnya kepada kesepakatan 

para pihak. Termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan mengenai 

arbitrator. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas antara lain 

dalam Konvensi Den Haag 1907. Pasal 37 Konvensi ini menyatakan 

bahwa: "The arbitrators chosen should be either freely selected 

by the aprties or, at least ... the parties should have been 

given the opportunity of a free choice of arbitrators." 34 

2. Pada awal perkembangannya, para pihak banyak mempercayakan 

orang-orang berpengaruh seperti kepala negara atau pimpinan 

spiritual (agama) sebagai arbitratornya. Dalam perkembangannya 

orang-perorangan dengan kualifikasi tertentu seperti ahli hukum, 

politikus atau hakim, telah pula dipilih sebagai arbitrator.35 

3. Jumlah arbitrator bervariasi. Umumnya jumlahnya lebih dari 

1 orang. Sekali lagi, mereka dipilih dan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Biasanya berjumlah ganjil tiga atau lima 

orang.36 The Jay Treaty mensyaratkan tiga orang anggota. The 

General Act 1928 mensyaratkan 5 orang. The Hague Convention 1899 

dan 1907 juga mensyaratkan 5 orang. Biasanya badan-badan 

arbitrase permanen memiliki daftar nama-nama orang yang telah 

memenuhi kualifikasi sebagai arbitrator. Dari daftar ini para 

pihak dapat memilih mereka sesuai dengan pilihannya. 

4. Dalam penentuan jumlah arbitrator ini, the United Nations 

Model juga menentukan para pihaklah yang menetapkan jumlah dan 

syarat-syarat arbitrator. Namun apabila para pihak gagal 

menentukan arbitrator ini dalam jangka waktu 3 bulan, maka the 

United Nations Model mempercayakan penentuan arbitrator kepada 

Presiden Mahkamah Internasional.37 

                                                           
34 Catherine Greay and Benedict Kingsbury, Op.cit., hlm. 55. 
35 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 531. 
36 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 531. 
37 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 532. 
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H. Hukum Yang Berlaku. 

1. Ketentuan umum yang berlaku yakni para pihaklah yang 

menentukan hukum yang akan diterapkan oleh arbitrator. Para 

arbitrator dibolehkan juga untuk menerapkan prinsip ex aequo et 

bono (kepatutan dan kelayakan) sepanjang para pihak sepakat dalam 

perjanjian. 

2. Kelalaian para pihak dalam menentukan hukum yang akan 

berlaku dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Dalam 

sengketa the Rainbow Warrior, Perancis dan Selandia Baru sepakat 

menyerahkan sengketa mereka kepada Sekjen PBB untuk diputus. 

Namun mereka tidak menentukan hukum apa yang harus diterapkan 

oleh Sekjen.38 

3. Meskipun dalam argumen-argumen kedua pihak secara nyata 

mencantumkan dan menerapkan aturan-aturan hukum internasional, 

namun putusan Sekjen menyatakan bahwa putusannya didasarkan 

kepada asas-asas keadilan (“equitable and principles”). 

4. Pada tahun 1986 kedua pihak menandatangani perjanjian baru. 

Perjanjian ini dibuat sesuai dengan putusan Sekjen dan setelah 

Perancis meminta maaf, membayar kompensasi, dikeluarkannya 

putusan tentang pemebebasan agen-agen Perancis di Selandia Baru 

serta putusan tentang tidak dihalanginya ekspor Selandia Baru ke 

pasar Masyarakat Eropa. 

5. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa setiap 

sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian akan 

diserahkan kepada badan arbitrase. Namun demikian perjanjian ini 

tidak mencantumkan hukum mana yang akan diterapkan badan 

arbitrase manakala sengketa timbul. 

6. Dalam perjanjian tahun 1989 kedua negara membuat perjanjian 

baru setelah agen-agen Perancis dibebaskan dari Selandia Baru. 

Perjanjian tersebut mendirikan badan arbitrse. Perjanjian antara 

lain menyatakan bahwa badan arbitrase dalam memutus perkara harus 

berdasarkan pada perjanjian tahun 1986 dan 1989 dan pada “aturan-

                                                           
38 Catherine Greay and Benedict Kingsbury, Op.cit., hlm. 58. 
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aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional” 

(“the applicable rules and principles of international law”).39 

7. Hasil pengamatan Gray dan Kingsbury menunjukan bahwa 

setelah Perang Dunia II, badan arbitrase cenderung akan 

menerapkan hukum internasional apabila para pihak tidak 

mencantumkan hukum yang berlaku.40 Di sini memperlihatkan bahwa 

dalam hal para pihak tidak menentukan hukum yang akan diterapkan 

badan arbitrase, maka badan arbitrase sendirilah yang akan 

menentukan hukumnya. Sudah barang tentu karena badan arbitrase 

sekarang ini adalah badan arbitrase internasional publik, maka 

kecenderungannya adalah menerapkan aturan-aturan hukum 

internasional (publik) pula.41 

 

 

                                                           
39 Catherine Greay and Benedict Kingsbury, Op.cit., hlm. 58. 
40 Catherine Greay and Benedict Kingsbury, Op.cit., hlm. 59. 
41 Bandingkan dengan badan arbitrase komerisal internasional. untuk 
badan arbitrase ini, para arbitrator manakala dihadapkan kepada situasi 
tidak adanya hukum yang dipilih para pihak, maka arbitrator akan 
memilih hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. 
(Lihat tulisan kami: Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, 
Jakarta: Rajagrafindo, cet.3, 2003). 
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J. Hukum Acara. 

1. Hukum acara yang akan berlaku dalam persidangan arbitrase 

sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak yang dituangkan 

dalam perjanjian. Konvensi Den Haag, the General Act 1928, dan 

the United Nations Model memuat aturan-aturan hukum acara yang 

dapat diikuti oleh para pihak. 

2. Berdasarkan pengamatan Camara, unsur-unsur hukum acara 

berikut adalah yang umumnya dilakukan: 

(1) acara persidangan dilakukan melalui dua tahap: tertulis 

dan lisan; 

(2) dokumen-dokumen diserahkan sebelum persidangan secara 

tertulis ditutup; 

(3) peradilan arbitrase diberi wewenang untuk memanggil 

saksi-saksi dan meminta bantuan para ahli; 

(4) peradilan arbitrase memutus setiap tuntutan yang 

berkaitan dengan pokok perkara; 

(5) peradilan arbitrase dapat memberikan tindakan 

perlindungan sementara; 

(6) apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, 

peradilan arbitrase dapat memutus perkara untuk 

kepentingan pihak lainnya apabila tuntutan memiliki 

landasan hukum yang kuat; 

(7) persidangan sifatnya rahasia.42 

 

 

                                                           
42 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 532. 
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K. Peranan Arbitrase Tidak Berkurang 

1. Arbitrase mengalami puncak kejayaannya di akhir abad ke-19. 

Dalam memasuki abad ke 20 tersebut, perhatian negara-negara 

terhadap badan ini ternyata tidak kurang. Namun dalam 

perkembangan awalnya, perkembangan badan ini sempat agak pasif. 

Hal ini sebagian besar disebabkan karena pecahnya Perang Dunia I, 

dan khususnya perang di Eropa antara 1914-1918. perang itu serta 

merta membuyarkan aspirasi negara-negara pada waktu itu terhadap 

Konvensi The Hague termasuk pemanfaatan arbitrase.43 

 

 

                                                           
43 J. Sette-Camara, Op.cit., hlm. 528. Uraian lebih lanjut mengenai 
badan ini serta upaya yang dilakukan untuk memperkokoh peranan 
arbitrase, lihat antara lain: William E. Butler, The Hague Permanent 
Court of Arbitration, dalam: Mark W. Janis, Op.cit., hlm. 43. et.seqq. 
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L. Penutup. 

1. Dari uraian di atas tampak bahwa arbitrase internasional 

publik telah lama digunakan negara-negara dalam menyelesaikan 

sengketa mereka. Badan ini dalam beberapa hal telah memberikan 

sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan hukum 

internasional. 

2. Yang lebih penting dari peranan arbitrase selama ini adalah 

bahwa badan ini telah memberikan salah satu alternatif yang 

tersedia dalam hukum internasional kepada negara-negara untuk 

menyelesaikan sengketa internasional mereka secara damai. 

3. Badan arbitrase permanen (the Permanent Court of 

Arbitration) atau PCA cukup banyak dimanfaatkan. Badan-badan 

arbitrase internasional publik lainnya tampaknya akan terus 

berperan di kemudian hari. Bahkan peranan dan semangat beracara 

melalui arbitrase seperti yang tampak paa penyelesaian sengketa 

melalui panel di GATT/WTO membuktikan bahwa badan ini tetap 

memainkan peran pentingnya. Baik di abad 20, maupun dalam abad 

ke-21 sekarang ini. 
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BAB IV 

MAHKAMAH INTERNASIONAL 

 
A. Mahkamah Internasional Permanen dan Mahkamah Internasional 

1. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum 

atau 'judicial settlement' dalam hukum internasional adalah 

penyelesaian melalui badan peradilan internasional (world court 

atau international court).1 Dalam hukum internasional, 

penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui 

berbagai cara atau lembaga, yakni: Permanent Court of 

International of Justice (PCIJ atau Mahkamah Permanen 

Internasional), International Court of Justice (ICJ atau Mahkamah 

Internasional), the International Tribunal for the Law of the Sea 

(Konvensi Hukum Laut 1982), atau International Criminal Court 

(ICC). 

2. PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk 

berdasarkan pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 

1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan 

(Council) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk 

suatu Advisory Committee of Jurists untuk membuat laporan 

mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di 

Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan 

Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan 

mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan. 

3. Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami 

perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil 

dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922. 

4. Dua masalah yang timbul pada waktu itu adalah bagaimana 

memilih hakim dan di mana tempat kedudukan PCIJ. Hasil rancangan 

Statuta Baron Descamps pada waktu itu telah berpikir jauh ke 

depan (dan sekarang masih digunakan). Rancangan Descamps yaitu 

                                                           
1 Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 
London: Routledge, 7th.rev.ed., 1997, hlm. 270. 
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bahwa hakim-hakim yang dipilih harus mewakili peradaban dan 

sistem hukum di dunia. 

5. Masalah tempat kedudukan PCIJ berhasil dipecahkan berkat 

inisiatif dan pendekatan pemerintah Belanda pada tahun 1919. 

Belanda melobi agar tempat kedudukan PCIJ berada di Belanda. 

Upaya ini berhasil sehingga pada waktu berlangsungnya pembahasan 

ini, disepakati bahwa kedudukan tetap PCIJ adalah di Peace Palace 

(Istana Perdamaian), Den Haag. 

6. Sidang pertama Mahkamah berlangsung pada tanggal 15 

Februari 1922. Persidangan dipimpin oleh ahli hukum Belanda 

Loder, yang pada waktu itu diangkat sebagai Presiden PCIJ 

pertama. 

7. Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai 

suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah 

penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak 

sebagai berikut: 

1). PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur 

oleh Statuta dan Rules of Procedure-nya yang telah ada dan 

mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada PCIJ. 

2). PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu Registry 

(pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi 

penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau 

organisasi internasional. 

3). Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai 

sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam 

mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 

1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan 

konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.2 

4). Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan 

cara menundukkan dirinya terhadap jurisdiksi PCIJ. 

                                                           
2 Cf., Malanczuk menyatakan bahwa PCIJ menangani 32 kasus. Sengketa yang 
ditangani PCIJ lebih banyak menangani sengketa antar negara-negara 
Eropa. (Peter Malanczuk, Ibid., hlm 25). 
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5). PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum 

terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh 

Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah 

mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap 

aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.3 

6). Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat 

digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya 

termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ 

antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip ex aequo 

et bono apabila para pihak menghendakinya. 

7). PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari 

jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya. 

7. PCIJ, seperti tampak di atas, terbentuk oleh LBB. Namun 

demikian kedudukan PCIJ terlepas atau tidak merupakan bagian dari 

LBB. Yang ada hanyalah semacam hubungan erat (close relationship) 

antara kedua badan ini. Hal ini tampak antara lain dari kenyataan 

bahwa Dewan secara periodik memilih anggota PCIJ. Dewan berhak 

meminta nasihat hukum dari Mahkamah. Begitu pula dengan kedudukan 

Statuta PCIJ. Kedudukannya juga terpisah dengan Kovenan LBB. 

Karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi 

anggota Statuta PCIJ.4 

8. Pecahnya Perang Dunia II di bulan September 1939 telah 

berakibat serius terhadap PCIJ. Pecahnya perang ini secara 

politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Mahkamah. Terjadinya 

peperangan yang terus berkelanjutan ini bahkan telah membuat PCIJ 

menjadi bubar. 

9. Pada tahun 1942, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan 

rekannya dari Inggris menyatakan kesepakatan untuk mengaktifkan 

dan membentuk kembali suatu mahkamah internasional. Pada tahun 

1943, pemerintah Inggris mengambil inisiatif dengan mengundang 

para ahli ke London untuk mengkaji masalah tersebut. Pertemuan 

                                                           
3 Peter Malanczuk, Ibid., hlm 25. 
4 Bandingkan dengan kedudukan Statuta ICJ dengan Piagam PBB di bawah, 
infra. 
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ini yang membentuk suatu komisi, yaitu ’Inter-Allied Committee' 

yang dipimpin oleh Sir William Malkin berkebangsaan Inggris. 

Komisi berhasil mengeluarkan laporannya pada tanggal 10 Februari 

1944. Laporan tersebut membuat antara lain beberapa rekomenasi 

sebagai berikut: 

1). bahwa perlu dibentuk suatu mahkamah internasional baru dengan 

statuta yang mendasarkan pada Statuta PCIJ ; 

2). bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki jurisdiksi untuk 

memberikan nasihat; 

3). bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki jurisdiksi 

memaksa (compulsory jurisdiction).5 

10. Setelah berbagai pertemuan dan pembahasan mengenai 

pembentukan suatu mahkamah baru, akhirnya kesepakatan berhasil 

tercapai pada konperensi San Fransisco pada tahun 1945. 

Konperensi ini memutuskan, antara lain, bahwa suatu badan 

Mahkamah Internasional baru akan dibentuk dan badan ini merupakan 

badan hukum utama PBB. Kedudukan badan ini sejajar atau sama 

dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, 

Dewan Perwakilan, dan Sekretariat. Keputusan tersebut antara lain 

menyatakan: ‘to create an international court of justice which 

would in law be a new entity, and not a continuation of the 

existing permanent Court'. 

 Badan peradilan tersebut haruslah: ‘a new court, with a 

separate and independent jurisdiction to apply in the relation 

between the parties to the Statute of that new Court.‘6 

11. Diputuskan pula bahwa Statuta Mahkamah merupakan lampiran 

dan bagian yang tidak terpisahkan dengan piagam PBB. 

12. Alasan utama konperensi tersebut memutuskan untuk membentuk 

suatu badan peradilan baru adalah: 

                                                           
5 ICJ, The International Court of Justice, The Haque, 3rd.ed., 1986,hlm. 
16-17.. 
6 ICJ Report 1964, p. 33, dikutip dalam Goerg Schwarzenberger, 
International Law as Applied by International Courts and Tribunals, 
Vol: International Judicial Law, London: Stevens and Sons Ltd., 1986, 
hlm. ….CEK. 
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1). Karena Mahkamah tersebut akan merupakan badan hukum utama 

PBB, maka dirasakan  kurang  tepat  peranannya  tersebut  

diisi  oleh PCIJ yang pada waktu itu (tahun 1945) sudah tidak 

aktif lagi. 

2). Pembentukan suatu Mahkamah baru lebih konsisten dengan 

ketentuan Piagam bahwa semua anggota PBB adalah ipso facto 

juga anggota Statuta Mahkamah. 

3). Beberapa negara yang merupakan peserta pada Statuta PCIJ 

tidak ikut dalam konperensi San Fransisco dan sebaliknya 

beberapa negara yang ikut dalam konperensi bukanlah peserta 

pada Statuta PCIJ. 

4). Terdapat perasaan dari seperempat anggota peserta konperensi 

pada waktu itu bahwa PCIJ merupakan bagian dari orde lama, 

yaitu di mana negara-negara Eropa mendominasi secara politis 

dan hukum masyarakat internasional dan bahwa pembentukan 

suatu mahkamah baru akan memudahkan bagi negara-negara di 

luar Eropa untuk memainkan peranan yang lebih berpengaruh. 

Hal ini tampak nyata dari keanggotaan PBB yang berkembang 

dari 51 di tahun 1945 menjadi 159 di tahun 1985.7 

13. Konperensi San Fransisco menyadari bahwa kelanjutan dari 

praktek dan pengalaman lama PCIJ, khususnya Statutanya telah 

berjalan dengan baik. Karena itulah pasal 92 Piagam PBB dengan 

tegas menyatakan bahwa Statuta ICJ merupakan pengambil-operan 

dari Statuta PCIJ.8 

14. PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. 

Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu 

untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ 

baru yang juga akan berkedudukan di Peace Palace (Istana 

Perdamaian) di Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali 

                                                           
7 ICJ, op.cit., hlm. 17-18. 
8 Pasal  92 Piagam menyatakan “The International Court of Justice shall 
be the principal organ of the United Nations, It shall function in 
accordance with the annexed Statuta, which is based upon the Statute of 
the Permanent Court of International Justice and forms an Integral Part 
of the present Charter.” 
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berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya 

ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung.  

15. Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada 

pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu 

Hakim Querrero, yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. 

Pertemuan juga memilih anggota-anggota Registry yang kebanyakan 

berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmiannya pada tanggal 

18 April 1946. 

16. Dalam pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas 

dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada 

pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu the UN 

Administrative Tribunal. Badan ini berfungsi sebagai badan 

peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau 

ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut 

sebagai ‘a subsidiary judicial organ’ atau badan pengadilan 

subsider (tambahan). 
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B.Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional 

1. Statuta ICJ merupakan bagian integral dari Piagam (pasal 92 

Piagam). Statuta ini tidak dimasukkan ke dalam Piagam tetapi 

dijadikan lampirannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 

ketidak-seimbangan antara pasal-pasal Piagam yang berjumlah 111 

pasal dari pasal-pasal Statuta yang berjumlah 70 pasal. Statuta 

memberi kelonggaran pada negara-negara non-anggota PBB untuk 

menjadi anggota Statuta. 

2. Statuta terbagi ke dalam 4 bab: Organization of the Court 

(Komposisi Mahkamah, pasal 2 – 33), Competence of the Court 

(Jurisdiksi Mahkamah, pasal 34 – 38), Procedure (Hukum Acara, 

pasal 39 – 64), Advisory opinion (Pendapat Hukum Mahkaamh, pasal 

65 – 68), dan Amendements (Pperubahan, pasal 69 – 70). 

3. Perubahan terhadap Statuta sama kedudukannya dengan 

perubahan terhadap Piagam, yaitu 2/3 dari suara mayoritas dalam 

Majelis Umum dan ratifikasi dari 2/3 dari negara-negara termasuk 

dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Perbedaannya 

adalah negara-negara anggota yang bukan menjadi anggota PBB 

dibolehkan juga untuk berpartisipasi (ikut serta) dalam 

memberikan suara dalam Majelis Umum. Apabila ICJ menganggap bahwa 

Statuta perlu diubah, maka ICJ harus menyerahkan usulan perubahan 

kepada Majelis Umum secara tertulis yang diumumkan melalui Sekjen 

PBB. Sampai sekarang belum pernah ada usulan perubahan terhadap 

Statuta ICJ. 

4. Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Statuta, ICJ 

menetapkan aturan-aturan Mahkamah (Rules of Court). Maksud aturan 

ini adalah untuk melengkapi aturan-aturan umum (pokok) Statuta 

dan memberikan ketentuan-ketentuan detail. Jadi aturan-aturan 

Mahkamah ini berupaya menguraikan kembali ketentuan-ketentuan 

Statuta mengenai prosedur Mahkamah dan tata kerja Mahkamah (dan 

Registry). ICJ berwenang merubah aturan-aturan ini. Aturan-aturan 

Mahkamah sendiri sebenarnya merupakan pengambil-alihan dari 

Aturan PCIJ yang dibuat pada tahun 1936. 

5. Sejak aturan Mahkamah berlaku pada tanggal 5 Agustus 1946, 

aturan-aturan tersebut telah mengalami dua kali perubahan. 
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Pertama pada tanggal 10 Mei 1972 yang berlaku pada tanggal 1 

September 1972. Kedua perubahan yang dilakukan pada tanggal 14 

April 1978 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1978. Perubahan-

perubahan ini dipandang perlu untuk dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan yang terjadi di dunia. 

6. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan 

fleksibilitas persidangan, menyederhanakan aturan dan mempercepat 

persidangan dan mengurangi beban biaya para pihak. Perubahan ini 

dipandang perlu mengingat kasus yang masuk kepada ICJ masih 

relatif kecil, yaitu antara tahun 1946 – 1985 ICJ menerima dan 

menangani 35 kasus dan 18 nasihat hukum. 

7. Statuta ICJ bertujuan agar semakin banyak negara menjadi 

peserta atau anggotanya. Untuk itu Statuta berupaya agar tidak 

ada suatu atau sekelompok negara memiliki kedudukan yang lebih 

penting atau keuntungan daripada negara lainnya. Karena itu ICJ 

mengupayakan hal-hal berikut: 

1). Semua negara anggota Statuta memiliki hak untuk mengusulkan 

calonnya. Usulan ini tidak dibuat oleh pemerintah dari negara 

yang bersangkutan, melainkan oleh suatu kelompok negara yang 

terdiri anggota the Permanent Court of Arbitration, yakni oleh 

4 orang ahli hukum yang dapat ditunjuk sebagai anggota pada 

suatu peradilan arbitrase berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 

dan 1907. Apabila suatu negara tidak menjadi anggota pada 

Konvensi Den Haag, maka pencalonan dilakukan oleh suatu 

kelompok yang dibentuk dengan cara yang sama. Setiap kelompok 

negara dapat mengusulkan sampai 4 calon, tetapi tidak boleh 

lebih dari 2 calon yang berasal dari satu kewarganegaraan yang 

sama. Nama-nama calon ini diserahkan kepada Sekjen PBB. 

2). Dua anggota hakim Mahkamah tidak boleh berasal dari kebangsaan 

yang sama. Kalau ada dua orang terpilih, maka 1 orang saja 

yang berusia lebih tua yang dipilih. 

3). Pada setiap proses pemilihan  anggota Mahkamah, Majelis Umum 

dan Dewan Keamanan disyaratkan untuk mempertimbangkan 
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’perwakilan dari bentuk-bentuk peradaban dan sistem hukum di 

dunia.’9  

 Tidak seperti badan-badan organisasi internasional lainnya, 

Mahkamah bukan terdiri dari wakil-wakil pemerintah. Sekali 

terpilih, maka seorang anggota atau hakim Mahkamah bukan lagi 

delegasi pemerintah negaranya atau negara lainnya. Ia adalah 

hakim independen yang ketika diangkat bersumpah di hadapan 

Mahkamah bahwa ia akan melaksanakan kekuasaannya dan tugas-

tugasnya secara adil dan bersungguh-sungguh. Untuk menjamin 

kemerdekaannya, seorang hakim tidak dapat dibebas-tugaskan. 

Kecuali atas pendapat secara bulat dari anggota-anggota lainnya, 

ia tidak dapat lagi melaksanakan kondisi-kondisi yang disyaratkan 

sebagai seorang hakim. Dalam praktek hal ini belum pernah 

terjadi.10 

8. ICJ merupakan salah satu dari 6 organ utama PBB. Namun 

badan ini memiliki kedudukan khusus dibandingkan 5 organ utama 

lainnya. ICJ atau Mahkamah tidak memiliki hubungan hierarkhis 

dengan badan-badan utama PBB lainnya.11 Ia benar-benar lembaga 

hukum dalam sebagai suatu pengadilan. Ia bukan pula pengadilan 

konstitutsi (Constitutional Court) yang memiliki kewenangan untuk 

meninjau (mereview) putusan-putusan politis yang dibuat oleh 

Dewan Keamanan.12 Ia menggunakan nama resmi ICJ dan tidak 

menggunakan simbol atau nama PBB dalam putusannya. 

9. Menurut hemat kami, kedudukan ICJ ini memang unik. 

Kedudukan seperti ini memang perlu dipertahankan. Sebagai salah 

satu organ utama PBB, ia harus benar-benar menunjukkan 

kemandiriannya sebagai suatu organ atau badan pengadilan. 

 Konsekuensi logis dari tidak adanya hubungan hierarkhis ini 

adalah bahwa kekhawatiran terhadap independensi atau tidak adanya 

pengaruhnya dari badan-badan utama PBB lainnya ini menjadi tidak 

perlu disangsikan. Karena itu, kemandirian ini memang diperlukan 

                                                           
9 ICJ, op.cit., hlm. 22 – 23. 
10 ICJ, op.cit., hlm. 22-23. 
11 Peter Malanczuk, op.cit., hlm. 282. 
12 Peter Malanczuk, op.cit., hlm. 292-293. 
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bagi ICj sendiri untuk menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan 

dari negara-negara anggotanya. 
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C.Komposisi Mahkamah Internasional 

1. Hakim Mahkamah Internasional13 

1. Brownlie telah dengan tepat menyatakan bahwa siapa dan 

bagaimana hakim-hakim anggota dari suatu pengadilan internasional 

merupakan salah satu kunci atau unsur penting. Karena itu, 

pemilihan anggota yang benar-benar obyektif akan menimbulkan 

kepercayaan dari negara-negara (anggotanya).14 

 Mahkamah ICJ terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih 

berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara 

bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum 

(pasal 4 Statuta). Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau 

meninggal dunia, maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan 

secepat mungkin untuk memilih seorang hakim baru untuk selama 

sisa waktu tugas hakim yang meninggal. Calon hakim harus 

dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk 

itu. Khusus untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan, hak veto 

tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 suara. 

2. Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral 

yang tinggi. Ia harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman 

tertinggi. Ia harus pula diakui kompetensinya dalam hukum 

internasional. 

3. Statuta Mahkamah menyatakan bahwa hakim-hakim dipilih tanpa 

memandang kebangsaannya. Pemilihan mereka mempertimbangkan pula 

pembagian perwakilan geografis dan sistem-sistem hukum di dunia.15 

Pembagian ini sangat dominan dan signifikan. 

4. Dari praktek kebiasaan yang tak tertulis, yang berlaku 

sekarang memuat pembagian berikut: 5 orang dari negara-negara 

Barat, 3 orang dari Afrika (satu orang dari negara yang berbahasa 

Perancis yang menganut Civil Law; satu orang dari negara yang 

berbahasa Inggris yang menganut Common Law, dan 1 orang dari 

Arab), 3 orang dari Asia, 2 orang dari Eropa Timur; dan 2 orang 

                                                           
13 Cf., Hans-Jurgen Schlochhauer, op.cit., hlm. 74 et.seq. 
14 Ian Brownlie, op.cit., hlm. 711. 
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dari Amerika Latin. Dari praktek tak tertulis ini, biasanya 5 

orang dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan menduduki 

jabatan hakim dalam Mahkamah Internasional.16 

5. Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 

tahun. Sesudah itu ia berhak dipilih kembali. Ketua (presiden) 

dan wakilnya dipilih oleh para hakim. 

6. Untuk menjaga kelangsungan suatu sengketa dalam hal seorang 

atau beberapa orang hakim telah memasuki masa tugasnya selama 9 

tahun, maka Statuta mensyaratkan adanya pemilihan 5 orang hakim 

untuk bertugas selama 5 tahun secara interval (pasal  13 ayat 1 

Statuta Mahkamah). 

2. Hakim Ad Hoc  

11. Seorang hakim Mahkamah Internasional tidak dilarang untuk 

memeriksa suatu kasus yang menyangkut negaranya atau kepentingan 

negaranya (pasal 31 Statuta), meskipun Rules of Court (aturan 

hukum acara ICJ) menyatakan bahwa jika ia adalah ketua atau 

presiden Mahkamah, ia akan berhenti fungsinya sebagai 

ketua/presiden dalam kasus tersebut. Fungsi ketua dalam hal ini 

diganti oleh wakil ketua. Apabila suatu negara pada suatu 

sengketa tidak memiliki hakim yang berkebangsaan negaranya, ia 

dapat meminta agar seorang hakim ad hoc dipilih (Pasal 31 ayat 

3).17 Dalam sengketa pulau Sipadan-Ligitan (2002), RI dan Malaysia 

memanfaatkan hak ini. RI memilih hakim ad hoc Mr. Mohammed 

Shahabuddeen. Malaysia memilih hakim ad hoc Mr Christopher 

Gregory Weeramantry.  

12. Seorang hakim ad-hoc diharuskan untuk mengucapkan sumpah 

seperti halnya seorang hakim yang dipilih suatu pihak yang hendak 

meminta hakim ad hoc. Ia harus mengumumkannya secepat mungkin 

                                                                                                                                                                             
15 Pasal 2 dan 9 Statuta ICJ. 
16 D.J. Harris, op.cit., hlm. 912. 
17 Pemilihan hakim ad hoc ini tampaknya merupakan kelanjutan kebiasaan 
dari pemilihan hakim-hakim di arbitrase. Namun demikian pemilihan hakim 
ad hoc yang memiliki kebangsaan sama dengan salah satu pihak mendapat 
kritik dari cukup banyak penulis. Bukankah hakim tersebut harus netral? 
Dan tidak boleh mewakili negaranya? (Lihat Malanczuk, op.cit., hlm. 
282). 
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niat tersebut. Peranan hakim ad hoc ini sama halnya atau 

kedudukannya seperti hakim biasa. Namun dalam persyaratan kuorum 

hakim untuk mengambil putusannya yaitu sebanyak 9, tidak termasuk 

suara dari hakim ad hoc ini. 

3. Chambers 

16. Suatu kasus dapat diperiksa oleh Mahkamah dengan seluruh 

hakim, Namun dimungkinkan bagi para pihak untuk meminta agar 

sengketanya tidak diperiksa oleh seluruh anggota hakim 

(Mahkamah). Ia bisa meminta sengketanya diperiksa oleh suatu 

Chamber yang terdiri dari beberapa orang hakim tertentu yang 

dipilih oleh Mahkamah secara rahasia. Putusan Chamber tetap 

dianggap sebagai putusan yang berasal dari Mahkamah. 

17. Chamber yang tersedia dalam Mahkamah yaitu: 

1) The Chamber of Summary Procedure, yaitu suatu Chamber yang 

terdiri dari 5 orang hakim termasuk di dalamnya Presiden dan 

wakil presiden. 

2) Chamber (lainnya) yang sedikitnya terdiri dari 3 orang hakim 

yang menangani suatu kategori atau kelompok sengketa tertentu, 

misalnya sengketa di bidang perburuhan atau komunikasi ; 

3) Chamber (lainnya) yang dibentuk Mahkamah untuk menangani suatu 

kasus tertentu setelah berkonsultasi dengan para pihak 

mengenai jumlah dan nama-nama hakim yang akan menangani.18 

18. Ketentuan mengenai Chamber ini diatur dalam Rules 

concerning Chamber of Court. Pembentukan Chamber pertama kali 

terbentuk pada tahun 1982 dalam sengketa Delimitation of the 

Maritime Boundary in the Gulf of Maine (Gulf Maine Case) antara 

Kanada dan Amerika Serikat. Sewaktu sengketa lahir, AS dan Canada 

menandatangani suatu Perjanjian Khusus (Special Agreement) 

tanggal 29 Maret 1979 mengenai "The Delimitation of the Maritime 

Boundary in the Gulf of Maine Area". Pasal 1 Perjanjian Khusus 

ini menyatakan: 

"1. The Parties shall submit the question posed in Article 
II to a Chamber of the International Court of Justice 

                                                           
18 ICJ, op.cit.,hlm. 29. 
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constituted pursuant to Article 26 (2) and Article 31 of 
the Statute of the Court and in accordance with this 
Special Agreement. 

"2. The Chamber shall be composed of five persons, three of 
whom shall be elected by and from the Members of the Court, 
after consultation with the Parties, and two of whom shall 
be judges ad hoc, who shall not be nationals of either 
Party, chosen by the parties."19 

 Dalam perkembangannya, praktek tahun 1982 dalam sengketa 

the Gulf Maine Case ini diikuti oleh pembentukan chamber serupa 

yang diminta oleh negara-negara yang bersengketa. Misalnya, pada 

tahun 1985 dalam sengketa the Frontier Dispute (Burkina Faso dan 

Mali), the Island and Maritime Boundaries Case (Salvador v 

Honduras, 1987), dan the Elettronica Sicura Case (US v Italy, 

1989).20 

19. Pada kedua kasus tersebut, Chamber terdiri dari 5 orang 

hakim. Chamber pada kasus Gulf of Maine terdiri dari 4 anggota 

hakim Mahkamah (1 hakim berkebangsaan sama dengan salah 1 pihak) 

dan 1 hakim ad hoc dipilih oleh pihak lainnya. Chamber dalam 

sengketa Frontier Dispute terdiri dari 3 orang hakim anggota dan 

2 hakim ad hoc dipilih oleh para pihak. 

4. The Registry 

21. The Registry adalah organ administratif Mahkamah. Ia 

bertanggung jawab hanya kepada Mahkamah. Tugas utama organ ini 

adalah pemberi bantuan jasa di bidang hal-hal atau urusan-urusan 

administratif dengan negara-negara yang bersengketa dan juga 

berfungsi sebagai suatu sekretariat. Kegiatan-kegiatannya 

bersifat sebagai suatu badan yang mengurusi hal-hal 

                                                           
19 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 77. 
20 Dixon berpendapat, lahirnya Chamber ini meskipun positif, yakni 
negara-negara yang bersengketalah yang 'mengontrol' hakim-hakim yang 
akan memutus sengketa. Dixon juga melihat dengan adanya berbagai 
Chamber ini justru akan berisiko cukup besar terhadap kedudukan ICJ 
sendiri. Kecenderungannya adalah adanya hakim-hakim yang memiliki beban 
lebih besar atau berat daripada hakim lainnya. Hal ini akan berdampak 
pada kemampuan ICJ sendiri untuk mengembangkan hukum internasional 
secara khusus dan terjadinya perpecahan di tubuh ICJ sendiri. (Dixon, 
op.cit., hlm. 271). 
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administratif, keuangan, penyelenggaraan konferensi dan jasa 

penerangan dari suatu organisasi internasional. 

22. Pejabat-pejabat disumpah dan memiliki imunitas dan 

kekebalan sebagai halnya misi diplomatik. 

 The Registry terdiri dari: 

a). Registrar, yaitu seseorang yang memiliki kedudukan yang sama 

seperti halnya asisten (pembantu) Sekretaris Jenderal PBB dan 

Deputy registrar. Kedua orang ini dipilih oleh Mahkamah 

melalui pemungutan suara secara rahasia. Ia bertugas sebagai 

saluran komunikasi antara ICJ dengan negara atau organisasi 

internasional, memelihara urusan-urusan administratif 

Mahkamah, dan ikut pula menandatangani silang putusan 

Mahkamah. 

b). 40 orang bertugas tetap yang bertugas di bidang 

kesekretariatan, tenaga administratif, petugas arsip, 

pengetikan, pustakawan, petugas keamanan, dll. 

c). Beberapa petugas sementara yang dipekerjakan untuk sementara 

waktu untuk tugas penerjemahan, penulis cepat, dll. 
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D. Jurisdiksi Mahkamah. 

1. Masalah jurisdiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam 

hukum internasional merupakan masalah utama dan sangat mendasar. 

Kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan internasional pada 

prinsipnya didasarkan pada kesepakatan dari negara-negara yang 

mendirikannya. Berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan 

internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian 

internasional ini. 

2.  Pengadilan-pengadilan yang ada sekarang, seperti Mahkamah 

Internasional, the Inter-American Court of Human Rights, the 

Court of European Communities, semuanya didirikan oleh perjanjian 

internasional. Mahkamah Internasional didirikan berdasarkan 

Piagam PBB, the Inter-American Court of Human Rights didirikan 

oleh the Inter-American Convention on Human Rights, the Court of 

European Communities oleh the Treaty of Rome.21 

3. Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa 

saja yang berhak menyerahkan sengketanya kepada pengadilan (pihak 

yang berhak menyerahkan sengketanya atau ratione personae); dan 

sengketa-sengketa apa saja yang bisa diserahkan dan diadili oleh 

pengadilan (ratione materiae).22 

4. Pertikaian, misalnya, antara Indonesia – Australia mengenai 

landas kontinen kedua negara tidak bisa begitu saja diserahkan 

kepada the European Court of Human Rights yang khusus mengadili 

sengketa-sengketa pelanggaran hak asasi manusia di antara negara-

negara anggota the European Community. Atau, misalnya, sengketa 

perdagangan antara pengusaha AS dan pengusaha Jepang diserahkan 

ke Mahkamah Internasional! 

5. Jurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal: 1 

Jurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkannya (contentious 

jurisdiction); dan 2 non-contentious jurisdiction atau jurisdiksi 

untuk memberikan nasihat hukum (advisory jurisdiction). 

 

                                                           
21 Rosalyn Higgins, General Course on Public International Law, 230 
Recueil des Cours, 244 (1991). 
22 Ibid. 
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1. Contentious Jurisdiction 

6. Jurisdiksi Mahkamah ini merupakan kewenangan untuk 

mengadili suatu sengketa antara 2 atau lebih negara (jurisdiksi 

ratione personae). Dalam sengketa the Border and Transborder 

Armed Actions Case (Nicaragua v Honduras) (Jurisdiction and 

Admissibility) (1988), Mahkamah ICJ dnegan tegas menyatakan bahwa 

sengketa yang diserahkan kepadanya adalah sengketa hukum.23 Di 

samping itu, Mahkamah ICJ sendiri harus meyakinkan dirinya bahwa 

ia memiliki jurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa 

tersebut.24 

7. Sengketa hukum adalah sengketa yang dimungkinkan 

diterapkannya aturan-aturan atau prinsip-prinsip hukum 

internasional terhadapnya.25 Mahkamah ICJ menyatakan antara lain: 

"...first, that the dispute before it is a legal dispute, 
in the sense of a dispute capable of being settled by the 
application of principles and rules of international law, 
and secondly, that the Court has jurisdiction to deal with 
it, and that that jurisdiction is not fettered by any 
circumstance rendering the application inadmissible."26 

8. Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa hanya negara sajalah 

yang bisa menyerahkan sengketanya ke Mahkamah. Dengan kata lain, 

subyek-subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi 

internasional, perusahaan multinasional, orang perorangan, pihak 

yang bersengketa, dll., tidak bisa meminta Mahkamah untuk 

menyelesaikan sengketanya. 

9. Kalau individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya 

tindakan negara lain, maka untuk dapat sengketa tersebut 

diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau di 

negara di mana perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih 

sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah. Contoh 

seperti ini misalnya tampak pada sengketa the Ambutielos (1952), 

the Anglo Iranian Oil Company (1952), the Nottebohm (1955), the 

                                                           
23 Martin Dixon, op.cit., hlm. 272. 
24 Martin Dixon, op.cit., hlm. 272. 
25 Cf., Bab I di atas tentang pengertian sengketa hukum dan sengketa 
politik. 
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Interhandel (1950), the Barcelona Traction, Light and Power 

Company Ltd (1964).27 

10. Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta pada 

Statuta dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan hukum 

Mahkamah, namun tidak ada satu negarapun dapat dipaksakan untuk 

menyelesaikan sengketanya kepada Mahkamah tanpa kesepakatannya.28 

11. Kata sepakat ini esensial. PBB tidak menggunakan istilah 

kata sepakat, tetapi 'pengakuan dari suatu negara terhadap 

jurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa.'29 Pengakuan dapat 

dilakukan dilakukan suatu negara melalui penandatanganan 

perjanjian (acta compromis), tindakan sepihak, atau cara-cara 

lainnya.30  

12. Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum 

internasional. Penegasan kata sepakat dari negara-negara yang 

bersengketa telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen 

dalam nasehat hukum yang diberikannya dalam kasus the Status of 

Eastern Carelia (1923). Dalam kasus ini Mahkamah menyatakan:31 

‘It is well Established in international law  -   that no 
State can, without its consent, be compelled to submit its 
disputes with other States either to mediation or to 
arbitration, or to any other kind of pacipic settlement.’ 

12a. Penegasan dan prasyarat adanya kata sepakat kembali 

terangkat dalam sengketa the East Timor Case (1995) antara 

Portugal v Australia. Dalam sengketa ini, Mahkamah mensyaratkan 

adanya kata sepakat terhadap jurisdiksi Mahkamah meskipun karena 

adanya persyaratan ini hasil putusannya menjadi tidak memuaskan. 

                                                                                                                                                                             
26 Martin Dixon, op.cit., hlm. 272. 
27 ICJ, op.cit., hlm. 31. 
28 Sewaktu pembahasan ketentuan-ketentuan Statuta di San Fransisco, 
terdapat beberapa negara yang menghendaki jurisdiksi memaksa ICJ, tanpa 
perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu. Pandangan dan posisi ini 
ditentang keras oleh negara-negara besar. (Malanczuk, op.cit., 282). 
29 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 70. 
30 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 70. 
31 Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, PCIJ, Ser.B, No. 5, p.27 
(1923). 



 19 

12b. Dalam sengketa ini Portugal menentang tindakan Australia 

yang menandatangani perjanjian tahun 1989 mengenai eksplorasi dan 

eksploitasi landas kontinen dengan Indonesia. Letak wilayah 

landas kontinen tersebut berada di antara Australia dan Timor 

Timur. Portugal berpendapat perjanjian tersebut tidak saja 

melangar hak menentukan nasib sendiri rakyat Timor Timur, tetapi 

juga melanggar hak-hak Portugal sebagai negara resmi yang 

memerintah dan bertanggung jawab atas rakya Timtim. 

 Meskipun Mahkamah menerima argumen-argumen Portugal ini, 

namun Mahkamah menolak untuk mengadili sengketa ini. Alasan 

utamanya adalah pihak Indonesia yang akan terkena pengaruh dengan 

putusan sengketa ini tidak memberi persetujuan atau kata 

sepakatnya kepada Mahkamah untuk mendengar dan memutus sengketa 

tersebut.32 

 Dalam sengketa ini menarik untuk disimak argumen Mahkamah 

yang mendasarkan argumen persyaratan kata sepakat ini dari 

putusan-putusan Mahkamah (baik PCIJ maupun ICJ) sebelumnya. Dalam 

sengketa the East Timor Case (1995) antara Portugal v Australia, 

khususnya dalam Paragrap 26-nya, Mahkamah menyatakan: 

“The Court recalls in this respect that one of the 
fundamental principles of its Statute that it cannot decide 
a dispute between States without the consent of those State 
to its jurisdiction. This principle was reaffirmed in the 
judgement given by the Court in the case concerning 
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 and confirmed in 
several of its subsequent decisions... “33 

13. Menurut Pasal ayat (3) Statuta, Dewan Keamanan dapat 

menganjurkan agar para pihak menyerahkan sengketanya kepada 

Mahkamah. Namun anjuran-anjuran demikian tidak dapat memaksa 

negara-negara agar sengketa mereka diselesaikan oleh Mahkamah. 

Kesepakatan negara merupakan dasar dari yurisdiksi Mahkamah. 

                                                           
32 The East Timor Case (Portugal v Australia), 30 June 1995, ICJ Rep. 
1995; termuat dalam Malanczuk, op.cit., hlm. 286-7. 
33 ICJ Rep. 1995, p. 90, (termuat pula dalam D.J. Harris, op.cit., hlm. 
1026). 
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13a. Anjuran atau rekomendasi Dewan Keamanan sempat menarik 

perhatian ketika Inggris dan Albania bersengketa (dalam the Corfu 

Channel Case, 1948). Dalam sengketa ini Dewan Keamanan memberikan 

rekomendasi agar Inggris dan Albania menyerahkan sengketanya 

kepada ICJ. Inggris berpendapat bahwa rekomendasi Dewan Keamanan 

merupakan alasan yang cukup untuk memberi jurisdiksi kepada 

Mahkamah untuk mendengar dan memutus sengketa. 

13b. Namun ICJ berpandangan lain. ICJ melihat kehadiran Albania 

di sidang ICJ sudah menunjukkkan bahwa negara tersebut telah 

sepakat (secara diam-diam, penulis) jurisdiksi ICJ. Majoritas 

hakim ICJ pada waktu itu tidak begitu mempedulikan argumentasi 

Inggris tentang status rekomendasi Dewan Keamanan. Namun demikian 

terdapat 7 hakim yang menyatakan bahwa pendapat Inggris tersebut 

di atas keliru. Alasan mereka, rekomendasi Dewan Keamanan 

tersebut tidak mengikat.34 

 Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dilaksanakan 

melalui cara-cara berikut ini: 

a. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta 

14. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Statuta, Jurisdiksi 

pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para 

pihak dan semua persoalan yang ditetapkan dalam Piagam PBB yang 

dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi 

internasional yang berlaku.35 

15. Di samping perjanjian atau konvensi internasional, para 

pihak dapat pula sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada 

Mahkamah, kesepakatan tersebut harus tertuang dalam suatu akta 

                                                           
34 ICJ Rep. 1947-8, 15,32-2, dalam Malanczuk, op.cit., hlm. 283. 
35 Perjanjian atau Konvensi internasional yang berisi penyerahan 
sengketa ke ICJ antara lain adalah: Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 
(khususnya dalam the Optional Protocol of Signature concerning the 
Compulsory Settlement of Disputes) yang menyatakan bahwa sengketa-
sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan aturan-aturan Konvensi 
Hukum Laut 1958 akan berada di bawah jurisdiksi memaksa dari ICJ). 
Muatan yang sama dapat ditemukan di dalam the Optional protocol to the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory 
Settlement of Disputes of 18 April 1961; the Vienna Convention on the 
Law of Treaties tanggal 23 Mei 1969. (Office of the Legal Affairs, 
op.cit., hlm. 70). 
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atau perjanjian (acta compromis). Perjanjian tersebut harus 

menyatakan dengan tegas kesepakatan keduabelah pihak dan harus 

menyatakan penyerahan sengketa kepada Mahkamah Internasional. 

16. Dalam praktek, umumnya negara-negara memilih cara ini (acta 

compromis) guna menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah.36 Salah 

satu contoh terkenal adalah penyelesaian sengketa mengenai status 

kepemilikan pulau Sipada-Ligitan antara Indonesia - Malaysia. 

Kedua negara menandatangani suatu Special Agreement (Kuala 

Lumpur, 31 Mei 1997). Perjanjian Khusus ini memuat 7 pasal. Pasal 

1 dan 2 Perjanjian Khusus berbunyi sebagai berikut: 

 

SPECIAL AGREEMENT 
The Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of Malaysia, hereinafter referred to as "the 
Parties"; 
Considering that a dispute has arisen between them 
regarding sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan; 
Desiring that this dispute should be settled in the spirit 
of friendly relations existing between the Parties as 
enunciated in the 1976 Treaty of Amity and Co-operation in 
Southeast Asia; and 
Desiring further, that this dispute should be settled by 
the International Court of Justice (the Court), 
Have agreed as follows: 

Article 1 
Submission of Dispute 

The Parties agree to submit the dispute to the Court under 
the terms of Article 36, paragraph 1, of its Statute. 
 

Article 2 
Subject of the Litigation 

The Court is requested to determine on the basis of the 
treaties, agreements and any other evidence furnished by 
the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and 
Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to 
Malaysia. 

 

16a. Di antara perjanjian-perjanjian lainnya yang menyatakan 

penyerahan sengketa kepada Mahkamah manakala kelak timbul, 

misalnya adalah perjanjian-perjanjian dalam bidang kerjasama 

                                                           
36 J.G. Merrills, Op. Cit., hlm. 111. Selama PCIJ, ada sebelas kasus 
yang diserahkan secara compromis dan sampai 1986 ada sembilan kasus 
yang diserahkan kepada ICJ melalui cara ini. (ICJ, op.cit., hlm. 33). 
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perdagangan dan ekonomi (Commerce and Economic Cooperation), 

perjanjian-perjanjian kerjasama di bidang pengangkutan udara (air 

services agreements), the European Convention for the Peaceful 

Settlement of Disputes 1957, dll. 
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2). Doktrin Forum Prorogatum 

17. Menurut doktrim forum prorogatum, Jurisdiksi seperti in 

(propogated jurisdiction) timbul manakala hanya satu negara saja 

yang menyatakan dengan tegas persetujuannya atas jurisdiksi 

Mahkamah. Kesepakatan pihak lainnya diberikan secara diam-diam, 

tidak tegas, atau tersirat saja. Dalam sengketa the Corfu Channel 

case (1948), Mahkamah menyimpulkan bahwa surat dari Wakil Menteri 

Luar Negeri Albania merupakan pernyataan kesepakatan pemerintah 

Albania untuk menyelesaikan sengketanya oleh Mahkamah. 

18. Di luar itu, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada 

jurisdiksi Mahkamah dapat pula disimpulkan dari tindakan suatu 

negara. Dalam kasus the Rights of Minorities in Polish Upper 

Silesia (1928), Mahkamah Permanen Internasional menyatakan bahwa 

jurisdiksi dapat tersirat dari tindakan-tindakan suatu negara. 

Misalnya, negara tersebut menyerahkan argumen-argumennya atas 

pokok sengketa, tanpa membuat pernyataan mengenai keberatannya 

atas jurisdiksi Mahkamah.37 

 

 

                                                           
37 Sengketa lainnya yang berlangsung menurut doktrin forum prorogatum 
ini adalah the Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v U.K.), PCIJ 
Series A., No 2, 1924 (termuat dalam D.J. Harris, op.cit., hlm. 520-
521). 
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c. Optional Clause Pasal 36 ayat (2) Statuta  

19. Ketiga, berdasarkan pasal 36 ayat (2), yaitu klausul 

pilihan (the optional clause). Ketentuan pasal 36 ayat (2) ini 

menyatakan bahwa negara-negara peserta pada Statuta dapat setiap 

waktu menyatakan penerimaan wajib ipso facto jurisdiksi Mahkamah 

dan tanpa adanya perjanjian khusus terhadap negara yang menerima 

kewajiban serupa atas semua sengketa hukum mengenai: 

(a) penafsiran suatu perjanjian;  

(b) setiap masalah hukum internasional; 

(c) eksistensi suatu fakta yang mana, jika terjadi, akan merupakan 

suatu pelanggaran kewajiban internasional; 

(d) sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas 

pelanggaran suatu kewajiban internasional.38 

20. Klausul ini merupakan jalan tengah sewkatu pembahasan 

tentang jurisdiksi ICJ berlangsung di San Fransisco. Jalan tengah 

ini lahir dari antara kelompok yang menghendaki jurisdiksi 

memaksa dari ICJ. Kelompok lainnya adalah mereka yang menentang 

jurisdiksi memaksa tersebut.39 

 Pdengan adanya klausul ini, negara-negara tidak diharuskan 

untuk membuat pernyataan demikian berdasarkan pasal 36 ayat (2) 

semata-mata karena ia adalah peserta pada statuta Mahkamah. 

Misalnya, Indonesia sampai saat ini tidak pernah membuat 

pernyataan seperti itu. Namun demikian, manakala suatu negara 

membuat pernyataan demikian, maka jurisdiksi Mahkamah sifatnya 

menjadi memaksa terhadap persoalan-persoalan yang dinyatakan 

secara khusus. 

21. Pasal 36 ayat (5) Statuta menyatakan bahwa pernyataan-

pernyataan yang dibuat berdasarkan Statuta PCIJ akan terus 

berlaku berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional.  

                                                           
38 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 72-73. 
39 Malanczuk, op.cit., hlm. 284. 
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22. Pasal 36 ayat (3) membolehkan pernyataan-pernyataan 

demikian dirumuskan atas suatu dasar yang tidak disyaratkan 

(unconditional basis) atau tunduk pada syarat resiprositas.40 

23. Mahkamah Internasional dalam upayanya mempermudah negara-

negara dalam menerima jurisdiksi pilihan ini merancang suatu 

klausul standar berikut yang dapat digunakan negara-negara: 

 “The Government of ... recognizes as compulsory, ipso facto 
and without special agreement in relation to any other State 
accepting the same obligation that is to say on condition of 
reciproticy, the jurisdiction of the International Court of 
Justice in conformity with Article 36, paragraph 2, of the 
Statuta, in any legal disputes arising after the signature of 
the present declaration with regard to situations or facts 
subsequent to this signature, except in cases where the 
parties have agreed or shall agree to have recourse to 
another procedure or to another method of pacific settlement. 
The present declaration is made for a period of five years. 
Unless it is denounced six months before the expiration of 
that period, it shall be considered as renewed for a further 
period of five years and similarly thereafter.” 

 
(Tanggal dan tempat ) 

Tanda tangan 

 

(Menteri Luar Negeri) 

 

24. Pernyataan itu dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu 

biasanya 5 tahun. Pernyataan demikian dapat diperbaharui kembali, 

atau diakhiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu, namun tidak 

dapat diakhiri secara berlaku surut. Karenanya manakala Mahkamah 

menangani suatu kasus, suatu negara tidak dapat menarik 

pernyataan dengan cara membatalkannya.41 

25. Meskipun pasal 36 ayat (2) tidak secara khusus memberikan 

hak-hak demikian itu, negara-negara acapkali membuat pernyataan-

pernyataan yang tunduk pada persyaratan-persyaratan. Persyaratan 

yang dibuat biasanya berkaitan dengan hal-hal berikut: 

                                                           
40 J.G. Merrills, op. cit., hlm, 184-185. 
41 Lihat misalnya sengketa the Nicaraqua v. United States (Jurisdiction) 
Case (1984), ICJ Reports, hlm. 392. 
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(a) sengketa-sengketa yang forum penyelesaian sengketanya telah 

ditetapkan; 

(b) sengketa-sengketa yang timbul sebelum suatu tanggal yang 

pasti, yang mana biasanya adalah tanggal dibuatnya pernyataan; 

(c) sengketa-sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya 

perselisihan (hostilities); 

(d) sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 

menjadi jurisdiksi pengadilan setempat dari negara yang 

membuat pernyataan, sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

internasional atau bahkan oleh negara yang bersangkutan; 

(e) persyaratan mengenai sengketa dengan negara tertentu, misalnya 

antara negara-negara anggota persemakmuran atau sengketa 

dengan negara-negara yang negaranya tidak memiliki hubungan 

diplomatik; 

(f) persyaratan untuk tujuan-tujuan tertentu yang pihak lainnya 

telah pula menerima Optional Clause ini (resiprositas); 

(g) pensyaratan mengenai perjanjian multilateral tertentu; 

(h) pensyaratan mengenai masalh-masalah hukum laut.42 

26. Masalah persyaratan terhadap jurisdiksi Mahkamah ini muncul 

dalam sengketa the Certain Norwegia Loans case (1957). Dalam 

kasus ini Mahkamah mengijinkan Norwegia untuk memohon untuk 

dilakukannya  penilaian persyaratan yang dibuat pemerintah 

Perancis. 

27. Meskipun Mahkamah tidak secara langsung menyatakan 

keabsahan persyaratan-persyaratan tersebut, praktek-praktek 

demikian telah mendapat komentar dan pendapat pro-kontra dari 

banyak ahli. 

28. Praktek membuat persyaratan-persyaratan ini telah 

menimbulkan problema bagi Mahkamah dalam upayanya membuat batas-

batas ruang lingkup masalah yang sebelumnya telah disepakati oleh 

negara-negara. Seperti disebut dimuka, negara-negara sebelum 

menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah, harus terlebih dahulu 

                                                           
42 ICJ, op.cit.,hlm. 38. 
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membuat pernyataan atau deklarasi mengenai maslah-masalah yang 

akan diserahkan dan diselesaikan oleh Mahkamah. 

29. Karena persyaratan-persyaratan demikian dibuat atas dasar 

resiprositas (timbal balik), maka Mahkamah hanya memiliki 

jurisdiksi hanya pada ruang lingkup atas masalah-masalah yang 

berada atau yang dinyatakan dalam pernyataan itu saja. Karena 

itu, jurisdiksi Mahkamah berdasarkan pasal 36 ayat (2) bisa 

dikelompokan ke dalam dua bagian: 

(1) salah satu pihak dapat menggantungkan pada suatu yang 

dibuatnya untuk membatasi jurisdiksi Mahkamah, dan  

(2) salah satu pihak dapat menyandarkan pada persyaratan-

persyaratan yang dibuat oleh salah satu pihak yang mencoba 

untuk membuat jurisdiksi atas dasar resiprositas, sebagai 

suatu pembatasan atas jurisdiksi Mahkamah.43 

30. Hingga dewasa ini, sudah 51 negara yang menyatakan 

penerimaan optional clause ini. Negara-negara tersebut adalah:44 

 

Australia   Honduras    Pakistan 
Austria   India     Panama  
Barbados    Jepang    Philippina 
Belgium   Kenya     Portugal 
Botswana   Liberia    Senegal 
Canada   Leichtenstein   Somalia 
Colombia   Luxembourg    Sudan 
Costa Rica   Malawai    Swaziland 
Dem.Kampuchea  Malta     Swedia 
Denmark   Mauritius    Swiss 
Dominican Republik Maxico    Togo 
Mesir    Selandia Baru   Inggris 
El Salvador   Belanda    Uganda 
Finalndia   Nicaragua    Uruguay 
Gambia   Nigeria 
Haitti   Norwegia 

_________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
43 Interhandel Case (Preliminary Objections) (1959) ICJ Reports, hlm. 6. 
44 ICJ, op.cit.,hlm. 40; Merrills, op.cit., Malanczuk, op.cit., hlm. 
284. 
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31. Kesepakatan para pihak yang memberikan dan menyerahkan 

sengketanya kepada Mahkamah tidak dengan serta merta atau 

otomatis bahwa Mahkamah akan menerimanya. Selama ini ada dua 

alasan utama di mana Mahkamah berkeberatan atau menolak untuk 

menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya. 

(1) Instrumen kesepakatan perjanjian (acta compromis) para pihak 

yang berisi penyerahan sengketa ke Mahkamah tidak lagi mempunyak 

kekuatan hukum atau berlaku. Alasan ini tampak dalam sengketa the 

Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand) (ICJ Rep. 1961, p. 

17); the Aerial Accident of 10 March 1953 (United States v 

Czechoslovakia) (ICJ Rep. 1956, p. 6). Alasan lain, suatu 

sengketa dikesampingkan oleh satu pihak dengan dibuatnya 

persyaratan terhadap instrumen perjanjian (misalnya dalam 

sengketa the Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua (Nicaragua v United States) (ICJ Rep. 1984, p. 392);  

(2) Sengketa tidak dapat diterima karena tidak adanya dasar hukum 

(jus standi), misalnya dalam sengketa the South West Africa 

(Ethiopia v South Africa, Liberia v South Africa) (ICJ Rep. 1962, 

p. 319), atau karena tidak ditaatinya prinsip exhaustion of local 

remedies, misalnya dalam sengketa the Interhandel (Switzerland v 

United States) (ICJ Rep. 2957, p. 105)45; atau karena sebenarnya 

tidak adanya sengketa di antara para pihak, misalnya dalam 

sengketa the Rights of Passage over Indian Territory (Portugal v 

India) (ICJ Rep. 1957, p. 125).46 

 

 

                                                           
45 Uraian lebih lanjut mengenai pengertian prinsip exhaustion of local 
remedies ini lihat tulisan kami: Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam 
Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali pers, cet. 3, 2003, hlm. 276-9. 
46 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 71. 
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2. Non-Contentious (Advisory) Jurisdiction 

36. Dasar hukum jurisdiksi Mahkamah untuk memberikan nasihat 

atau pertimbangan (advisory) hukum kepada organ utama atau organ 

PBB lainnya. Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, 

yaitu hanya yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau 

aktivitas dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB. 

 Di samping itu, nasihat atau pendapat tidak diberikan 

kepada negara. Namun negara dapat ikut serta dalam keterlibatan 

persidangan Mahkamah (dalam proses pemberian nasihat). Praktek 

ini antara lain tampak dalam sengketa the Legality of the Threat 

or Use of Nuclear Weapons case (1996).47 

 Dasar hukum untuk itu termuat dalam pasal 96 Piagam PBB. 

Isi ketentuan pasal ini berbunyi sebagai berikut: 

i) Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat meminta Mahkamah 

Internasional untuk memberikan nasihatnya mengenai masalah-

masalah hukum yang diserahkan kepadanya; 

ii) Organ-organ atau badan-badan khusus PBB lain, setiap saat 

dapat memohon nasihat Mahkamah Internasional mengenai masalah-

masalah hukum yang timbul dari ruang lingkup kegiatannya. 

37. Dasar hukum lainnya yang juga memberi wewenang yang lebih 

luas kepada Mahkamah untuk memberikan nasihatnya disamping organ-

organ utama atau khusus PBB, terdapat pula dalam pasal 65 Piagam. 

Pasal ini menyatakan, Mahkamah dapat memberikan pendapatnya atau 

nasihatnya mengenai setiap masalah hukum yang diserahkan 

kepadanya atas permohonan badan-badan manapun juga yang diberi 

wewenang atau yang sesuai dengan Piagam PBB untuk membuat 

permohonan demikian. 

38. Dari kedua ketentuan di atas tampak bahwa kewenangan 

Mahkamah adalah memberikan nasihat hukumnya. Wewenang ini seperti 

telah tersebut di atas, juga berasal dari praktek PCIJ. Namun 

pada waktu itu wewenang PCIJ hanya diberikan kepada Majelis dan 

Dewan LBB. Namun waktu itu rumusannya adalah wewenang untuk 

memberikan ‘any dispute or question,’ atau setiap sengketa atau 

                                                           
47 Dixon, op.cit., hlm. 289; D.J. Harris, op.cit., hlm 924, 1029. 
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permasalahan. Sejak tahun 1947, dibelakang kata-kata tersebut 

ditambahkan kata ‘hukum’. Dalam perkembangannya kemudian kata 

tersebut kembali mengalami perubahan, yaitu menjadi ‘legal 

questions arising within the scope of their activities.’ 

 Dasar hukum jurisdiksi Mahkamah di dalam memberikan nasihat 

hukumnya ini biasanya termuat pula dalam konstitusi, konvensi, 

statuta, atau instrumen-instrumen perjanjian lainnya. Misalnya, 

perjanjian markas besar atau konvensi mengenai hak-hak istimewa 

dan kekebalan suatu organisasi internasional (publik). 

 Contoh konstitusi atau konvensi yang memuat hak untuk 

meminta nasihat hukum pada Mahkamah antara lain adalah Konstitusi 

ILO (9 Oktober 1946), Konstitusi FAO (16 Oktober 1945), 

Konstitusi UNESCO (16 November 1945), Konstitusi WHO (22 Juli 

1946), Konvensi IMCO (yang berubah menjadi IMO) (6 Maret 1948), 

Statuta IAEA (24 Oktober 1956), dll.48 

41. Kekuatan hukum nasihat yang diberikan oleh Mahkamah ini 

tidaklah mengikat. Organisasi internasional (publik) yang meminta 

nasihat hukum tersebut bebas untuk melaksanakan atau menolak 

nasihat hukum tersebut. 

42. Namun dalam praktek, badan-badan atau organ-organ yang 

memohon nasihatnya dari Mahkamah telah menghormatinya dengan 

seksama.49 Bahkan beberapa nasihat hukum Mahkamah telah memberikan 

sumbangan berarti bagi perkembangan hukum internasional. Contoh 

yang cukup terkenal dalam hal ini adalah pendapat hukum Makamah 

dalam sengketa the Reparation Case (1949). Dalam sengketa ini 

nasihat hukum Mahkamah memberikan sumbangan yang sangat penting 

bagi perkembangan hukum internasional, yakni memberikan 

                                                           
48 Sampai tulisan ini dibuat, badan utama PBB yang meminta nasihat hukum 
adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Committee on Applications for 
Review of Administrative Tribunal Judgement. Sedangkan badan-badan 
khusus baru tiga yaitu UNESCO, WHO, dan IMO. (ICJ, op.cit., hlm. 69 ). 
49 Malanczuk, op.cit., hlm. 289; Cf., Roberto Ago, "Binding Advisory 
Opinion of the International Court of Justice," 85:3 AJIL 439-451 
(1991). 
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penjelasan hukum mengenai personalitas dan kemampuan hukum 

organisasi internasional dalam hukum internasional.50 

43. Ada dua masalah yang timbul dalam pelaksanaan jurisdiksi 

Mahkamah dalam memberikan nasihat hukumnya: 

(1) kelayakan suatu masalah untuk diberikan nasihat hukumnya. 

Masalah seperti ini tampak dalam the Conditions for Admission 

of a State to a Membership of the United Nations Case (1948). 

Dalam kasus ini Mahkamah mempertegas bahwa yang dimaksud 

dengan “setiap masalah hukum” (sebagaimana tersurat dalam 

pasal 96 atau pasal 65), memberikan wewenang kepada Mahkamah 

untuk memberikan nasihatnya hanya kepada masalah-masalah yang 

“benar-benar masalah hukum semata-mata” (an essentially 

judicial task). Namun, dalam prakteknya, kadangkala unsur-

unsur politis dari adanya permohonan untuk nasihat-nasihat 

tertentu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Mahkamah;51 

(2) kepatutan dari pemberian suatu nasihat. Mahkamah telah 

menyatakan kepeduliannya atas pemanfaatan permohonan nasihat 

ini. Kadangkala ada negara-negara yang memanfaatkan upaya ini 

yang tujuan utamanya semata-mata adalah sebagai cara atau 

taktik yang sebenarnya ditempuh untuk menghindari persyaratan 

kesepakatan penyerahan sengketa kepada Mahkamah.52 

44. Pemberian nasihat hukum ini masih relatif sedikit. 

Sepanjang melaksanakan fungsinya, PCIJ telah memberikan 27 

nasihat hukum. Sebanyak 21 dari jumlah ini berkaitan dengan hal-

hal yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perang Dunia I. Mahkamah 

Internasional, sampai tahun 1993 telah memberikan 18 nasihat 

hukum kepada berbagai organ atau badan khusus PBB. 

                                                           
50 Pembahasan mengenai kasus ini lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar 
Hukum Internasional, Bandung: Binacipta, 1978, khususnya dalam 
pembahasan mengenai subjek-subjek hukum Internasional; Malanczuk. 
Op.cit., hlm. 289. 
51 Contoh keadaan atau situasi yang dihadapi Mahkamah dalam keadaan 
demikian misalnya saja dikutif dalam sengketa the Namibia Case (1971) 
ICJ Reports, hlm. 16. 
52 Contohnya adalah dalam sengketa the Western Sahara Case (1975) ICJ 
Reports, hlm. 12. 
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45. Masalah-masalah hukum yang Mahkamah berikan nasihat 

hukumnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok berkut: 

(1) keanggotaan suatu negara terhadap organisasi internasional, 

misalnya sengketa the Conditions for the Admission of a State 

to Membership in the United Nations Case (1948); 

(2) penafsiran perjanjian, misalnya dalam sengketa the 

Interpretation of Peace Treaties case (1950); 

(3) pembayaran iuran pada organisasi internasional, misalnya 

sengketa the Certain Expenses of the United Nations case 

(1962);  

(4) status wilayah, misalnya the Eastern Sahara case (1975), the 

South West Africa (Namibia) (1950);53  

(5) status hukum suatu organisasi internasional, misalnya dalam 

sengketa the Reparation for Injuries Suffered in the Service 

of the United Nations (1949); dan 

(6) dampak atau akibat hukum dari tindakan suatu negara. 

46. Contoh aktual adalah permohonan Majelis Umum kepada 

Mahkamah mengenai akibat hukum dari pembangunan tembok oleh 

Israel di wilayah yang didudukinya, yaitu Palestina. Permohonan 

ini dikirim melalui Sekjen PBB kepada Mahkamah dalam suratnya 

tertanggal 8 Desember 2003. Surat diterima Registry ICJ pada 

tanggal 10 Desember 2003. Dalam surat permohonannya, masalah 

hukum yang diutarakan Majelis Umum berbunyi: 

“What are the legal consequences arising from the 
construction of the wall being built by Israel, the 
occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, 
including in and around East Jerusalem, as described in the 
report of the Secretary-General, considering the rules and 
principles of international law, including the Fourth 
Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council 
and General Assembly resolutions?"54  

                                                           
53 Dixon, op.cit., hlm. 289-290. (Dixon juga memberi ulasan tentang 
pendirian Mahkamah terhadap putusan-putusan berupa nasihat hukum yang 
dikeluarkan oleh (hakim-hakim) Mahkamah sebelumnya ([reseden]). 
54 Biasanya setelah menerima permohonan, Mahkamah membuat daftar tentang 
negara-negara atau organisasi internasional yang diperkirakan akan 
dapat memberi informasi relevan mengenai pokok sengketa. Setelah itu 
Mahkamah menggelar persidangan secara tertulis dan/atau lisan sesuai 
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3. Pihak Non Anggota PBB dan Intervensi Pihak Ketiga 

a. Pihak Non Anggota PBB 

1. Pasal 93 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota 

PBB ipso facto adalah anggota atau peserta pada Statuta Mahkamah 

Internasional. Pasal 93 ayat 2 Piagam menyatakan bahwa negara-

negara non anggota PBB dapat pula menjadi pihak pada Statuta 

Mahkamah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majelis Umum 

atas rekomendasi dari Dewan Keamanan.55 

2. Swiss misalnya bukan anggota PBB. Pada tanggal 11 Desember 

1946, Majelis Umum mengesahkan, atas rekomendasi Dewan Keamanan, 

suatu resolusi 91 (I) 1946. Resolusi ini menyatakan bahwa Swiss 

dapat menjadi peserta pada Statuta ICJ dengan syarat-syarat 

berikut: 

(1) menerima ketentuan-ketentuan statuta ICJ; 

(2) menerima semua kewajiban sebagai anggota PBB berdasarkan pasal 

94 Piagam;56 

(3) bersedia membayar ongkos-ongkos Mahkamah yang jumlahnya akan 

ditentukan oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu setelah 

berkonsultasi dengan pemerintah Swiss. 

3. Swiss menerima persyaratan-persyaratan itu yang dinyatakan 

dalam suatu dokumen yang diserahkan kepada Sekretariat PBB pada 

tanggal 28 Juli 1948. Liechtenstein dan San Mario menjadi peserta 

Statuta ICJ dengan persyaratan-persyaratan yang sama dengan 

menyerahkan pernyataan (deklarasi) penerimaan kepada Sekretariat 

PBB pada tanggal 29 Maret 1950 dan 18 Februari 1954. 

 

                                                                                                                                                                             
dengan pasal 66 Statuta ICJ dan pasal 104 Rules of the Court (ICJ Press 
Release, 10 December 2003). 
55 Dimungkinkannya negara-negara yang bukan menjadi anggota PBB untuk 
menjadi anggota ICJ merupakan pengecualian terhadap prinsip hukum 
perjanjian internasional pacta tertiis nec nocent nec prosent, yang 
berarti bahwa perjanjian mengikat hanya terhadap para pihak yang 
membuat dan mengikatkan dirinya saja. Ia tidak mengikat pihak ketiga 
yang berada di luar kesepakatan para pihak yang membuatnya. 
56 Pasal 94 Piagam mensyaratkan semua anggota PBB untuk mentaati putusan 
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. 
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b. Intervensi Pihak 3 

4. Suatu negara dapat pula memohon untuk dapat ikut serta atau 

intervensi di dalam suatu persidangan suatu sengketa manakala 

negara ketiga tersebut memiliki kepentingan hukum. Kepentingan 

hukum dalam arti putusan Makamah yang akan dikeluarkan dapat 

berpengaruh kepada kepentingannya. Ketentuan-ketentuan atau 

aturan mengenai keikutsertaan atau intervensi ini termuat pula 

dalam aturan Mahkamah yakni dalam pasal 62 Statuta, dan Rules of 

the International Court of Justice pasal 81-86. 

 Di antara pasal-pasal tersebut di atas, pasal yang utama 

adalah Pasal 62 Statuta dan pasal 81 Rules of the Court. Pasal 62 

Statuta menyatakan: 

“l. Should a State consider that it has an interest of a 
legal nature which may be affected by the decision in the 
case, it may submit a request to the Court to be permitted 
to intervene. 

2. It shall be for the Court to decide upon this request.” 

 Sedangkan Pasal 81 ayat 1 dari the Rules of Court 

menyatakan bahwa permohonan untuk intervensi harus dimohonkan 

segera mungkin dan tidak melewati diakhirinya persidangan secara 

tertulis (“be filed as soon as possible, and not later than the 

closure of the written proceedings”)57 dan bahwa “[i]n exceptional 

circumstances, an application submitted at a later stage may 

however be admitted”. 

Article 81 ayat 2, juga menyatakan bahwa negara yang bermaksud 

mengintervensi dalam suatu kasus harus menyatakan: 

“(a) the interest of a legal nature which the State applying to 
intervene considers may be affected by the decision in that 
case; 

                                                           
57 Dalam sidang Mahkamah, sempat lahir debat mengenai arti dan 
penafsiran kata "segera mungkin" (as soon as possible). Mahkamah dengan 
mengacu kepada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya akhirnya berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah bahwa permohonan (untuk 
intervensi) tersebut harus diajukam sebelum persidangan secara tertulis 
berakhir (the closure of the written proceedings). (Paragrap 21 dan 25, 
Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 
(Indonesia/Malaysia), Application by the Philippines for Permission to 
Intervene, 23 October 2001. 
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(b) the precise object of the intervention; 

(c) any basis of jurisdiction which is claimed to exist as 
between the State applying to intervene and the parties to 
the case”. 

 Pasal 81 ayat 3 menyatakan lebih lanjut bahwa suatu 

permohonan untuk intervensi “shall contain a list of the 

documents in support, which documents shall be attached”. 

6. Salah satu sengketa di mana pihak ke-3 memanfaatkan pasal 

62 ini adalah keinginan intervensi Filipina dalam sengketa pulau 

Sipadan - Ligitan antara Indonesia v Malaysia (2002). Dalam 

sengketa ini Filipina memohon intervensi atas dasar bahwa 

intervensi tersebut perlu dilakukannya untuk melindungi hak-hak 

hukum dan historial (legal and historical rights) yang timbul 

dari klaim Filipina atas wilayah Borneo Utara (Sabah). Filipina 

khawatir, putusan Mahkamah ICJ dalam senkgeta pulau Sipadan - 

Ligitan akan berpengaruh negatif terhadap tuntutannya atas Sabah. 

 Dalam putusannya tanggal 23 Oktober 2001, Mahkamah dengan 

suara 14:1, menolak permohonan Filipina. Alasannya, Filipina 

gagal membuktikan adanya kepentingan hukum (interest of legal 

nature) yang mungkin dapat terpengaruh oleh putusan Mahkamah. 

 Suara menolak (Dissenting Opinion) diberikan oleh Hakim 

Oda. Di samping itu terdapat 2 Declarations (Hakim Kooijmans dan 

Parra-Arrangures) dan 3 Separate Opinions (Hakim Ad Hoc Franck, 

Hakim Koroma dan Hakim Ad Hoc Weeramantry). Banyaknya suara-suara 

ini menunjukkan bahwa masalah intervensi pihak ke-3 dalam 

persidangan Mahkamah masih sedikit banyak terdapat silang 

pendapat di antara para ahli (in casu: hakim-hakim Mahkamah).  

7. Sebagai ilustrasi menarik dikemukakan pendapat hakim 

Gonzalo Parra-Arnguren. Beliau menyatakan antara lain bahwa 

sangatlah sulit dan tampaknya prematur untuk dapat menyimpulkan 

bahwa suatu putusan (Mahkamah) atas suatu pokok sengketa akan 

mempengaruhi kepentingan hukum salah satu pihak. Alasan  utamanya 

adalah, bukankan putusan (akhir) Mahkamah belum dapat diketahui 

apakah putusan (yang akan datang) tersebut memang akan 
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mempengaruhi kepentingan pihak ketiga ini. Pendapat Hakim Parra-

Arnguren antara lain berbunyi: 

“Article 62 of the Statute refers to the dispositif, not to 
the findings or reasoning supporting the future Judgment of 
the Court in the main case. 
Notwithstanding my vote for the operative part of the 
Judgment, I consider it necessary to state that, in my 
opinion, Article 62 of the Statute refers only to the 
dispositif part of the Judgment in the main case. The 
findings or reasoning supporting the future Judgment of the 
Court in the main case are not known at this stage of the 
proceedings. Therefore, it is impossible to take them into 
consideration, as the majority maintains (para. 47), in 
order to determine whether they may affect the legal 
interest of the State seeking for permission to intervene. 
Consequently, I cannot agree with other paragraphs of the 
Judgment which, after examining certain documents, conclude 
that the Philippines legal interest may not be affected by 
their interpretation.”58 

 

9. Sengketa-sengketa yang memperlihatkan adanya intervensi 

pihak ke-3 ini antara lain Malta dalam sengketa the Continental 

Shelf (Tunisia/Libya Arab Jamahiriya) (1983) dan Italia dalam 

sengketa the Malta/Libya Arab Jamahiriya) (1984). Pada kedua 

sengketa, permohonan intervensi ditolak Mahkamah.59 Dalam sengketa 

antara El Salvador - Honduras (Land, Island and Maritime Frontier 

Dispute), Mahkamah Internasional menerima permohonan intervensi 

Nicaragua untuk ikut serta dalam persidangan.60 

 Dari kasus intervensi Filipina dalam sengketa pulau 

Sipadan-Ligitan ini dan Statuta dan aturan ICJ, tampak adanya 

persyaratan mendasar yang menjadi alasan untuk dapat ikut serta 

dalam suatu sengketa: 

(1) suatu negara harus dapat membuktikan secara meyakinkan kepada 

Mahkamah bahwa ia memiliki kepentingan hukum; 

                                                           
58 Delaration by Judge Goonzalo Parra-Arnguren, Case Concerning 
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), 
Application by the Philippines for Permission to Intervene, 23 October 
2001. 
59 Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 75. 
60 Lihat lebih lanjut: J.J. Quintana, "The Intervention by Nicaragua in 
the Case between El Salvador and Honduras Before an Ad Hoc Chamber of 
the International Court of Justice," XXXVIII:2 NILR 199-208 (1991). 
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(2) putusan Mahkamah atas pokok sengketa dapat mempengaruhi 

kepentingan hukum tersebut; 

(3) pengajuan permohonan harus dimintakan dalam waktu yang 

'secepatnya.' 
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E. Tindakan Perlindungan Sementara (Interim Measures of 

Protection) 

1. Tindakann perlindungan sementara ini termasuk juga ke dalam 

jurisdiksi Mahkamah, yakni berada dalam ruang lingkup jurisdiksi 

yang disebut incidental jurisdiction. Berdasarkan jurisdiksi ini, 

Mahkamah memiliki wewenang untuk menyatakan diberlakukannya suatu 

tindakan-tindakan perlindungan sementara, membolehkan suatu 

intervensi dan manafsirkan atau merubah suatu putusan.61 

2. Sesuai dengan namanya, tindakan perlindungan sementara ini 

berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pihak sementara 

persidangan atas pokok sengketanya sendiri sedang berlangsung. 

Dasar hukum yang mendasari jurisdiksi seperti ini terdapat dalam 

Pasal 41 Statuta ICJ yang berbunyi: 

1. The Court shall have the power to indicate, if it 
considers that circumstances so require, any provisional 
measures which ought to be taken to preseve the respective 
rights of either party; 
2. Pending the final decision, notice of the measures 
suggested shall forthwith be given to the parties and to 
the Security Council. 

3. Dasar pembenaran pemberian perlindungan ini berasal dari 

prinsip hukum yang sudah mendasar yakni bahwa putusan suatu 

pengadilan haruslah efektif. Karenanya, sangatlah penting bagi 

pengadilan untuk mencegah salah satu atau kedua belah pihak untuk 

mengganggu situasi atau mencoba untuk membuat pihak lainnya fait 

accompli.62 

4. Lembaga tindakan perlindungan sementara ini dikenal pula 

dalam hampir setiap sistem hukum nasional. Pada lingkup 

internasional, lembaga pemberian perlindungan sementara ini 

dirasakan peranannya karena proses perkara dalam persidangan 

internasional acapkali berlarut-larut. Apalagi apabila sengketa 

yang diadili menyangkut masalah yang peka, misalnya sengketa 

perbatasan wilayah negara yang di dalamnya mengandung sumber 

                                                           
61 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 16. 
62 Ibid. 
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kekayaan alam, maka tindakan perlindungan sementara itu dirasakan 

pentingnya. Dalam baitan ini Goldsworthy menggambarkan sebagai 

berikut: 

"Interim measures of protection are designed to facilitate 
the functioning of the Court by ensuring that proceedings 
are not frustrated and the execution of any final judgment 
is not aborted by irremediable change of circumstances."63 

5. Keputusan untuk memberikan perlindungan sementara, antara 

lain, tampak pada Sengketa the Frontier Dispute antara Burkina 

Faso dan Mali (1986). Kedua negara ini sejak tahun 1970-an 

berperang mengenai perbatasan kedua negara yang tidak jelas. 

Karena berlarut-larut, kedua negara sepakat menyerahkan 

sengketanya kepada Mahkamah Internasional. 

6. Pada waktu sedang meneliti dan menyidangkan kasus ini, 

perang antara kedua negara mengenai soal yang sama pecah kembali. 

Guna mencegah agar bukti-bukti tidak hilang dan menyadari bahwa 

peperangan kemungkinan akan semakin akut, kedua belah pihak 

akhirnya sepakat meminta Mahkamah untuk memberikan perlindungan 

sementara, yaitu perlunya diberlakukan gencatan senjata. 

7. Setelah mempelajari permintaan tersebut, Mahkamah (Chamber) 

kemudian memerintahkan para pihak untuk melaksanakan gencatan 

senjata. Mahkamah memerintahkan mereka untuk menarik pasukannya 

dari wilayah sengketa, tidak mengganggu atau memperburuk keadaan 

serta tidak mengganggu hak-hak pihak lainnya.64 

8. Sengketa-sengketa lainnya di mana Mahkamah mengabulkan 

permintaan negara penuntut agar pihak negara lainnya tidak 

membahayakan efektivitas putusan, antara lain, sengketa Prince 

van Pless Administration, Electricity Company of Sofia and 

Bulgaria, Anglo-Iranian Oli Co., United States Diplomatic and 

Consular Staff in Tehran, Military and Paramilitary Activities in 

and against Nicaragua.65 

                                                           
63 Peter J. Goldsworthy, "Interim Measures of Protection in the 
International Court of Justice," 68:2 AJIL 276 (1974). 
64 Ibid., hlm. 117. 
65 ICJ. op.cit.,hlm. 53. 
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9. Tidak semua permohonan untuk diberikan perlindungan 

sementara ini dikabulkan Mahkamah. Contohnya antara lain adalah 

sengketa Factory at Chorzow (1928), Legal Status of the South-

Eastern Territory of Greenland (1933), Polish Agrarian Reform and 

German Minority, Interhandel, Trial of Pakistani Prisoners of 

War, Aegean Sea Continental Shelf Case (1976).66 

10. Persyaratan untuk memperoleh tindakan perlindungan 

sementara dari Mahkamah Internasional telah dibahas secara 

panjang lebar dalam sengketa the Lockerbie Case (1992). Dalam 

kasus ini Mahkamah mempertegas 2 persyaratan yang harus ada untuk 

mendapatkan tindakan perlindungan sementara ini: 

(1) harus adanya suatu kasus yang prima facie menunjukkan 

pelaksanaan jurisdiksi Mahkamah atas pokok masalah yang 

diserahkan kepadanya; 

(2) adanya risiko timbulnya kerugian yang fatal atau besar 

(imminent irreparable damage) terhadap hak dari pihak yang 

memohon tindakan perlindungan. 

11. Uraian di atas sebenarnya menggambarkan peran lebih luas 

dari Mahkamah Internasional dalam turut serta memelihara 

perdamaian dan keamanan internasional. Dengan tepat Goldswaorthy 

menggambarkan peran Mahkamah sebagai berikut: 

"The function of interim measures of protection in 
preventing irreparable prejudice to the rights of the 
parties reflects the concern of the Court, conscious of its 
role as an organ of the United Nations, to play its part in 
the preservation of internatonal peace and in the peaceful 
settlement of disputes. Interim measues are useful as a 
"cooling off" mechanism in the context of internatonal 
conflict."67  

 

 

                                                           
66 ICJ, op.cit., hlm. 54; Dixon, op.cit., hlm. 274. 
67 Peter J. Goldswarothy, op.cit., hlm. 277. 
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F. Ketidak-hadiran Peserta dalam Persidangan. 

1. Statuta Mahkamah Internasional mengatur maslah ini dalam 

pasal 53.68 Ketidak-hadiran negara tertuntut biasanya timbul 

karena negara tersebut menolak jurisdiksi Mahkamah atau alasan-

alasan lainnya. Ketidak-hadiran oleh salah satu negara tersebut 

tidak menghalangi Mhkamah untuk melanjutkan persidangannya.  

2. Namun sebelum memutuskan untuk melanjutkan persidangan, 

Mahkamah terlebih dahulu harus memastikan bahwa ia memang 

memiliki jurisdiksi dan telah mempertimbangkan hal-hal lainnya 

dengan seksama. Apabila Mahkamah menyimpulkan bahwa ia memiliki 

jurisdiksi, maka barulah ia mengadili apakah tuntutan dari negara 

penuntut memiliki dasar yang kuat atau tidak.  

3. Persidangan menurut hukum acara seperti biasa, yaitu secara 

tertulis yang kemudian diikuti dengan lisan, tetap berlangsung. 

Setelah itu barulah pada akhirnya Mahkamah memberikan putusannya. 

4. Ketidak-hadiran suatu negara tertuntut dapat terjadi pada 

setiap tahap persidangan, misalnya saja dalam sengketa the 

Fiheries Jurisdiction case (1973), the Nuclear Tests case (1974), 

the Aegean Sea Continental Shelf case (1978), the United States 

Diplomatic and Consular Staff in Tehran case (1980).69 

5. Ada juga sengketa di mana ketidak-hadiran negara tertuntut 

terjadi hanya pada tahap tertentu dari persidangan tersebut, 

misalnya saja dalam sengketa Corfu Channel, Assessment of Amount 

of Compensation, Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Merit). 

6. Kadang-kadang ketidak-hadiran ini dilakukan pula oleh 

negara penuntut yang akhirnya mengahiri persidangan. Misalnya 

saja sengketa Denunciation of the Treaty of 2 November 1865 

                                                           
68 Pasal 53 Statuta ICJ: 

“1. Whenever one of the parties does not appear before the Court, 
or fails to defend its case, the other party may call upon the 
Court to decide of its claim. 

“2. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only 
that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, 
but also that the claim is well founded in fact and law.” 

69 M.N. Shaw, op.cit.,hlm. 999. 
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between China and Belgium, Polish Agrarian Reform and German 

Minority, Electricity Company of Sofia and Bulgaria, Trial of 

Pakistani Prisoners of War. 

7. Tidak dilanjutkannya sengketa tidak saja berkaitan dengan 

seluruh sengketa, tetapi dapat juga hanya terhadap masalah-

masalah tertentu yang ditangani Mahkamah, misalnya penuntutan 

jumlah ganti rugi dalam sengketa the United Sates Diplomatic and 

Consular Staff in Tehran case (1980). 
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G. Hukum yang Diterapkan Mahkamah Internasional 

1. Putusan Berdasarkan Hukum Internasional 

1. Statuta Mahkamah Internasional dengan tegas menyatakan 

sumber-sumber hukum internasional yang akan Mahkamah terapkan 

dalam memnyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya. 

Sumber hukum tersebut dinyatakan dalam pasal 38 ayat 1 Statua 

Mahkamah Internasional, yaitu :  

a) konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum 

atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang 

diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;  

b) kebiasan-kebiasan internasional sebagaimana telah dibuktikan 

sebagai suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum;  

c) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa 

beragam; 

d) putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang 

paling terkemuka dari bernagai negara sebagai sumber hukum 

subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. 

2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, penyebutan sumber-sumber 

hukum tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-

masing sumber hukum. Klasifikasi yang dapat digunakan adalah 

bahwa 2 urutan pertama tergolong kedalam sumber hukum utama atau 

primer. Dua lainnya adalah sumber hukum tambahan atau subsider.70 

3. Adanya 2 pengklasifikasian tersebut secara teori 

menunjukkan bahwa Mahkamah akan pertama-tama menggunakan sumber 

hukum utama terlebih dahulu (perjanjian internasional). Baru 

manakala sumber hukum utama tersebut tidak membantu, maka 

Mahkamah akan memeriksa kaidah-kaidah hukum kebiasaan 

internasional. Selanjutnya jika sumber hukum tersebut kurang 

memberi gambaran, maka sumber hukum subsider akan berfungsi, 

yakni prinsip-prinsip hukum umum dan putusan pengadilan terdahulu 

serta pendapat para ahli. 

                                                           
70 Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm.108. 
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 Dalam sengketa pulau Sipadan – Ligitan (Indonesia/Malaysia) 

(2002), para pihak secara tegas menghendaki Mahkamah untuk 

menerapkan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional 

sebagaimana termuat dalam pasal 38 Statuta Mahkamah yang dapat 

diterapkan terhadap sengketa mereka. Dalam perjanjian khusus 

(Special Agreement) penyerahan sengketa oleh para pihak ke 

Mahkamah yang ditandatangani di Juala Lumpur 31 Mei 1997, para 

pihak sepakat dalam pasal 4 (Applicable Law): “The principles and 

rules of international law applicable to the dispute shall be 

those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute 

of the Court.” 

4. Khusus untuk wewenang Mahkamah dalam memberi nasihat hukum 

(kepada badan-badan utama dan khusus PBB), maka sumber-sumber 

hukum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta tersebut terkait dengan 

ketentuan pasal 68 Statuta. Menurut Schlochhauer, berdasarkan 2 

pasal ini Mahkamah wajib menerapkan tidak saja perjanjian 

internasional antar negara, tetapi juga perjanjian-perjanjian 

yang dibuat antara negara dengan organisasi internasional atau 

antar organisasi internasional yang di dalamnya memuat prinsip-

prinsip hukum.71 

5. Hukum kebiasaan internasional yang ditetapkan Mahkamah 

dapat berupa dua macam: 

(1) prinsip-prinsip yang telah mapan sebagai suatu hasil 

penerimaan dan penerapan oleh negara-negara yang kemudian 

dianggap sebagai kaidah-kaidah hukum kebiasaan 

internasional; dan  

(2) kaidah-kaidah serupa yang juga berkembang dan diterapkan 

di dalam suatu region tertentu (hukum internasional 

regional).72  

6. Menurut Piagam PBB, yang dimaksud dengan azas-azas hukum 

umum bukan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

lingkup internasional. Tetapi ia mengacu kepada prinsip-prinsip 

                                                           
71 Schlochhauer, op.cit., hlm. 80. 
72 Schlochhauer, op.cit., hlm. 80. 
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hukum umum yang terdapat dalam hukum nasional atau yang 

terefleksikan dalam konsep-konsep dasar dari tertib hukum negara-

negara yang sitem hukumnya dianggap berasal dari ‘negara-negara 

beradab.73 

7. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa yang dimaksud 

dengan asas-asas hukum umum adalah asas-asas hukum yang mendasari 

sistem hukum modern. Maksud sistem hukum modern adalah sistem 

hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga 

hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas 

asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi.74 Mahkamah akan 

menggunakan norma-norma hukum ini untuk mengisi kekosongan hukum 

dalam hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan 

internsional. 

8. Mahkamah akan menerapkan putusan-piutusan pengadilan dan 

tulisan-tulisan para sarjana terkemuka untuk:  

(1) menafsirkan sumber-sumber hukum internasional primer, 

yaitu perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum 

umum;  

(2) memperjelas ketidak jelasan dari maksud sumber-sumber 

hukum primer tersebut. 

9. Putusan pengadilan di sini tidak saja mencakup putusan-

putusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pemranen 

Internasional (PCIJ), tetapi juga putusan-putusan pengadilan 

internasional lainnya, termasuk badan arbitrase internasional. 

10. Putusan pengadilan sebelumnya ini (preseden) digunakan juga 

untuk memperjelas ketidak-jelasan hukum (internasional) yang akan 

diterapkan Mahkamah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 59 

Statuta Mahkamah, putusan Mahkamah hanya mengingat negara-negara 

yang bersengketa dan hanya berlaku untuk sengketa-sengketa yang 

bersangkutan saja.75 

                                                           
73 Schlochhauer, op. cit., hlm. 80. 
74 Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm. 138. 
75 Pasal 59 Statuta Mahkamah: “The decision of the Court has no binding 
force except between the parties and in respect of that particular 
case.” 
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2. Putusan Berdasarkan Ex Aequo et Bono 

11. Berdasarkan pasal 38 ayat 2 Statuta, Mahkamah berwenang 

untuk memutus suatu sengketa berdasarkan ex aequo et bono apabila 

para pihak sepakat. Sumber hukum ex aequo et bono (kepatutan dan 

kelayakan atau keadilan dalam hukum internasional) belum pernah 

diterapkan Mahkamah sampai saat ini.76 

12. Menurut Schlochhauer, karena sifatnya, kemungkinan memutus 

sengketa dengan menerapkan sumber hukum ini lebih cocok digunakan 

dalam arbitrase internasional. Sumber hukum ini tidak cocok untuk 

diterapkan oleh badan-badan peradilan internasional. 

13. Negara-negara dewasa ini jarang memberikan wewenang 

penerapan sumber hukum ini dalam klausul-klausul dari berbagai 

perjanjian internasional dan dalam berbagai deklarasi yang 

menyatakan penerimaan mereka terhadap jurisdiksi memaksa Mahkamah 

Internasional.77 

                                                           
76 M.N. Shaw, op.cit., hlm. 983. (Namun demikian, Shaw mengingatkan 
bahwa meskipun Mahkamah belum pernah menerapkan sumber hukum ini, namun 
Mahkamah memiliki wewenang untuk menerapkan prinsip pertimbangan yang 
adil (“equitable considerations”) terhadap suatu sengketa dalam 
kerangka hukum internasional). 
77 Schlochhauer, op.cit., hlm. 81. 
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H. Putusan Mahkamah Internasional 

1. Berakhirnya Sengketa 

1. Suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional 

dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:78 

a. Adanya kesepakatan dari para pihak. 

2. Kesepakatan ini dapat dilakukan pada setiap tahap 

persidangan dan para pihak memberitahukan kesepakatan ini kepada 

Mahkamah bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Dalam hal 

terjadinya kesepakatan ini, Mahkamah akan mengeluarkan surat 

putusan (Order) yang berisi penghapusan sengketa dari daftar 

Mahkamah. Contoh hal seperti ini tampak dalam sengketa-sengketa 

yang ditangani PCIJ yaitu the Delimitation of the Territorial 

Waters between Island of Castello and the Coasts of Anatolia, 

Losinger, Bochgrave (1937).79  

b. Tidak dilanjutkannya persidangan (discontinuance). 

3. Suatu negara penuntut/pemohon setiap waktu dapat 

memberitahukan Mahkamah bahwa mereka telah sepakat untuk tidak 

melanjutkan persidangan atau kedua belah pihak menyatakan bahwa 

mereka sepakat untuk menarik kembali sengketanya. 

4. Dalam menghadapi hal ini, Mahkamah akan membuat surat 

putusan (Order) yang berisi penghapusan sengketa dari daftar 

Mahkamah.  

c. Dikeluarkannya Putusan (Judgment). 

5. Cara inilah yang paling lazim mengakhiri sengketa. Ada 

beberapa isu yang cukup penting untuk diuraikan disini. 

1). Putusan diterbitkan untuk masyarakat luas.  

5. Putusan-putusan Mahkamah Internasional disebarluaskan 

kepada masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan sifat putusan 

badan arbitrase yang sifatnya rahasia. Putusan tersebut dimuat 

dalam suatu dokumen yang berjudul Reports of Judgments (untuk 

                                                           
78 ICJ, op.cit., hlm. 57. 
79 ICJ, op.cit., hlm. 57. 
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sengketa-sengketa antar negara) dan Advisory Opinions and Orders 

(untuk putusan-putusan yang bersifat nasihat-nasihat hukum).80 

6. Putusan yang dipublikasikan secara luas memiliki segi 

positif. Publikasi telah memberikan sumbangan yang berharga bagi 

perkembangan hukum internasional. Tidak jarang argumen-argumen 

hukum dan pendapat-pendapat para hakim telah menjadi ‘sumber 

hukum’ penting yang kemudian banyak diikuti dan diikuti oleh 

putusan-putusan selanjutnya (meskipun hal ini bukan merupakan 

keharusan). Para sarjana terkemuka telah pula mengomentari 

putusan-putusan tersebut. 

2. Pendapat para hakim.  

7. Pendapat-pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat 

pula secara lengkap dalam laporan-laporan putusan (Report of the 

Judgment). Suatu laporan memuat dua bentuk pendapat para hakim, 

yaitu :  

i). Dissenting Opinion; 

8. Yaitu suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu 

atau beberapa hal dari putusan Mahkamah, khususnya dasar hukum 

dan argumentasi dari putusan dan akibatnya telah memberikan 

putusan atau pendapat yang menentangnya. 

ii). Separate Opinion. 

9. Yaitu suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim 

terhadap putusan Mahkamah khususnya mengenai ketentuan hukum yang 

digunakan dan beberapa aspek yang menurutnya penting, namun ia 

tidak sepaham dengan semua atau beberapa argumentasi Mahkamah 

meskipun berakhir putusan yang sama dengan Mahkamah. 

3. Putusan mengikat para pihak. 

10. Sifat putusan Mahkamah adalah mengikat, final dan tidak ada 

banding (Pasal 60: “the judgment is final and without appeal. 

...”). Prinsip ini berlaku terhadap semua putusan Mahkamah, baik 

                                                           
80 Putusan Mahkamah dapat diakses dengan mudah dan gratis dari website 
ICJ: <http://www.icj.org>. 
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yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (lengkap) 

(full bench of the Court) atau oleh suatu Chamber.81 

11. Sifat mengikat putusan Mahkamh ini merupakan konsekuensi 

dari ratifikasi, aksesi atau penerimaan atas Statuta Mahkamah 

oleh negara. Ketentuan hal ini tersurat dalam pasal 94 Piagam PBB 

yang menyatakan sebagai berikut: 

 “1. Each Member of the United Nations undertakes to comply 
with decision of the International Court of Justice in any 
party to a case fails to perform the obligations incumbent 
upon it under a judgment rendered by the Court, the other 
party may have recourse to the Security Council, which may, 
if it deems necessary, make recommendations or decide upon 
measures to be taken to give effect to the judgment.” 

 

12. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa 

saja. Hal ini termuat dalam pasal 59 Statuta Mahkamah, yang 

menyatakan bahwa “the decision of the Court has no binding force 

except between the parties and in respect of that particular 

case.” Dari rumusan pasal ini tampak bahwa Mahkamah tidak 

mengikuti prinsip stare decisis (sifat mengikat preseden) seperti 

yang dikenal dalam sistim hukum Common Law. 

4. Penafsiran dan Perubahan Putusan.  

13. Wewenang untuk menafsirkan dan merubah putusan berada pada 

Mahkamah. Ketentuan yang terkait dengan hal ini adalah sebagai 

berikut: 

i). Atas permohonan salah satu pihak, Mahkamah dapat menafsirkan 

putusannya manakala terhadap perbedaan pendapat di antara para 

pihak mengenai pengertian putusan Mahkamah. Namun tidak semua 

permintaan tersebut dikabulkan, misalnya sengketa the Treaty 

of Neuilly dan sengketa Asylum).82 

ii).Salah satu pihak dapat meminta perubahan suatu putusan 

apabila terdapat suatu fakta atau hal baru yang ketahuan 

kemudian dan merupakan faktor penting yang menentukan dan 

                                                           
81 ICJ op. cit., hlm. 63. 
82 ICJ op. cit., hlm. 65. 
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dapat merubah isi putusan. Hal-hal yang baru ini tidak 

diketahui atau didasari oleh Mahkamah sebelumnya. 

14. Permohonan ini harus diajukan oleh salah satu pihak yang 

sebelumnya juga tidak menyadari adanya fakta baru dan hal ini 

baru terungkap bukan karena kelalaiannya. Permohonan ini harus 

dimintakan paling lambat 6 bulan sejak ditemukannya fakta baru 

tewrsebut dan maksimal dalam jangka waktu 10 tahun sejak Mahkamah 

memberikan putusannya. Hal ini dinyatakan dalam sengketa the 

Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 

February 1982 in the case concerning the Continental Shelf 

(Tunisia/Libya Arab Jamahiria).83 Mahkamah akan menolak setiap 

permohonan penafsiran atau perubahan putusan yang diminta di luar 

jangka waktu tersebut. 

 

                                                           
83 M.N. Shaw, op.cit., hlm. 998. 
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I. Penutup 

1. Dari uraian di atas, tampak pertama-tama bahwa aturan 

Statuta dan Rules of the Court telah mengatur dengan komprehensif 

berbagai aspek mengenai persidangan suatu sengketa. Dari tahap 

pelaksanaan dan peneyrahan sengketa oleh para pihak, jurisdiksi, 

hukum acara, hingga putusan Mahkamah. Meskipun demikian masih 

terlihat dalam pelaksanaannya, aturan-aturan Statuta atau Rules 

of the Court yang masih menimbulkan masalah penafsiran (lihat 

misalnya masalah pengaturan tentang intervensi pihak ke-3).  

2. Dari sengketa-sengketa yang negara-negara anggotanya 

serahkan ke Mahakamh, tercatat terdapat sekitar 60 sengketa 

(sejak 1946 hingga dewasa ini).84 Sengketa-sengketa tersebut dapat 

digolongkan ke dalam 5 kelompok: 

(1) sengketa-sengketa mengenai perbatasan wilayah (darat dan laut) 

serta hak lintas; 

(2) status kepemilikan atau kedaulatan wilayah (sengketa pulau 

Sipadan-Ligitan RI/Malaysia termasuk ke dalam kelompok ini); 

(3) keabsahan penggunaan kekerasan; 

(4) perlindungan diplomatik dan warga negara di luar negeri; dan 

(5) pengambil-alihan harta benda milik negara asing.85 

3. Dari sekitar 60 sengketa yang tergolong ke dalam 5 kelompok 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa Mahkamah menerima sedikit 

sengketa. Selama lebih dari setengah abad berdiri, Mahkamah hanya 

menerima sekitar 1 sengketa setiap tahun. Namun apabila kita 

bandingkan dengan sengketa yang diterima oleh badan peradilan 

arbitrase PCA, jumlah tersebut relatif lebih besar. Di samping 

itu ada alasan lain yang lebih dapat diterima dengan baik, yakni: 

(1) Terdapat berbagai cara penyelesaian sengketa yang tersedia 

dalam hukum internasional. Cara penyelesaian melalui Mahkamah 

adalah penyelesaian secara hukum. Sedangkan hukum 

                                                           
84 Malanczuk, op.cit., hlm. 290. (Jumlah ini tidak termasuk putusan 
Mahkamah berupa nasihat hukum). 
85 Cf., Office of the Legal Affairs, op.cit., hlm. 68; Malanczuk, 
op.cit., hlm. 290. 
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internasional sendiri menganjurkan cara penyelesaian secara 

non-hukum (terlebih dahulu), seperti negosiasi yang selama ini 

dikenal paling efektif, memuaskan dan langsung dilakukan oleh 

para pihak sendiri. Cara penyelesaian secara hukum baru 

ditempuh manakala cara penyelesaian damai telah gagal. 

(2) Jurisdiksi Mahkamah terbatas hanya terhadap negara. orang 

perorangan atau perusahaan berada di luar jurisdiksi Mahkamah. 

Hal ini sudah barang tentu menjadi alasan nyata sedikitnya 

sengketa yang diselesaikan Mahkamah. 

(3) Biasanya sengketa antara negara yang diserahkan kepada 

Mahkamah adalah sengketa-sengketa yang tergolong besar, peka 

dan rumit (bandingkan dengan kelompok sengketa tersebut di 

atas). Sengketa-sengketa yang relatif tidak rumit, sederhana 

biasanya tidak diserahkan ke Mahkamah. Karena sifatnya yang 

peka, rumit, atau besar ini juga menjadi alasan mengapa 

sedikitnya sengketa yang diserahkan ke Mahkamah. Karena 

rumitnya atau pekanya sengketa, hal ini menjadi alasan semakin 

besarnya pertimbangan bagi suatu negara untuk menyerahkan atau 

tidaknya sengketa tersebut ke pihak ketiga (Mahkamah). 

(4) Kalau kita lihat negara-negara yang menjadi para pihak dalam 

sengketa yang ditangani Mahkamah, maka sekilas dapat tampak 

bahwa negara-negara yang lebih banyak menyerahkan sengketanya 

adalah negara maju. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa 

adalah negara yang lebih banyak muncul di hadapan Mahkamah. 

Negara-negara berkembang muncul sekali dua kali. Hal ini 

sebenarnya menunjukkan pula bahwa untuk bersengketa di 

Mahkamah memang sedikit banyak dipengaruhi pula oleh siap 

tidaknya negara tersebut untuk bersengketa di hadapan badan 

internasional beserta segala konsekuensinya. Kesiapan tersebut 

antara lain mencakup kesiapan sumber daya manusianya, lawyer 

atau ahli hukum internasional yang akan mewakili negara, dan, 

yang utama, tersedianya atau kesiapan finansial yang akan 

mendukung kelancaran proses beracara di Mahkamah. Pendek kata, 

beracara di pengadilan, apalagi di Mahkamah Internasional, 
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adalah urusan yang sangat mahal bagi negara miskin atau sedang 

berkembang. 

(5) Statuta dan Rules of the Court Mahkamah sendiri tidak 

mensyaratkan jurisdiksi memaksa bagi negara anggotanya. Di 

balik itu, jurisdiksi Mahkamah sangat bergantung kepada kata 

sepakat dan pengakuan dari para pihak negara yang bersengketa. 

Atau, kadang kala kata sepakat atau pengakuan tersebut akan 

juga sangat bergantung kepada kata sepakat dari negara ketiga 

yang bukan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini dapat 

terjadi apabila Mahkamah melihat putusan yang akan 

dikeluarkannya akan berpengaruh kepada kepentingan hukum dari 

negara ketiga tersebut. (Lihat misalnya kasus the East Timor 

(1995) antara Portugal v Australia).  

4. Dari uraian di atas, tampaknya performance dan jumlah 

sengketa yang akan diserahkan kepada Mahkamah tidak akan banyak 

berubah. Tidak akan terjadi lonjakan secara tiba-tiba jumlah 

sengketa yang diserahkan kepadanya. Dengan alasan-alasan di atas, 

tampaknya kecenderungan tersebut akan dapat diterima. 

5. Meskipun prediksi tersebut mungkin benar, namun esensi yang 

lebih penting sebenarnya bukan berapa banyak jumlah suatu 

sengketa yang diserahkan dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah. 

Masalah yang justru lebih penting adalah efektivitas putusan 

Makamah itu sendiri. Intinya adalah, apakah para pihak atau 

negara-negara yang bersengketa menerima, mengakui dan menaati 

atau tidak putusan yang dikeluarkannya. Hal ini terkait dengan 

kualitas putusan yang tercermin dari argumen hukum para hakim. 

Hingga sekarang belum terdengar berita di mana para pihak atau 

salah satu pihak menggugat putusan Mahkamah atau secara terbuka 

memprotes keras putusan Mahkamah. Hal ini sedikit banyak 

menunjukkan bahwa putusan dan wibawa Mahkamah masih dihormati 

dengan baik oleh negara-negara anggotanya. 
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OUTLINE 

A. Mahkamah Intl dan PCIJ 
1. Pembentukan PCIJ 

2. Dewan LBB dirikan PCIJ 

3. Statuta terbentuk 1922 

4. Dua masalah timbul 

5. Masalah tempat kedudukan PCIJ 

6. Sidang pertama 1922 

7. Arti peran PCIJ 

8. PD II hentikan PCIJ 

9. Inisiatif Menlu AS dan Uk 

10. Konp San Fransisco 1945 

11. Statuta bagian dr Piagam PBB 

12. Alasan Konp bentuk badan baru 

13. ICJ ambil alih PCIj 

14. Sidang terakhir PCIJ 

15. April 1964: PCIJ resmi bubar 

 

 

B. Statua dan Aturan MI 
1. Bagian integral dr Piagam (ps 

92) 

2. Statuta terdiri dr 4 bagian 

3. Syarat pembubaran statuta 

4. Rules of the Court iCJ 

5. Dua kali prubahn Rules of Court 

6. Tujuan perubahan Rules of Court 

7. Tujuan Statuta ICJ 

8. Kedudukan khusus ICJ - Bdn Lain 

9. PCIJ bubar diganti ICJ 
(Repetition?) 

 

 

C.Komposisi ICJ 
 1. Hakim ICJ 

1. 15 rang hakim 

2. Syarat hakim 

3. Tanpa memandang nasionalitas 

4. Pembagian geografis 

5. Untuk 9 tahun 

6. 3 tahun utk 5 anggota 

 

 2. Hakim Ad Hoc 

11. Boleh periksa kasus bangsanya 

12. Hakim Ad Hoc ucapkan sumpah 

 

 3. Chamber 

16. Boleh dengan chamber 

17. Macam-macam chamber 

18. Rules on Chamber 

19. Chamber sdh dua kasus 

 

 4. Registry 

21. Arti Registry 

22. Komposisi Registry 

 

 

D. Jurisdiksi Mahkamah 
1. Masalah mendasar 

2. ICJ didirikan oleh perjanjian 

3. perjanjian menentukan jurisdiksi 

4. Jurisdiksi tersendiri bdn2 
peradilan 

 

 1. Contentious Jurisdiction 

6. Hanya negara (ratione personae) 

7. Kalau individu> negara 

8. Members of the ICJ: Ps 93 Piagam 

9. Keanggotaan Swiss 

10. Swiss terima syarat2 

11. Negara tidak dapat dipaksa 

12. Kata sepakat 

13. DK menganjurkan ICJ 

14. Cara 1: ps 36:1: Perj Intl 

15. Cara 2: Acta Compromis 

16. Perj2 penyerahan sengketa 

17. Cara 3: Forum prorogatum 

18. Karena tindakan suatu negara 

19. Cara 4: Optional Clause 

20. Negara tdk wajib terima Optional 
Clause 

21. Pasal 36 (5) 

22. Pasal 36 (3) 

23. Standard Optional Clause 

24. Untuk jangka waktu ttu 

25. Persyaratan Optional Clause 

26. Eg.: Certain Norwegian Loans 
Case 

27. Timbulkan pro-kontra 

28. Batas ruang lingkup problema 

29. Pengelompokan pasal 36 (2) 

30. Jumlah optional clause: 46 neg. 

 

 2. Advisory Jurisdiction 

36. Advisory jurisdiction: ps 96 

37. Pasal 65 Piagam 

38. Memberi nasihat hukum 

39.  

40. Dasar Hukum: Perj Intl 

41. Tidak mengikat 

42. Prakteknya diperhatikan 

43. Masalah pelaksanaan (2): 

 i. kelayakan masalah 

 ii.kepatutan masalah 

44. Jumlah nasihat hukum. 
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 3. Batas Waktu Penyerahan Kasus 

51. Batas waktu penyerahan kasus 

52. The Certain Phosphate Loans 1992 

53. Perhatikan keadaan2 khusus 

 

 

E. Tindakan Perlindungan Sementara 
1. Termasuk jurisdiksi ICJ 

2. Melindungi sementara hak 1 pihak 

3. Dasar pembenaran 

4. Dikenal di setiap sistem hukum 

5. Eg.: The Frontiers Dispute 

6. Permintaan kedua pihak 

7. Putusan MI 

8. Tdk langgar efektivitas putusan 

9. Tidak semua dikabulkan 

10. Persyaratan prlindungan smntara 

 

 

F. Ketidak-hadiran Peserta 
1. Pasal 53 statuta 

2. Memastikan dulu jurisdiksi 

3. Hukum Acara biasa 

4. Dapat pada setiap tahap 

5. Bisa pada tahap tertentu 

6. Kadang oleh negara penuntut 

7. Tidak dilanjutkannya sengketa 

 

 

G. Hukum Yang Diterapkan 
 1. Putusan Brdsrkn HI 

1. Pasal 38:1 Statuta ICJ 

2. Sumber Hk Primer & Subsider 

3. Primer dulu baru subsider 

4. Sumber Hukum: Advisory Opinion 

5. Hukum Kebiasaan Intl. 

6. Asas-asas Hukum Umum 

7. Mochtar ttg Asas2 Hukum Umum 

8. Putusan Pengadilan 

9. Putusan termasuk putusan2 ICJ 
PCIJ 

10. Untuk memperjelas aturan2 hukum 

 

 2. Ptsn Brdsrkn Ex Aequo et Bono 

11. Pasal 38:3 Statuta 

12. Tidak pernah dan tidak cocok ICJ 

13. Jarang dalam Perjanjian Intl 

 

 

H. Putusan MI 
 1. Berakhirnya Sengketa 

1. Berakhirnya Sengketa: 

 a. Kesepakatan para pihak 

2. Pada setiap tahap persidangan 

 b. Discontinuance 

3. Negara penuntut  

4. Tanggapan ICJ 

 c. Judgment/Putusan 

5. Disebarluaskan kpd Publik 

6. Baik utk perkembangan HI 

 2. Pendapat Para Hakim 

7. Dua bentuk: 

 i. Dissenting Opinion 

8. Penjelasan 

 ii. Separte Opinion 

9. Penjelasan 

 3. Putusan Mengikat Para Pihak 

10. Sifat putusan: Mengikat (Ps 60) 

11. Pasal 94 Piagam PBB 

12. Hanya mengikat pihak2 yg ber-
sengketa 

 4. Penafsiran & Prubahan Putusan 

13. Wewenang Mahkamah 

14. Diajukan oleh salah satu pihak 

 

 

I. Penutup 
1.  
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BAB V 

PBB DAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL 

A. Pendahuluan 

1. Seperti termuat dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama PBB 

adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga 

mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan melalui cara-cara 

penyelesaian secara damai. Dua tujuan tersebut tidak terlepas dari 

reaksi atas pecahnya Perang Dunia II. Dengan tujuan tersebut PBB 

berupaya agar perang dunia terbua baru (Perang Dunia III) tidak 

sampai pecah kembali. Untuk itu PBB berupaya keras agar sengketa-

sengketa antar negara dapat segera diselesaikan dengan sesegera 

mungkin secara damai.1 

2. Bab VI Piagam PBB ("Pacific Settlement of Disputes" atau 

"Penyelesaian Sengketa Secara Damai", Pasal 33 - 38) menguraikan 

lebih lanjut langkah-langkah damai yang harus dilakukan oleh 

negara-negara anggotanya guna penyelesaian secara damai ini. 

3. Berkaitan dengan itu, PBB memiliki berbagai cara yang 

terlembaga. Cara-cara ini adalah cara-cara yang termuat dalam 

Piagam PBB. Di samping itu PBB memiliki cara-cara informal yang 

lahir dan berkembang dari praktek PBB (yakni pelaksanaan tugas 

PBB). Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan untuk 

menyelesaikan sengketa bagi negara-negara anggotanya. 

4. Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan 

internasional, PBB memiliki 4 kelompok tindakan. Tindakan tersebut 

masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan 

                                                 
1 Sebelum PBB, LBB pun dibentuk sebagai reaksi atas pecahnya Perang Dunia, 
yaitu Perang Dunia I. Penyelesaian sengketa melalui lembaga internasional 
merupakan praktek yang telah berlangsung lama. Menurut Merrills, cara ini 
sama tuanya dengan penyelesaian melalui arbitrase. (J.G. Merriills, 
International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge U.P., 2nd.ed., 
1995, hlm. 179).  
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dukungan dari semua negara anggota PBB untuk dapat terwujud. 

Keempat kelompok tindakan tersebut adalah:2 

a. Preventive Diplomacy 

5. Maksud Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk 

mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah 

meluaskan suatu sengketa atau membatasi perluasan suatu sengketa. 

Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis 

Umum atau oleh organisasi-organisasi regional dengan bekerja sama 

dengan PBB. Misalnya adalah upaya yang dilakukan Sekjen PBB Kofi 

Anan dalam upayanya mencegah konflik Amerika Serikat – Irak 

menjadi sengketa terbuka mengenai keengganan Irak untuk 

mengijinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata biologi atau 

pemusnah massal yang disembunyikan di wilayah Irak. 

b. Peace Making 

6. Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang 

bersengketa untuk sepakat, khususnya melalui cara-cara damai 

seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini 

berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di 

antara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para 

pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan dengan cara-cara 

damai.3 

7. Dalam perannya di sini Dewan Keamanan hanya memberikan 

rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metoda penyelesaian 

yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketanya.4 

c. Peace Keeping 

8. Maksud Peace Keeping adalah mengerahkan kehadiran PBB dalam 

pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang 

                                                 
2 Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, New York: United Nations, 
1992, hlm. 12.  
3 Ibid., hlm. 20  
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berkepentingan. Bisanya PBB mengirimkan personil militer, polisi 

PBB dan juga personal sipil. Meskipun sifatnya militer, namun 

mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata (angkatan 

perang).5 

9. Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah 

konflik maupun untuk menciptakan perdamaian.6 Peace Keeping 

merupakan “penemuan” PBB. Sejak pertama kali dibentuk, peace 

keeping telah menciptakan stabilitas yang berarti di berbagai 

wilayah konflik.7 Sejak 1945 hingga 1992, PBB telah membentuk 26 

kali operasi Peace Keeping. Sampai Januari 1992 tersebut, PBB 

telah menggelar 528.000 personil militer, polisi dan sipil. Mereka 

telah mengabdikan hidupnya di bawah bendera PBB. Sekitar 800 dari 

jumlah tersebut yang berasal dari 43 negara telah tewas dalam 

tugasnya. 

d. Peace Building 

10. Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan 

mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian 

untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali 

menjadi konflik.8 Peace Building lahir setelah berlangsungnya 

konflik. Cara ini bisa berupa proyek-proyek kerja sama yang 

konkrit yang menghubungkan dua atau lebih negara yang 

menguntungkan di antara mereka. Hal demikian tidak saja menyumbang 

pembangunan, ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan 

kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.9 

e. Peace Enforcement 

                                                                                                                                                     
4 Eduardo Jimenéz De Aréchaga, “United Nations Security Council”, dalam R. 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5 
(1983), hlm. 346.  
5 Ibid., hlm. 347.  
6 Boutros Boutros-Ghali, op.cit., hlm. 11  
7 Boutros Boutros-Ghali, op.cit., hlm. 28  
8 Boutros Boutros-Ghali, op.cit., hlm. 11  
9 Boutros Boutros-Ghali, op.cit., hlm. 32  
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11. Di samping keempat hal tersebut, sarjana Amerika Latin 

Eduardo Jiménez De Aréchaga memperkenalkan istilah lainnya yaitu 

Peace Enforcement (penegakan perdamaian). Maksud istilah ini 

adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan 

adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian 

atau adanya suatu tindakan agresi. Dalam menghadapi situasi ini, 

dengan mendasarkan pada pasal 41 Piagam (Bab VII), Dewan berwenang 

untuk memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik atau militer.10 

Bab VII yang membawahi pasal 41 Piagam ini dikenal pula sebagai 

"gigi-nya PBB" ("the teeth of the United Nations").11 

12. Contoh penerapan sanksi ini misalnya saja putusan Dewan 

Keamanan tanggal 4 November 1977. Putusan ini mengenakan embargo 

senjata terhadap Afrika Selatan berdasarkan Bab VII Piagam 

sehubungan dengan kebijakan negara tersebut yang menduduki Namibia 

(UNSC Res. 418 [1971]).12 

13. Seperti termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam yang 

menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa “shall first of all 

seek a resolution by negotiation...” (harus terlebih dahulu 

menyelesaikan sengketanya dengan perundingan...), tersirat bahwa 

menyerahkan sengketa kepada organ atau badan PBB hanyalah 

‘cadangan’ saja, bukan cara utama dalam menyelesaikan suatu 

sengketa. 

14. Namun demikian, ketentuan tersebut seyogyanya tidak 

ditafsirkan bahwa manakala sengketa lahir, para pihak tidak boleh 

menyerahkan sengketanya secara langsung kepada PBB sebelum semua 

cara penyelesaian sengketa yang ada sudah dijalankan. Praktek 

memperlihatkan bahwa organ utama PBB dapat secara langsung 

                                                 
10 Eduardo Jimenéz De Aréchaga, op.cit., hlm. 346. Istilah Peace Keeping 
kemudian digunakan antara lalin oleh Sekjen PBB dalam laporannya tahhun 
1993 berjudul "Report of the Secretary-General on the Work of the 
Organization", New York, 1993, hlm. 96.  
11 Lihat Thomas M. Franck and Faiza Patel, "UN Police Action in Lieu of 
War: 'The Order Chapters'," 85:1 AJIL 65 (1991).  
12 Eduardo Jimenéz De Aréchaga, op.cit., hlm. 346.  
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menangani suatu sengketa apabila PBB memandang bahwa suatu 

sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. 

15. Organ-organ utama PBB berdasarkan Bab III (Pasal 7 ayat 1) 

Piagam PBB yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, ECOSOC, Dewan 

Peralihan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ 

ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip 

PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional. Untuk tujuan tersebut, organ-organ tersebut 

berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa internasional 

secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum 

internasional. 

 Berikut adalah organ-organ PBB yang berperan agak lebih 

menonjol (aktif) dalam penyelesaian sengketa tersebut. Organ-organ 

yang akan diuraikan adalah Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan 

Sekretariat (i.e., Sekretaris-Jenderal). 
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B. Dewan Keamanan13 

1. Dewan Keamanan (‘Dewan’) adalah salah satu dari enam organ 

utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung 

jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB 

(Pasal 24 Piagam).14 Tanggung jawab utama ini sangat penting dan 

berpengaruh. Anggota PBB mengakui peran Dewan Keamanan ini dengan 

kalimat berikut: 

"Paramount importance of the Security Council being placed in 
a position to act quickly and effectively... On the authority 
and ability of the Security Council to act with all possible 
dispactch and forcefulness may very well depend, at some 
future date, the security, peace, and the very existence of 
the freedom - and justice - loving of the world."15 

2. Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran Dewan dalam 

menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota 

PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB. Berdasarkan Pasal 25 

Piagam, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan 

melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Hal ini membawa 

                                                 
13 Cf., United Nations, Security Council, New York, 1989, hlm. 1. Semula 
Dewan memiliki 11 anggota. Sesuai dengan perubahan terhadap pasal 23 
Piagam, keanggotaan Dewan menjadi 15 yang berlaku pada tanggal 31 Agustus 
1965. Lima anggota tetap Dewan Keamanan adalah Cina, Perancis, Uni 
Sovyet, Inggris dan Amerika Serikat. Sepuluh anggota lainnya (yang semula 
hanya 6 anggota) dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 2 tahun. 
Setiap anggota memiliki satu suara.  
14 Pasal 24 Piagam berbunyi: 

"1. In order to ensure prompt and effective action by the United 
Nations, its Members confer on the Security Council primary 
responsibility for the maintenance of international peace and 
security, and agrees that in carrying its duties under this 
responsibility the Security Council acts on their behalf. 

2. In discharging these duties the Security Council shall act in 
accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. 
The specific powers granted to the Security Council for the 
discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII 
and XII. 

3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, 
special reports to the General Assembly for its consieration."  

15 Doc.943.III/5,11 UNCIO Docs.781 (1945) dalam Thimas M. Franck and Faiza 
Patel, op.cit., hlm. 65.  



 7 

konsekuensi bahwa sadar atau tidak sadar, apa pun keputusan yang 

dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan 

sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk 

melaksanakannya. 

3. Pasal 25 Piagam ini pernah mengundang masalah penafsiran 

tentang ruang lingkupnya sewaktu timbul sengketa antara West 

Afrika (Afrika Barat) dan Namibia (Advisory Opinions and 

Judgments). Dalam sengketa ini Afrika Selatan berpendapat bahwa 

pasal tersebut hanya dikeluarkan berdasarkan Bab VII Piagam. 

Afrika Selatan berdalih bahwa Dewan hanya dapat membebankan 

kewajiban kepada negara anggotanya untuk menaati keputusan Dewan 

terbatas pada tindakan-tindakan Dewan berdasarkan pasal 41 dan 

pasal 42 Piagam PBB. 

4. Mahkamah Internasional menolak argumentasi ini. Menurut 

Mahkamah, pasal tersebut berlaku dalam rangka melaksankaan fungsi 

dan kekuasaan Dewan. Mahkamah menyatakan: 

“If Article 25 had reference solely to decisions of the 
Security Council concerning enforcement action under Articles 
41 and 42 of the Charter, that is to say, if it were only 
such decisions which had binding effect, then Article 25 
would be supefluous, since this effect is secured by articles 
48 and 40 of the Charter.”16 

5. Menurut Piagam PBB, setiap anggota PBB (Pasal 35 ayat 1) dan 

Majelis Umum (Pasal 11 ayat 3) atau Sekretaris Jenderal (Pasal 99) 

dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap setiap masalah 

yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 

Suatu negara yang bukan anggota PBB dapat pula membawa suatu 

sengketa kepada Dewan, asalkan negara tersebut menerima terlebih 

dahulu kewajiban-kewajiban dalam Piagam untuk penyelesaian 

sengketa secara damai (Pasal 32). 

6. Di samping bertugas memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional, Dewan memiliki tugas lain yaitu memberikan 

                                                 
16 ICJ Reports (1971), p. 16 at p. 53; sebagaimaan dikutip Eduardo Jimenéz 
De Aréchaga, op.cit., hlm. 346  
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rekomendasi kepada Majelis Umum mengenai masuknya anggota baru 

PBB. Dalam keadaan khusus tertentu, Dewan dapat memberi 

rekomendasi untuk menangguhkan (suspension) dan mengeluarkan 

(repulsion) anggota. Dewan juga memberikan rekomendasi kepada 

Majelis Umum untuk memilih Sekretaris Jenderal PBB.17 

7. Pasal 38 Piagam memberikan wewenang kepada Dewan dalam hal 

menangani sengketa. Berdasarkan pasal ini, jika semua pihak yang 

bersengketa menghendakinya, Dewan dapat membuat rekomendasi atau 

anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai 

penyelesaian sengketa secara damai. 

8. Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai, 

upaya-upaya Dewan memiliki beberapa ciri berikut: 

(1) Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu 

sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan; 

(2) Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan tidak bergantung kepada 

kesepakan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase 

atau Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas 

adanya persetujuan atau kata sepakat dari para pihak yang 

bersengketa. 

(3) Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan pasal 34 tidak saja 

menangani sengketa (dispute), tetapi juga setiap situasi 

(situation) yang dapat menimbulkan friksi internasional. Dari 

bunyi pasal tersebut tampak bahwa kewenangan Dewan sangat luas, 

mencakup semua hal yang memiliki konsekuensi internasional. 

(4) Apabila Bab VII dikaitkan dengan Bab VI Piagam, maka suatu 

sengketa atau situasi yang dapat mengancam perdamaian, 

melanggar perdamaian, atau tindakan agresi, maka Piagam 

membolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu, diberlakukannya 

sanksi militer atau sanksi politik. Karena itu, menurut 

Merrills, secara teoritis peran Dewan Keamanan dalam 

                                                 
17 UN, op.cit., hlm. 2  
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penyelesaian sengketa dilengkapi pula dengan wewenang penegakan 

atau pemaksaan (power of enforcement) manakala dibutuhkan.18 

9. Pasal 33 ayat 2 mengijinkan Dewan Keamanan untuk mengimbau 

para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menyelesaikan 

sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang terdapat dalam 

pasal 33 ayat 1 Piagam manakala sengketa tersebut dipandang dapat 

membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.19 

10. Cara-cara damai yang termuat dalam pasal 33 ayat 1 adalah 

negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, 

penyelesaian atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh para pihak. 

11. Di samping pasal 33 ayat 1, pasal 52 ayat 2 Piagam secara 

khusus mengatur penyelesaian sengketa melalui lembaga atau 

organisasi regional. Menurut pasal ini, negara-negara anggota PBB 

yang menyelenggarakan badan-badan regional harus berupaya mencapai 

penyelesaian sengketanya di dalam lingkup organisasi regionalnya 

(local dispute) secara damai melalui lembaga tersebut sebelum 

menyerahkan sengketanya kepada Dewan Keamanan. 

11a. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan di sini fungsi Dewan 

Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional: 

(1) fungsi berdasarkan Bab VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas 

sengketa dan menentukan apakah suatu situasi tampaknya akan 

membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; 

(2) fungsi Dewan Kemaanan memberikan rekomendasi kepada para pihak 

dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 

33 ayat (2) dan pasal 38). Rekomendasi terbagi dua: 

                                                 
18 Merrills, op.cit., hlm. 180. Hubungan antara Bab VI (Pacific Settlement 
of Disputes) dan Pasal VII (Action with Respect to Threats to the Peace 
and Breaches of Peace, Acts of Agreession) Piagam yang berada di bawah 
ketentuan mengenai Dewan Keamanan ini terletak pada wewenang Dewan 
Keamanan dalam memberikan keputusan bersifat rekomendasi. Sedangkan 
berdasarkan Bab VII, wewenang Dewan Keamanan mencakup membuat keputusan-
keputusan yang mengikat para pihak (Shaw, op.cit., hlm. 1103). 
19 Lihat pula dalam kaitannya dengan pasal 33 ayat 2 ini dengan pasal 36 
tentang kewenangan Dewan Keamanan untuk mengusulkan prosedur penyelesaian 
sengketa. (Infra).  
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(i) rekomendasi berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa 

tertentu (pasal 36); 

(ii) rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketanya secara damai; 

(iii) penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan 

yang berlaku di organissi regional (Bab VIII).20  

12. Menurut Merrills, ada keterkaitan erat antara pasal 33 ayat 1 

dan pasal 33 ayat 2 Piagam. Pasal 2 ayat 3 mensyaratkan para pihak 

untuk menyelesaikan sengketa kepada cara-cara yang termuat di 

dalam pasal tersebut manakala suatu sengketa yang jika berlanjut 

akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (‘the 

continuation of which is likely to endanger the maintenance of 

international peace and security’). Dari bunyi ketentuan terakhir 

ini tersirat bahwa sengketa yang menjadi kepentingan dan perhatian 

Dewan adalah sengketa yang sifatnya lebih serius.21 

13. Contoh upaya-upaya Dewan dalam menyarakan para pihak untuk 

menggunakan cara-cara yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 antara 

lain adalah: 

(1) Dewan Keamanan Menyarankan Penyelesaian Secara Negosiasi. 

i. Sengketa Iran – Uni Sovyet (1946). 

14. Pada bulan Januari 1946, Iran mengadukan kepada Dewan bahwa 

kehadiran tentara Uni Sovyet di wilayahnya telah mengancam 

perdamaian. Dalam sengketa in Dewan berhasil membujuk kedua pihak 

untuk berunding dan meminta para pihak untuk melaporkan hasil 

perundingan mereka kepada Dewan. Bulan Mei 1946, Iran melapor 

Dewan Keamanan bahwa Uni Sovyet telah menarik pasukannya dari 

Iran. 

ii. Sengketa Yunani – Turki (1976). 

15. Sengketa kedua negara menyangkut status laut Aegea. Dewan 

dalam menanganinya mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan No 395 

                                                 
20 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 111-119. 
21 Merrills, op.cit., hlm. 180.  
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(1976). Resolusi ini menyerukan kedua pihak untuk bernegosiasi 

('to resume direct negotiations over their difference'). Dewan 

menyerukan pula mereka untuk berusaha sebisa mungkin untuk 

mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua 

belah pihak ('to do everything within their power to ensure that 

this result in mutually acceptable solutions.').22 

iii. Sengketa Lainnya 

16. Contoh lain di mana Dewan Keamanan meminta para pihak untuk 

menyelesaikan secara negosiasi tampak pada sengketa perbatasan 

antara Yaman dan the Federation of South Africa (1966), situasi 

Sahara Barat (1975), sengketa penyanderaan warga Amerika Serikat 

di Iran (1979), sengketa kepulauan Falklands (Malvinas) 1982, 

Sengketa Iran-Irak (1987), dll. 

(2) Dewan Keamanan Menyarankan Penyelesaian Melalui Mediasi 

i. Sengketa Timur Tengah (1967) 

17. Sengketa Timur Tengah tahun 1967 merupakan contoh peran Dewan 

Keamanan dalam menghadapi sengketa atau situasi yang dapat 

mengakibatkan friksi-friksi internasional. Perannya di sini adalah 

pelaksanaan dari Bab VI Piagam. Dalam menghadapi sengketa Timur 

Tengah ini, Dewan mengeluarkan Resolusi No 242 (1967) yang berisi: 

(1) kerangka usulan penyelesaian; dan  

(2) meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk seorang 

perwakilan khusus (Special Representatives). 

 Perwakilan ini ditugaskan ke Timur Tengah guna menciptakan 

dan memelihara hubungan (kontak) dengan negara-negara yang 

bersengketa. Tujuan dari permintaan Dewan Keamanan ini adalah 

untuk mencapai kesepakatan dan membantu upaya-upaya pencapaian 

penyelesaian yang damai dan dapat diterima para pihak atas dasar 

prinsip-prinsip yang tertuang dalam resolusi. 

                                                 
22 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 182; Office of Legal Affairs, op.cit., 
hlm. 114-119.  
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(3) Dewan Keamanan Mengusulkan Penyelesaian Melalui Jasa-jasa Baik 

(i) Sengketa Republik Indonesia - Belanda (1947) 

18. Pada tahun 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu badan yaitu 

Committee of Good Offices yang terdiri dari Belgia, Australia dan 

Amerika Serikat. Badan ini bertugas mengembalikan upaya negosiasi 

mengenai kemerdekaan RI dan mengawasi pelaksanaan penghentian 

pertikaian senjata antara kedua negara.23 

19. Beberapa sengketa berikut adalah contoh-contoh upaya Dewan 

Keamanan lainnya yang meminta Sekjen PBB untuk menggunakan jasa 

baiknya guna mencapai penyelesaian sengketa secara damai: Sengketa 

perbatasan antara Yaman dan the Federation of South Arabia (1966), 

sengketa India - Pakistan (1971), sengketa di Siprus (1975), 

penyanderaan warga AS di Iran (1979), sengketa kepulauan Falklands 

(Malvinas) (1982). 

20. Dalam sengketa perbatasan Iran-Irak (1974), Dewan Keamanan 

mendukung usaha dan tawaran jasa baik Sekretaris Jenderal. Dewan 

juga menganjurkan Irak-Iran untuk bekerjasama dengan Sekjen sampai 

mencapai penyelesaian komprehensif, adil dan terhormat, serta 

dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-

prinsip Piagam PBB.24 

(4) Dewan Keamanan Mengusulkan Pencarian Fakta/Penyelidikan 

21. Dewan Keamanan telah pula menempuh upaya pencarian fakta 

dalam upayanya menyelesaikan sengketa (Pasal 43 Piagam) melalui 

suatu badan khusus. Biasanya tujuan pembentukan badan khusus ini 

adalah untuk menyelidiki bukti-bukti di tempat kejadian mengenai 

insiden atau sengketa yang ditangani Dewan.25 

22. Pada tahun 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu Consular 

Commission dan kemudian membentuk suatu Committee of Good Offices. 

Komisi ini bertugas menyelidiki sengketa antara Indonesia dan 

                                                 
23 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 182.  
24 United Nations, op.cit., hlm. 6.  
25 Merrills, op.cit., hlm. 182.  
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Belanda. Dalam sengketa India - Pakistan mengenai Kashmir, Dewan 

membentuk Komisi PBB yang terdiri dari 5 orang untuk menyelidiki 

sengketa tersebut dan kemudian menunjuk seorang perwakilan PBB 

(United Nations Representative) untuk membantu kedua belah pihak 

untuk mencapai kesepakatan. 

23. Ketika Lebanon mengadukan campur tangan United Arab Republic 

dalam masalah dalam negerinya pada tahun 1958, Dewan mengirim 

peninjau ke Lebanon dan melaporkan hasilnya kepada Dewan. Pada 

tahun 1959 Dewan membentuk suatu sub-committee untuk menyelidiki 

tuduhan oleh Laos mengenai intervensi pemerintah Vietnam Utara dan 

bantuannya kepada kaum pemberontak di Laos.26 Pada tahun 1947 Dewan 

membentuk the Commission of Investigation untuk mencari fakta dan 

menyelidiki sengketa perbatasan Yunani - Turki (1947).27 

24. Di samping upaya-upaya penyelesaian sengketa di atas, Dewan 

Keamanan berperan pula dalam menghentikan suatu pertikaian. Dalam 

menghadapi peperangan, biasanya Dewan Keamanan akan bersidang, 

membuat keputusan dan menyerukan penghentian perang dengan segera. 

Dewan telah mengeluarkan seruan-seruan seperti ini antara lain 

dalam perang di Timur Tengah (1948, 1956, 1967, 1968, 1969, 1970. 

1973, 1978, 1981, 1982, 1983), perang Pakistan - India (1948, 

1971), perang di Siprus (1964, 1974), perang Inggris - Argentina 

mengenai kepulauan Falkland (1982), perang Iran-Irak (1980, 1982, 

1983, 1986, dan 1987), dll. 

(5) Dewan Keamanan Menyarankan Penyelesaian Sengketa Melalui 

Mahkamah Internasional 

25. Dewan Keamanan dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pasal 

33 ayat (2) berwenang mengusulkan para pihak untuk menyerahkan 

penyelesaian sengketanya kepada Mahkamah Internasional. Namun 

dalam prakteknya, upaya ini sangat jarang dilakukan. Selama ini 

baru dua kali saja Dewan mengusulkan cara ini, yaitu pada sengketa 

                                                 
26 United Nations, op.cit., hlm. 8.  
27 Merrills, op.cit., hlm. 185.  



 14 

Inggris - Albania mengenai insiden Selat Corfu dan sengketa Laut 

Aegea.28 

26. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan sengketanya dengan 

Albania kepada Dewan Keamanan. Sengketa ini berkaitan dengan 

rusaknya kapal-kapal perang Inggris berikut terlukanya beberapa 

awak kapal Inggris oleh ranjau-ranjau laut di terusan Corfu (the 

Corfu Channel) di bulan Oktober 1946. Inggris mengklaim bahwa 

Albania bertanggung jawab atas insiden tersebut. Albania menolak 

keras tuduhan dan sebaliknya menuduh Inggris telah melanggar 

perairan teritorialnya. Atas rekomendasi Dewan Keamanan, para 

pihak membawa sengketanya kepada Mahkamah Internasional.29 

(6) Dewan Keamanan Membentuk Pasukan Perdamaian PBB 

27. Dalam upayanya memastikan agar penghentian peperangan 

tersebut tidak kembali pecah, Dewan Keamanan membentuk misi 

peninjau atau pengamat (observer mission) dan tentara pemeliharaan 

perdamaian PBB (peace keeping forces). Tugas mereka didasarkan 

pada perintah dan tugas Dewan. Mereka bertugas mengamati dan 

melaporkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian 

peperangan. Mereka biasanya membangun suatu buffer zone (zona 

penyangga). 

28. Contoh seperti ini misalnya adalah pembentukan the United 

Nations Truce Supervision Organziation (UNTSO) di Palestina (1948) 

dan the United Nations Military Observer Group in India and 

Pakistan (UNMOGIP) (1949). 

29. UNTSO bertugas mengawasi perbatasan Arab-Israel dan berupaya 

menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi di sekitar perbatasan. 

Badan ini berupaya pula mengakhiri sengketa melalui seruan kepada 

kedua pihak untuk bernegosiasi.30 

                                                 
28 Shaw, op.cit., hlm. 1104.  
29 United Nations, op.cit., hlm. 5.  
30 Merrills, op.cit., hlm. 197.  
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30. Pada tanggal 4 Maret 1964, Dewan Keamanan memutuskan untuk 

membentuk the United Nations Force in Cyprus (UNFICYP) sebagai 

jawaban atas permintaan pemerintah Siprus mengenai semakin 

intensifnya sengketa di pulau tersebut. Tugas UNFICYP adalah 

mencegah peperangan dan berupaya memelihara ketertiban dan hukum. 

31. Badan lainnya yang dibentuk Dewan Keamanan misalnya adalah 

the United Nations Emergency Force untuk sengketa di Timur Tengah 

(1973), the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) 

untuk sengketa antara Israel dan Syria (1974) dengan 1.300 

personil tentara dari 4 negara; the United Nations Interim Force 

in Lebanon (UNIFIL) pada tanggal 19 Maret 1978 terdiri dari 7,000 

personal dari 10 negara, dll.31 

32. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB ini (the United Nations 

Peace-Keeping Operations) telah terbukti berhasil dalam memelihara 

perdamaian setelah berlangsungnya konfrontasi bersenjata antara 

negara atau sengketa di dalam negara. keberhasilan keikutsertaan 

PBB dalam suatu sengketa mendorong cukup banyak negara untuk 

meminta PBB untuk mengirimkan pengamat dan pasukan pemeliharaan 

perdamaian PBB dalam berbagai sengketa.32  

(7) Dewan Keamanan Mengusulkan Upaya atau Prosedur Damai 

33. Dewan Keamanan dapat pula menyelidiki setiap sengketa yang 

dapat menimbulkan friksi-friksi internasional. Berdasarkan pasal 

36 Dewan Keamanan dapat mengajukan upaya-upaya atau prosedur-

prosedur yang diperlukan untuk penyelesaian demikian itu. 

34. Pasal 37 mensyaratkan para pihak yang bersengketa untuk 

menyerahkan sengketanya kepada Dewan Keamanan manakala 

penyelesaiannya melalui cara-cara yang terdapat dalam pasal 33 

ternyata tidak mungkin terwujud. 

(8) Dewan Keamanan Menjatuhkan Sanksi 

                                                 
31 United Nations, op.cit., hlm. 13-14.  
32 United Nations, op.cit., hlm. 14.  
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 Dewan dapat pula menjatuhkan sanksi kepada suatu negara 

dengan tujuan agar negara tersebut menghentikan perbuatannya (yang 

diduga keras melanggar hukum internasional). Salah satu contoh 

adalah invasi Irak atas Kuwait pada tahun 1990. Pada tanggal 2 

Agustus 1990, Irak menginvasi dan menjadikan Kuwait sebagai 

propinsinya yang ke 17. 

 Dewan Keamanan segera mengecam aksi tersebut sebagai suatu 

tindakan pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional. Dewan 

Keamanan mensyaratkan Irak untuk menarik diri sesegera mungkin dan 

tanpa syarat dari wilayah Kuwait. Irak tidak mau menaati 

persyaratan tersebut. Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan lebih 

dari 30 resolusi. Salah satunya adalah Dewan Keamanan menjatuhkan 

sanksi berupa embargo perdagangan dan senjata atas Irak. Untuk itu 

Dewan membentuk suatu komisi guna mengawasi pelaksanaan sanksi. 

 Resolusi lain yang Dewan terbitkan adalah Resolusi 678 

tanggal 28 November 1990. Resolusi ini menyatakan bahwa Dewan 

Keamanan dengan bertindak berdasarkan Bab VIII Piagam memberi 

wewenang kepada negara-negara anggota PBB untuk menggunakan 

berbagai cara yang perlu untuk menegakkan dan melaksanakan 

Resolusi 660 (1990) dan semua resolusi turunannya serta 

mengembalikan perdamaian dan keamanan di wilayah konflik. Resolusi 

berbunyi: 

“Member States co-operating with the Government of Kuwait, 
unless Iraq on or before 15 January 1991 fully implements, as 
set forth in paragraph 1 above, the foregoing resolutions, to 
use all necessary means to uphold and implement resolution 
660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and to 
restore international peace and security in the area.”33 

35. Di samping itu pasal 35 memungkinkan setiap sengketa yang 

menjadi ancaman terhadap perdamaian internasional dibawa ke 

hadapan Dewan Keamanan atau Majelis umum oleh setiap anggotanya. 

                                                 
33 Resolusi tersebut diikuti oleh tindakan Amerika Serikat yang mengelar 
“Operation Desert Storm”. Operasi militer ini berhasil mengusir Irak dari 
Kuwait. (Malanczuk, op.cit., hlm. 396).  
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36. Peran Dewan Keamanan PBB lebih luas daripada Majelis Umum. 

Seperti telah disebut di atas, berdasarkan Pasal VI Piagam, Dewan 

Keamanan memiliki beberapa kekuasaan dan tanggung jawab dalam 

menyelesaikan sengketa internasional: 

(1) jika semua upaya penyelesaian gagal dan apabila ternyata 

sengketa yang bersangkutan tampaknya akan membahayakan 

perdamaian dan keamanan internasional, maka para pihak yang 

bersengketa wajib menyerahkan sengketa tersebut kepada Dewan 

Keamanan; 

(2) Setiap anggota atau bahkan bukan anggota PBB, dengan 

kesepakatan negaranya, dapat menyerahkan sengketanya kepada 

Dewan Keamanan untuk menentukan apakah sesuatu sengketa akan 

membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 

(3) manakala Dewan Keamanan menerima dari para pihak sesuatu 

sengketa untuk diselesaikannya, maka Dewan Keamanan dapat 

mengusulkan suatu prosedur atau metoda penyelesaian sengketanya 

berikut persyaratan-persyaratan perdamaian. Dalam praktek, 

prosedur seperti ini seringkali ditempuh. 

37. Satu hal yang terus acapkali diperhatikan, yaitu bahwa 

peranan Dewan di sini hanya berkaitan semata-mata dengan masalah 

politik saja, tidak hukum. Tugas utamanya di sini adalah 

memelihara perdamaian daripada mengadili suatu sengketa. Meskipun 

menurut pasal 36 ayat (3) Piagam Dewan Keamanan harus menganjurkan 

agar sengketa hukum diserahkan kepada Mahkamah Internasional, 

namun Dewan tetap tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa negara 

yang bersengketa untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah.  
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C. Majelis Umum34 

1. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran 

dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam (Pasal 9 - 14 Piagam). 

2. Pasal terpenting adalah pasal 10. Pasal ini menyatakan bahwa 

Majelis dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk ke dalam 

ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan 

fungsi sesuatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Dan 

dengan tunduk pada pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi 

kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan 

tersebut mengenai masalah atau persoalan.35 

3. Termasuk di dalam wewenang Majelis Umum tersebut adalah 

menyelesaikan sengketa, kecuali sengketa yang secara esensial 

menjadi urusan dalam negeri suatu negara (Pasal 2 ayat 7). 

Pembatasan ini sebenarnya berlaku untuk semua organ PBB, termasuk 

Dewan Keamanan. Namun dalam prakteknya ketentuan terakhir ini 

tidak menjadi batu sandungan bagi Majelis Umum untuk membahas 

masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), peperangan 

sipil dalam suatu negara atau masalah-masalah yang sangat sensitif 

lainnya.36 

4. Saran atau rekomenasi demikian itu sifatnya tidak mengikat. 

Namun dalam praktek para pihak menghormati usul atau rekomenasi 

penyelesaian sengketa yang dikemukakan Majelis Umum. Misalnya saja 

dalam sengketa di Timur Tengah antara Iran-Irak. 

5. Kewenangan Majelis Umum memberikan rekomendasi tersebut 

mencakup berbagai masalah yang luas, dari masalah kolonialisasi, 

                                                 
34 Sir Francis Vallat, "United Nations General Asesembly", dalam R. 
Brnhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5 
(1983), hlm. 326-327.  
35 Pasal 10 Piagam berbunyi: 

“The General Assembly may discuss any questions or any matters 
within the scope of the present Charter or relating to the powers 
and functions of any organs provided for in the present Charter, 
and, except as provided in Article 12, may make recommendations to 
the Members of the United Nations or to the Security Council or to 
both on any such questions or matters.”  
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pelanggaran HAM, masalah ekonomi internasional, termasuk pemberian 

rekomendasi untuk penyelesaian sengketa.37 Berdasarkan pasal 14 

Piagam, kewenangan Majelis ini dilakukan terhadap setiap tindakan 

untuk tercapainya penyesuaian secara damai bagi suatu situasi 

tanpa memperhatikan asal mulanya yang tampakanya akan dapat 

merusak kesejahteraan umum atau hubungan bersahabat antar negara. 

Pasal 14 menegaskan bahwa ketentuan pasal ini tunduk pada 

ketentuan pasal 12 Piagam. Artinya, kewenangan majelis dalam pasal 

14 dibatasi oleh ketentuan pasal 12. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: 

"1. While the Security Council is exercising in respect of 
any dispute or situation the functions assigned to it in the 
present Charter, the General Assembly shall make any 
recommenation with regard to that dispute or situatin unless 
the Security Council so requests.” 

6. Merrills berpendapat pembatasan ini berlaku pula terhadap 

wewenang luas Majelis Umum dalam memberikan rekomendasi 

berdasarkan Pasal 10, wewenangnya dalam bidang perdamaian dan 

keamanan internasional berdasarkan pasal 11 (2) dan kewenangan 

mengenai sengketa non-anggota PBB berdasarkan pasal 25 ayat 2 

Piagam PBB. Karena itu, dari pasal-pasal tersebut tampak bahwa 

peranan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa secara damai 

tidaklah kecil. Namun demikian perannya tersebut tetap bergantung 

kepada wewenang Dewan Keamanan. Ketentuan tersebut memang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga supremasi Dewan Keamanan tetap 

terpelihara.38 

6a. Dari pasal-pasal di atas, kewenangan Majelis Umum dalam 

penyelesaian sengketa mencakup: 

(1) membahas setiap masalah atau urusan yang termasuk dalam ruang 

lingkup Piagam atau yang berkaitan dengan kekuasaan atau fungsi 

dari organ-organ yang terdapat dalam Piagam, termasuk masalah-

masalah yang terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan 

                                                                                                                                                     
36 Merrills, op.cit., hlm. 181.  
37 Cf., Shaw, op.cit., hlm. 1105.  
38 Merrills, op.cit., hlm. 181.  
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keamanan internasional yang dibawa ke hadapannya oleh negara 

anggota atau Dewan Keamanan dan dapat membuat rekomendasi 

mengenai masalah atau urusan tersebut (Pasal 10, pasal 11 ayat 

2); 

(2) mengangkat sesuatu situasi yang dapat membahayakan perdamaian 

dan keamanan internasional ke hadapan Dewan Keamanan (Pasal 11 

ayat 3); 

(3) mempertimbangkan prinsip-prinsip umum mengenai kerja sama dalam 

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan membuat 

rekomendasi guna mendorong perkembangan progresif hukum 

internasional dan pengkodifikasiannya (Pasal 13); 

(4) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk penyelesaian 

sengketa setiap situasi yang tampaknya dapat membahayakan 

kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan bersahabat antar 

negara (Pasal 14).39  

7. Dalam posisinya dalam penyelesaian sengketa, kedudukan 

Majelis Umum lebih banyak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan 

politis. Hal ini tidak terlepas dari atribut Majelis Umum sebagai 

suatu badan politik. Tidaklah heran kalau keputusan-keputusan yang 

dibuatnya lebih cenderung diwarnai oleh kepentingan-kepentingan 

blok dari negara-negara tertentu yang sudah barang tentu mempunyai 

kepentingan. Karena itu manakala penyelesaian sengketa yang di 

dalamnya tersangkut dengan campur tangan Majelis Umum, 

penyelesaiannya sebetulnya banyak bergantung kepada keinginan para 

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.40 

                                                 
39 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 123.  
40 Terwakilinya seluruh anggota PBB dalam Majelis Umum sesungguhnya justru 
memperkuat kedudukan Majelis Umum dalam fungsi mendorong penyelesaian 
sengketa secara damai ini. Office of Legal Affairs PBB menyatakan: 

“...the General Assembly, as the organ in which all Member States 
are represented, is capable of performing this task (penyelesaian 
sengketa, penulis) on the basis of multilateral efforts of all the 
Member States in directing their combined political will, 
inseparable from thier moral responsibility, to undertake the 
timely prevention and peaceful settlement of itnernational 
disputes.” (Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 128).  
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8. Selain itu, sifat dan kedudukan Majelis Umum sebagai badan 

politis mengakibatkan badan ini menempatkan hukum internasional 

pada pertimbangan kedua. Yang menjadi prioritas perhatian mereka 

adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya politis atau 

kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi. Misalnya masalah-

masalah yang berkaitan dengan masuknya negara ke dalam keanggotaan 

PBB.41 

9. Peranan Majelis Umum yang menonjol dalam penyelesaian 

sengketa ini adalah inisiatif dan perhatiannya terhadap prosedur 

penyelesaian sengketa secara damai. Pada tahun 1982, Majelis Umum 

mengesahkan suatu dokumen dasar (basic document) mengenai prosedur 

penyelesaian sengketa yaitu the Manila Declaration on the Peaceful 

Settlement of Disputes. 

10. Dalam Deklarasi Manila ini ditegaskan antara lain bahwa: 

1) kewajiban negara-negara yang menjadi para pihak dalam sengketa 

dengan itikad baik dan dengan semangat kerjasama untuk mencari 

penyelesaian sesegera mungkin dan dengan adil yang sesuai dengan 

keadaan dan sifat dari sengketa; 

2) agar negara-negara mempertimbangkan peranan penting yang dapat 

dilakukan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah 

Internasional dan Sekretariat Jenderal PBB dalam penyelesaian 

suatu sengketa dan menegaskan berbagai cara yang dapat juga 

dimainkan oleh organ-organ PBB tersebut dalam membantu para 

pihak mendapatkan suatu penyelesaian terhadap persoalan-

persoalan mereka. 

11. Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah 

Deklarasi tersebut dengan dokumen lainnya yang akan memperkuat 

peranan dan meningkatkan efektivitas PBB dalam memelihara 

perdamaian dan keamanan internasional. Keputusan tersebut berhasil 

mengesahkan the Declaration on the Prevention and Removal of 

                                                 
41 Martin Dixon and Robert McCorquodale, Cases and Materials on 
International Law, Blackstone Prees, 1991, hlm, 614.  
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Disputes and Situations which May Threaten International Peace and 

Security and on the Role of the United Nations in this Field. 

12. Deklarasi ini menetapkan langkah-langkah yang harus diambil 

Dewan Keamanan untuk mencegah berkembangnya suatu sengketa menjadi 

suatu ancaman terhadap perdamaian dan memajukan penyelesaian 

sengketa.42 

13. Setelah Deklarasi tambahan dikeluarkan, Majelis Umum kembali 

menyatakan keprihatinannya terhadap berlanjutnya situasi-situasi 

sengketa dan lahirnya potensi sengketa-sengketa baru dalam 

masyarakat internasional dan khususnya kecenderungan yang semakin 

berkembang di mana negara-negara menggunakan kekuatan atau ancaman 

penggunaan kekuatan dan turut campur dalam masalah-masalah dalam 

negeri. Karena itu Majelis Umum menyatakan bahwa masalah 

penyelesaian sengketa secara damai dan upaya-upaya untuk 

memperkuat proses penyelesaian sengketa secara damai harus 

dilanjutkan. 

14. Majelis Umum untuk maksud itu meminta Sekretaris Jenderal PBB 

membuat laporan mengenai tanggapan negara-negara, berbagai 

organisasi internasional, dan badan-badan yang tertarik lainnya 

mengenai cara-cara meningkatkan efektivitas PBB dalam proses 

penyelesaian sengketa secara damai.43 

15. Salah satu jawaban yang masuk antara lain berasal dari Co-

ordinating Bureau of the Movement of Non-Aligned Countries. 

Jawaban tersebut memuat salinan the Hague Delaration on the Peace 

and the Role of Law in International Affairs yang disahkan oleh 

Pertemuan Para Menteri Luar Negeri Negara-negara Non Blok yang 

dilangsungkan di Den Haag dari tanggal 26-29 Juni 1989, 

16. Deklarasi tersebut memuat beberapa kesepakatan sebagai 

berikut: 

                                                 
42 Louis B. Sohn, "Peaceful Settlement of Disputes," dalam Mark W. Janis, 
International Court for the Twenty First Century, Dordrecht: Martinus 
Nijhoff, 1992, hlm. 3; Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 127.  
43 Louis B. Sohn, op.cit., hlm. 3-4.  
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1) Mendorong negara-negara untuk memperkuat berbagai prosedur untuk 

penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang terdapat 

dalam Piagam PBB dan mendorong peranan Mahkamah Internasional 

khususnya yang menyangkut penaatan terhadap keputusan-keputusan 

Mahkamah Internasional sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 Piagam; 

2) Deklarasi mengusulkan agar tahun dekade hukum internasional 

(1990-1999) harus berakhir dengan diselenggarakannya konperensi 

perdamaian historis ketiga yang akan menghasilkan instrumen-

instrumen internasional yang akan dibutuhkan untuk memasuki abad 

ke-21 dengan berkeyakinan bahwa suatu transisi kepada suatu 

dunia yang adil, damai dan non-kekerasan sedang menuju ke arah 

itu; 

3) Deklarasi tersebut juga menekankan bahwa konperensi tersebut 

harus mempertimbangkan dan mengesahkan instrumen-instrumen 

internasional yang layak untuk memajukan hukum internasional dan 

memperkuat cara-cara penyelesaian sengketa internasonal secara 

damai termasuk peranan Mahkamah Internasional; 

4) Guna mempersiapkan konperensi tahun 1999, Deklarasi memutuskan 

dan memberi tugas kepada the Working Group of the Co-ordinating 

Bureau on Peaceful Settlement of Disputes dengan tugas mengkaji 

instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai penyelesaian 

sengketa secara damai selama dekade hukum internasional yang 

akan diserahkan kepada komisi untuk dipertimbangkan.44 

17. Sebenarnya usulan untuk membuat instrumen hukum mengenai 

penyelesaian sengketa secara damai tersebut secara resmi datang 

dari Romania dalam suratnya kepada PBB tanggal 21 Juli 1988. 

Usulan-usulan informal telah pula dilontarkan oleh Asosiasi Hukum 

Internasional pada konperensinya di New York tahun 1972 dan di New 

Delhi 1974. Dalam konperensi tersebut, khususnya dalam Konperensi 

New Delhi, para peserta menerima hasil konperensi sebagai suatu 

sumbangan penting untuk studi dan pengkajian mengenai penyelesaian 

                                                 
44 Louis B. Sohn, op.cit., hlm. 4.  
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sengketa secara damai. Konperensi hanya menerima dan tidak 

mengesahkan, karena para peserta tidak sepakat khususnya mengenai 

sampai berapa jauh negara-negara memiliki kewajiban untuk menerima 

cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. 
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D. Sekretaris Jenderal 

1. Upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dalam penyelesaian 

sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan 99 

Piagam PBB. Pasal 98 merupakan fungsi Dewan Keamanan, Majelis 

Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Dewan Perwalian yang 

didelegasikan kepada Sekjen.45 

3. Pemberian wewenang ini merupakan praktek umum.46 Tidak jarang 

pula Sekjen mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Misalnya pada tanggal 26 Mei 1982, Dewan Keamanan 

mengeluarkan Resolusi 505 yang meminta Sekjen PBB, pada waktu itu 

Javier Perez de Cuéllar, untuk menggunakan jasa baiknya untuk 

menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands (Argentina/Inggris). 

4. Conton lainnya adalah pada tahun 1954 ketika Majelis Umum 

menugaskan Sekjen PBB, pada waktu itu Dag Hammersjold, untuk 

membebaskan 11 sandera (penerbang) dan beberapa anggota PBB yang 

ditahan oleh pemerintah Cina. Atas upaya baik dan kapasitasnya 

sebagai Sekretaris Jenderal yang melaksanakan fungsi dan tujuan 

PBB, akhirnya pemerintah Cina membebaskan sandera tersebut.47 

4a. Dalam prakteknya, fungsi jasa baik ini semakin meningkat. 

Fungsi ini dilakukan baik atas undangan para pihak, bekerja sama 

dengan badan atau organisasi lain, atau kadang kala Sekjen 

menunjuk seorang wakil khusus Sekjen (Special Representative) 

untuk membantu mencari penyelesaian sengketa atas masalah 

tertentu.48 

                                                 
45 Pasal 98 Piagam menyatakan: "The Secretary General shall act int hat 
capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security 
council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship 
Council and shall perform such other functions as are entrusted to him by 
these organs. The Secretary General shall make an annual report to the 
General Aseembly on the work of the Organization."  
46 Stephen W. Schwebel, "United Nations Secretary General," dalam: R. 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public Intenational Law, Instalment 5, 
(1983), hlm. 343.  
47 Stephen W. Schwebel,, op.cit., hlm. 343.  
48 M.N. Shaw,, op.cit., hlm. 107.  
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5. Pasal 99 Piagam memberi kekuasaan kepada Sekjen untuk membawa 

kepada Dewan Keamanan sengketa-sengketa yang menurut pendapatnya 

dapat mengancam perdamaian dan keamanan interansional.49 

6. Sekjen telah memainkan peran cukup penting dalam 

menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Peran yang menonjol 

adalah fungsinya sebagai jasa baik terhadap para pihak yang 

bersengketa. Uraian berikut adalah beberapa contoh peran Sekjen 

dalam melaksanankan jasa baik tersebut: 

a. Sengketa Cyprus (1980) 

7. Pada tahun 1980 dalam sengketa Cyprus ini Sekjen telah 

berhasil mencegah pertumpahan darah berkelanjutan dari perang yang 

telah berlangsung lebih dari 20 tahun antara etnis Turki dan 

Yunani di Siprus. Sekjen telah mengupayakan agar para pihak yang 

bersengketa untuk bernegosiasi secara langsung untuk penyelesaian 

sengketa mereka dengan cara membentuk suatu struktur pemerintahan 

konfederasi yang diterima para pihak. 

b. Sengketa Afganistan (1980-an) 

8. Sengketa ini melibatkan tiga negara yaitu Afganistan, Uni 

Sovyet dan Pakistan. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini Sekjen 

menunjuk dan mengutus wakilnya Jenderal Diego Cordovex. Cordovez 

berupaya mengadakan negosiasi di antara para pihak yang 

bersengketa. Negosiasi yang dinilai berhasil ini telah memulangkan 

tentara-tentara Uni Sovyet dari Afganistan. 

9. Dalam kasus Afganistan ini, sebagaimana juga dalam kasus 

Siprus, jasa-jasa baik yang dilaksanakan oleh Sekjen PBB tidak 

hanya mengupayakan dialog di antara para pihak, tetapi juga 

memberikan usulan-usulan untuk mencapai kesepakatan.50 

c. Sengketa Irak - Amerika Serikat (1998) 

                                                 
49 Pasal 99 Piagam menyatakan: "The Secretary-General may bring to the 
attention of the Secretary Council any matter which in his opinion may 
threaten the maintenance of internatonal peace and security." 
50 Martin Dixon and Robert McCorquodale, op.cit., hlm. 515.  
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10. Sengketa kedua negara disebabkan kekeras-hatian pemerintah 

Irak untuk melarang peninjau PBB (UNSCOM) memeriksa ada tidaknya 

senjata pemusnah massal dan bilogi di wilayah Irak. Ancaman 

militer AS telah sempat mengkhawatirkan negara-negara di dunia 

tentang kemungkinan pecahnya perang terbuka di Timur Tengah. Namun 

berkat inisiatif dan jasa baik Sekjen PBB Kofi Anan akhirnya 

tercapai kesepakatan baru yaitu kesediaan membuka dan mengijinkan 

wilayah-wilayahnya dikunjungi dan diperiksa oleh tim pengawas PBB. 

11. Dalam upayanya menyelesaikan sengketa ini, Kofi Anan 

menunjukkan bahwa masyarakat internasioal nyaris selalu bisa 

berhasil apabila seluruh dunia bekerja sama untuk 

menyelesaikannya. Sekjen memberi contoh sumbangan dan kerja sama 

yang diberikan berbagai negara sehingga upaya diplomatiknya 

membawa sukses besar dalam menyelesaikan sengketa Irak - UNSCOM. 

Beberapa negara yang dimaksud misalnya adalah: 

1) Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara menunjukkan 

keteguhannya dan mempersiapkan kekuatan militer; 

2) Presiden Uni Sovyet Boris Yeltsin dan Menteri Luar Negeri 

Yevgeny Primakov yang telah mengirim utusannya selama satu bulan 

di Baghdad untuk mencari penyelesaian politik. 

3) Presiden Perancis Chirac mengirim seorang utusan untuk bertemu 

dan bekerja sama dengan pemimpin Irak guna mencari penyelesaian 

diplomatik. Presiden Chirac telah pula meminjamkan pesawatnya 

kepada Kofi Anan untuk mempermudah transportasi; 

4) Negara-negara lain seperti Qatar dan Kanada juga menawarkan 

transportasi kepada Sekjen untuk mempermudah misinya. Presiden 

Mesir Mubarak, Raja Husein dari Jordania dan lain-lain, termasuk 

Paus Johannes Paulus II dari Vatican juga mendukung upaya 

diplomatik Kofi Annan.51 

 

                                                 
51 United Nations Bulletin, Vol. XII, No. 02-98, hlm.2.  
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E. Badan-badan Khusus Lainnya 

1. Di samping Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan 

khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan 

sengketa-sengketa internasional. Badan-badan khusus ini bergerak 

sesuai dengan fungsi serta tujuan pembentukannya. Badan-badan 

khusus ini biasanya memberikan forum-forum perundingan guna 

membahas dan menyelesaikan sengketa tertentu. Forum ini dapat 

dipandang pula sebagai suatu upaya positif guna mendorong atau 

mempercepat suatu penyelesaian sengketa. Badan seperti ini 

misalnya saja the International Labor Organization (ILO), the 

International Monetary Fund (IMF), the International Civil 

Aviation Authority, dll. 
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F. Penutup 

1. Dari uraian di atas tampak bahwa PBB memiliki pengalaman yang 

cukup luas dalam menerapkan cara-cara penyelesaian sengketa. Namun 

demikian apabila konflik atau sengketa dapat diselesaikan, hal ini 

seyogyanya tidak dilihat karena kevakuman cara-cara 

penyelesaiannya. Pasal 33 Piagam menyediakan berbagai alternatif 

yang sifatnya terbuka kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketanya secara damai. 

2. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian melalui 

organ-organ atau badan-badan utama PBB, khususnya Dewan Keamanan, 

Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal, terkandung sifat atau unsur 

politis yang kadang-kadang terlalu kental. Hal ini melahirkan 

kecurigaan dari negara-negara anggotanya bahwa badan atau organ 

PBB tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa negara tertentu saja 

untuk menerapkan pengaruh atau kepentingannya dalam penyelesaian 

suatu sengketa.  

3. Selain itu, dukungan dari segenap masyarakat internasional 

untuk secara bersama-sama menyelesaikan suatu sengketa 

internasional merupakan faktor fundamental yang menentukan. Sekjen 

PBB Kofi Anan menyatakan bahwa kalau kita dari seluruh dunia 

bekerja sama untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka kita nyaris 

selalu berhasil menyelesaikannya. 
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OUTLINE 

A. Pendahuluan 
1. Tujuan PBB: Cinta damai, keamanan 

intl, dan PS Intl 

2. Bab IV Piagam atur langkah2 damai 

3. PBB miliki cara terlembaga dan 
informal PS 

4. Klpk2 tindakan 

 1) Preventive diplomacy 
5. Arti 
 2) Peace Making 
6. Arti 
7. DK beri rekomendasi 
 3) Peace keeping 
8. Arti 
9. Untuk cegah konflik 
 4) Peace building 
10. Arti 
 5) Peace enforcement 

11. Arti 

12. eg. Embargo senjata Afsel 1977 

13. Ps 33:1: bkn berarti PBB cadangan 

14. Ps 33:1: Boleh langsung ke PBB 

 

 

B. Dewan Keamanan 
1. Komposisi DK 

2. Semua hrs laksanakan Keputusan (PS 
25) 

3. Penafsiran ICJ ps 25: Luas 

4. MU, Sekejn, UN Member: PS by DK 

5. Tugas lain DK 

6. DK buar rekomendasi (PS 38) 

7. Ciri2 DK dlm PS 

8. PS scr regional (ps 52:2) 

9. Hanya sengketa serius (Ps 2:3) 

10. Implementasi ps 33:2> Ps 33:1 

 1. DK sarankan negosiasi 

 a. Iran-Uni Sovyet case 1946 
 b. Yunani - Turkey case 1976 
 c. Other cases 

 2. DK Sarankan Mediasi 

 a. Middle East case (1967) 

 3. DK Sarankan Jasa Baik 

11. Sengketa RI - Bld 

12. Contoh lainnya Mediasi 

13. Irak - Iran case 

 4. DK Sarankan Pencarian Fakta 

14. Tujuan pencarian fakta (ps 34) 

15. Sengketa RI - Bld 

16. Sengketa Lebanon 

17. Other examples 

 5. DK Sarankan ke ICJ 

18. eg. Corfu Channel case 

 6. DK Bentuk Pasukan Perdamaian 

19. Observer mission and Peace keeping 
force 

20. eg: UNSO 1948 & UNMOGIP 1949 

21. Other examples 

22. Telah terbukti berhasil 

 7. DK Usulakan prosedur damai 

23. Selidiki Sta & usul prosedur (ps 
36) 

24. Bila gagal ke DK (ps 37) 

25. Statuta terdiri dr 4 bagian 

26. Peran DK luas 

 i) Pihak serahkan ke DK bila semua 
upaya gagal 

 ii) Anggota/non wajib ke DK bila 
ancam perdamian dankeamanan intl 

 iii) DK bisa usul prosedur PS 

27. Masalah2 politik 

 

 

C. Majelis Umum 
1. Beri saran dan rekomendasi (ps 41) 

2. Trmsk PS no urusan DN (ps 2:7) 

3. Tidak mengikat tapi diperhatikan 

4. Kewenangan ps 14 tunduk ps 12 (DK) 

5. Supremacy DK 

6. Kedudukannya sbg org politik 

7. HI pertimbangan kedua 

8. MU buat prosdr: Manila Declaration 

9. Isi Manila Declaration: 

 1) Pihak2 dg semangat kerja sama 
dan itikad baik: PS sgr mungkin 

 2) Pihak2 pertimbangkan DK, MU, 
ICJ, Sekjen 

10. MU lengkapi Manila Decl 1988: Decl 
on the Prevent and Removal 

11. Isi Decl: Langkah DK> PS 

12. Keprihatinan MU 

13. Majelis minta Sekjen buat laporan 

14. Respon Co-ord Bureau of the 
Movement of Non-Aligned Cs 

15. Isi Deklarasi 

 1) Perluat prosedur  + 94:1 

 2) tahun Dekade: Konp Perdamaian 3 

 3) Konp hrs sahkan instrumen PS 

 4) Tugasi Working Grp o.t. Co-ord 
Bureau on PSD 
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16. Usulan Romania 

 

 

D. Sekretaris Jenderal 
1. Peranan cukup penting 

2. DK, MU, ECOSON,>Sekjen 

3. Praktek umum 

4. Sekjen bebaskan sandera di Cina 

5. Eg sengketa2: 

 a. Sengketa Siprus (1980) 

 b. Sengketa Afganistan (1980-an) 

 c. Sengketa Irak - AS (1988) 

6. Kofi Anan: Kerjsama Intl 

7. Badan2 Khusus PBB lainnya 

 

 

E. Penutup 
1. Pengalaman PBB luas 

2. Alasan sengketa sulit diselesaikan 
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BAB VI 

PENYELESAIAN SENGKETA DI ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL 

A. Pengantar 

1. Dasar Hukum 

1. Hukum internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau 

organisasi internasional regional dapat pula berperan dalam 

penyelesaian sengketa internasional secara damai. Peran badan ini 

terus berkembang dalam abad ke-20, seiring dengan adanya 

kecenderungan masyarakat internasional untuk membentuk badan-

badan di lingkup regionnya. 

2. Peran organisasi internasional regional dalam penyelesaian 

sengketa ini misalnya tampak dalam pasal 3 Piagam Organisasi 

Persatuan Afrika (Organization of African Unity atau OAU). Pasal 

3 ayat (4) Piagam OAU ini menyatakan bahwa salah satu tujuan dari 

OAU adalah “peaceful settlement of disputes by negotiation, 

mediation, conciliation or arbitration.”1 

3. Merrills berpendapat, penyelesaian sengketa melalui 

organisasi regional memiliki nilai lebih (dibandingkan dengan 

cara penyelesaian sengketa melalui misalnya saja organisasi 

multilateral). Penyelesaian secara regional memungkinkan 

organisasi regional memberi dorongan, bantuan atau bahkan tekanan 

kepada para pihak di region tersebut untuk menyelesaikan 

sengketanya secara damai.2 

4. Dasar hukum bagi peran dan fungsi badan atau organisasi 

internasional regional dalam penyelesaian sengketa dapat ditemui 

untuk pertama kali dalam pasal 21 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. 

Pasal 21 ini menyatakan: 

“Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the 
validity of international enagements, such as treaties of 
arbitration or regional understandings like the Monroe 
Doctrine, for securing the maintenance of international 
peace.” 

                                                           
1 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge 
U.P., 3rd.ed., 1998, hlm. 259. 
2 J.G. Merrills, op.cit., hlm. 259. 
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5. Setelah LBB bubar, perannya diganti PBB. Piagam PBB tetap 

mengakui peran badan atau organisasi internasional regional dalam 

penyelesaian sengketa. PBB memberi dasar hukumnya dalam Pasal 33 

Piagam. Pasal ini menyebut dengan istilah "resort to regional 

agencies or arrangements" ("penyerahan sengketa kepada badan-

badan atau pengaturan regional"). Dalam pasal 33 penyelesaian 

sengketa melalui cara ini merupakan salah satu cara penyelesaian 

sengketa yang diakui resmi oleh hukum internasional.3 

2. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 52 Piagam 

6. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui badan atau 

pengaturan regional ini diatur lebih dalam Bab VIII Piagam (pasal 

52-54, di bawah judul "Regional Arrangement"). Pasal 52 yang 

merupakan pasal terpenting, menyatakan: 

"1. Nothing in the present Charter precludes the existence 
of regional arrangements or agencies for dealing with such 
matters relating to the maintenance of international peace 
and security as are appropriate for regional action, 
provided that such arrangements or agencies and their 
activities are consistent with the Purposes and Principles 
of the United Nations. 

2. The Members of the United Nations entering into such 
arrangements or constituting such agencies shall make every 
effort to achieve pacific settlement of local disputes 
through such regional arrangements or by such regional 
agencies before referring them to the Security Council. 

3. The Security Council shall encourage the development of 
pacific settlement of local disputes through such regional 
arrangements or by such regional agencies either on the 
initiative of the state concerned or by reference from the 
Security Council. 

4. This Article in no way impairs the application of 
Articles 34 and 35." [Huruf miring oleh kami]. 

7. Bunyi ketentuan pasal 52 di atas menunjukkan adanya dua 

istilah atau pengertian, yaitu (1) "regional arrangements" dan 

                                                           
3 Pasal 33 ayat (1) Piagam berbunyi: 

"1. The parties to any dispute, the continuance of which is 
likely to endanger the maintenance of international peace and 
security, shall first of all, seek a solution by negotiation, 
enquiry, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort 
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(2) "regional agencies". Istilah "regional arrangements" mengacu 

kepada perjanjian (regional) atau perjanjian multilateral 

regional. Dalam hal ini, negara-negara di suatu region tertentu 

sepakat mengatur hubungan-hubungan mereka dalam bidang 

penyelesaian sengketa, tanpa mendirikan suatu lembaga atau badan 

permanen (tetap) atau suatu organisasi internasional regional 

yang memiliki status sebagai subyek hukum internasional.4 Contoh 

perjanjian seperti ini adalah the European Convention for the 

Peaceful Settlement of Disputes (1957); the American Treaty on 

Pacific Settlement (Pakta Bogota, 1948).5 

8. Istilah kedua, "Regional Agencies" mengacu kepada suatu 

organisasi internasional regional dengan memiliki status sebagai 

subyek hukum internasional. Status ini penting untuk melaksanakan 

fungsinya di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan 

internasional, termasuk penyelesaian sengketa internasional.6 

Contoh badan seperti ini adalah Liga Negara-Negara Arab (Liga 

Arab atau the League of Arab States), 22 Maret 1945; Organisasi 

Negara-negara Amerika (the Organization of American States) yang 

dibentuk berdasarkan Piagam Bogota (Bogota Charter), 30 April 

1948; Organisasi Persatuan Afrika (the Organization of Africa 

Unity), 25 Mei 1963; Dewan Eropa (the Council of Europe) yang 

didirikan berdasarkan Perjanjian London, 5 Mei 1949.7 

9. Istilah "Regional Agencies or Arrangements" dapat juga 

berarti perjanjian-perjanjian mengenai suatu hal yang lebih 

khusus, yakni pembentukan suatu sistem yang dibentuk oleh 

beberapa region di dunia guna pembangunan bidang-bidang khusus 

                                                                                                                                                                             
to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of 
their own choice." 

4 Office of Legal Affairs, Handbook on the Peaceful Settlement of 
Disputes between States, New York: United Nations, 1992, hlm. 81.  
5 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 81.  
6 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 81.  
7 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 81.  
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dalam hukum internasional, misalnya perlindungan hak asasi 

manusia, integrasi ekonomi, kekayaan alam, dsb.8 

3. Ruang Lingkup  

11. Ruang lingkup mengenai obyek sengketa yang dapat 

diselesaikan oleh badan atau organisasi internasional regional 

ini sedikit banyak bergantung kepada instrumen hukum yang 

mendasarinya. Instrumen hukum itu sendiri sesungguhnya sangat 

bergantung kepada sifat atau karakteristik dari organisasi yang 

bersangkutan. Misalnya, letak geografis atau dimana organisasi 

tersebut berada, bagaimana badan-badan kelengkapannya, atau apa 

yang menjadi tugas atau wewenang organisasi tersebut, termasuk 

wewenang dalam penyelesaian sengketa internasional.9 

12. Misalnya, organisasi internasional regional yang dibentuk 

untuk masalah-masalah perdagangan atau ekonomi akan mengatur dan 

membatasi dirinya untuk, antara lain, memberi saran penyelesaian 

sengketa khusus di bidang perdagangan atau ekonomi. Misalnya, 

pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1957 (European 

Economic Community), cikal bakal Uni Eropa. Contoh lainnya, 

organisasi internasional regional di bidang militer akan berupaya 

mendorong kerja sama di bidang militer dan penyelesaian sengketa 

                                                           
8 Pasal 53 dan 54 Piagam menunjukkan peran Dewan Keamanan dalam 
penyelesaian sengketa melalui badan-badan atau organisasi internasional 
regional. Dalam hal ini Dewan Keamanan dapat meminta para pihak untuk 
menyelesaikan sengketanya melalui badan-badan atau organisasi 
internasional regional (setempat) apabila para pihak menjadi anggota 
pada organisasi regional tersebut (Pasal 53). Pasal 54 mensyaratkan 
organisasi regional untuk memberi laporan tentang kegiatan-kegiatannya 
di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (G. 
Malinverni, "The Settlement of Disputes within International 
Organization," in: M. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements 
and Prospects, the Netherlands: UNESCO, 1991, hlm. 566; Martin Dixon, 
Textbook on International Law, United Kingdom: Blackstone, 4th.ed., 
2000, hlm. 320.  
9 Merrills, op.cit., hlm. 259; Hermann Mosler, The International Society 
as a Legal Community, Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 
1980, hlm. 303. (Mosler meyebut organisasi internasional regional yang 
juga berfungsi dalam penyelesaian sengketa internasional, tanpa 
mendirikan suatu badan khusus penyelesaian sengketa sebagai organisasi 
internasional regional yang bersifat "quasi-judicial").  
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di antara negara-negara anggotanya. Misalnya, NATO (North 

Atlanctic Treaty Organization) yang didirikan pada tahun 1949.10 

 

                                                           
10 Merrills, op.cit., hlm. 260.  
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4. Cara-cara Penyelesaian Sengketa  

16. Dimuatnya pengaturan penyerahan sengketa ke badan-badan 

atau pengaturan regional ini (berdasarkan pasal 33 Piagam), 

dimaksudkan untuk memberi salah satu alternatif kepada para pihak 

untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Karena itu, 

penyerahan sengketa seperti ini bergantung kepada kesepakatan 

para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.11 

17. Biasanya muatan perjanjian penyelesaian sengketa dalam 

organisasi regional ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan 

penyelesaian sengketa dalam Pasal 33 Piagam, terutama mengenai 

berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa yang mungkin para 

pihak manfaatkan.12 Cara-cara penyelesaian sengketa yang umum 

diembannya adalah negosiasi, mediasi, penyelidikan dan 

konsiliasi, serta penggelaran pasukan keamanan. 

(1) Negosiasi 

18. Salah satu peran atau cara yang dapat dilakukan oleh suatu 

organisasi regional ini adalah mendorong para pihak untuk 

menghasilkan kesepakatan penyelesaian melalui negosiasi. 

Misalnya, pada tahun 1961, NATO memfasilitasi agar hubungan 

antara Inggris dan Islandia tetap terjaga berkaitan dengan 

sengketa kedua negara mengenai status jalur perikanan 12 Mil 

Islandia.13 

(2) Jasa-jasa Baik 

19. Organisasi internasional regional yang memberi jasa-jasa 

baik dalam upaya penyelesaian sengketa adalah OAU. Dalam sengketa 

perbatasan antara Aljeria dan Maroko pada tahun 1963, OAU 

membentuk suatu komisi ad hoc. Komisi menyelenggarakan pertemuan-

pertemuan dengan para pihak. Dalam fungsinya ini komisi akhirnya 

berhasil mendorong kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketanya. Dalam kasus ini, akhirnya para pihak sepakat untuk 

                                                           
11 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 83.  
12 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 82.  
13 Merrills, op.cit., hlm. 266.  
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menarik pasukannya masing-masing dari wilayah konflik, 

mengembalikan para tahanan dan memulihkan hubungan diplomatik.14 

(3) Mediasi 

20 Peran mediasi tampak misalnya dalam sengketa antara 

Tanzania dan Uganda tahun 1972. Dalam sengketa ini, Tanzania 

mengivasi Uganda. Uganda membalas dengan aksi membom desa-desa di 

sekitar perbatasan dengan Tanzania. Dengan bantuan OAU, presdien 

Somalia campur tangan sebagai mediator. Campur tangan ini 

berhasil membujuk kedua negara untuk melakukan gencatan senjata, 

bernegosiasi dan menarik pasukan masing-masing, serta mau 

menghormati kedaulatan masing-masing. Pada akhirnya hubungan 

kedua negara kembali normal.15 

(4) Pencarian Fakta dan Konsiliasi 

21. Suatu organisasi regional dapat pula berperan ganda, baik 

sebagai pencari fakta maupun konsiliator pada saat yang 

bersamaan. Salah satu contoh klasik adalah sengketa antara 

Bolivia - Paraguay mengenai perbatasan kedua negara. Untuk 

menyelidiki sengketa tersebut, suatu komisi yang bernama "the 

Chaco Commission" dibentuk oleh Konperensi Negara-Negara Amerika 

(the Conference of American States) pada tahun 1929. Tugas Komisi 

antara lain menyelidiki sengketa dan melakukan fungsi konsiliasi. 

Komisi berhasil membawa kedua negara mencapai kesepakatan dan 

mengakhiri penyelesaian sengketanya.16 

(5) Operasi Pemeliharaan Perdamaian 

22. Organisasi Internasional Regional kadang kala dapat pula 

membentuk suatu 'Peace Keeping Operation' dengan tujuan untuk 

mencegah suatu sengketa meluas dan/atau juga menyelesaikan 

sengketanya. Salah satu contoh adalah CIS (Commonwealth 

Independent States) yang terbentuk pada tahun 1991. CIS yang 

beranggotakan negara-negara anggota bekas propinsi Uni Sovyet ini 

telah berperan cukup penting dalam menggelar operasi seperti ini. 

                                                           
14 Merrills, op.cit., hlm. 266.  
15 Merrills, op.cit., hlm. 267.  
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Misalnya, CIS telah mengirimkan pasukannya ke beberapa wilayah 

konflik eks Uni Sovyet, salah satunya Georgia, yang mengalami 

perang sipil. Pengerahan pasukan ini berhasil menghasilkan 

gencatan senjata dan perdamaian pada bulan Mei 1994 di wilayah 

Georgia.17  

 

 

                                                                                                                                                                             
16 Merrills, op.cit., hlm. 268.  
17 Merrills, op.cit., hlm. 271.  
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4. Kelemahan 

26. Uraian di atas memperlihatkan aspek-aspek positif yang 

organisasi internasional regional dapat dan telah berikan. Namun 

dalam beberapa hal, organisasi seperti ini memiliki beberapa 

kelemahan dalam fungsinya sebagai badan penyelesaian sengketa. 

(1) Sulit menyelesaikan sengketa yang bersifat inter-region 

27. Organisasi internasional regional dibentuk secara khusus 

antara lain untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara 

regionnya. Manakala suatu sengketa timbul antara negara 

anggotanya dengan negara lain yang berada di luar region 

tersebut, organisasi region ini akan sulit untuk berperan di 

dalamnya.18 

(2) Sulit menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam wilayah 

suatu negara anggota 

28. Organisasi internasional regional dibentuk oleh dan untuk 

kepentingan negara-negara anggotanya, termasuk menangani konflik 

yang timbul di antara mereka. Organisasi akan sulit untuk efektif 

manakala sengketa tersebut timbul di dalam wilayah suatu negara 

anggota saja. Di samping instrumen hukum suatu organisasi hanya 

memang memberi wewenang untuk menyelesaikan di antara negara 

anggotanya, juga acapkali instumen hukum mendasari pendirian 

organisasi tersebut melarang campur tangan ke dalam 'urusan' 

dalam negeri dan suatu negara anggotanya.19 Salah satu contoh 

aktual adalah ASEAN. Konflik-konflik atau sengketa yang timbul 

antara gerakan separatif yang terjadi di Indonesia akhir-akhir 

ini ASAN tidak dapat mencampuri untuk membantu penyelesain 

sengketanya. 

(3) Masalah Keuangan 

                                                           
18 Apabila hal tersebut terjadi, sengketa tersebut akan lebih cocok 
untuk diserahkan dalam atau oleh PBB, organisasi internasional 
(universal), yaitu prosedur yang terdapat dalam Piagam PBB (Lihat G. 
Malinverni, op.cit., hlm. 565).  
19 Merrills, op.cit., hlm. 273.  
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29. Suatu organisasi regional biasanya (akan) mengalami 

kesulitan di dalam pendanaan untuk operasi atau kegiatannya.20 

Dalam sengketa perbatasan antara Costa Rica dan Nicaragua, atau 

kehadiran asukan pemeliharaan perdamaian di Kuwait tahun 1961, 

banyak bergantung efektivitasnya pada kontribusi (keuangan atau 

logistik) yang diberikan oleh negara-negara anggotanya.21 

(4) Pengaturan penyelesaian sengketa yang tidak tegas 

30. Organisasi regional yang dibentuk oleh sekelompok negara 

yang berada di suatu region tertentu biasanya mempunyai 

karakteristik yang khusus. Misalnya, negara-negara tersebut 

memiliki budaya yang relatif sama, warna kulit atau sosial yang 

relatif sama. 

31. Kesamaan tersebut merupakan salah satu faktor pengikat yang 

kuat untuk organisasi tersebut. Karenanya, hubungan di antara 

mereka cenderung lebih bersifat kekeluargaan. Contoh organisasi 

seperti ini misalnya ASEAN. 

32. Namun demikian dengan adanya keterikatan atau kesamaan 

tersebut, penyelesaian sengketanya di antara mereka pun cenderung 

ditempuh upaya-upaya kekeluargaan. Seperti dimaklumi, 

penyelesaian sengketa demikian kurang memberi kepastian (hukum). 

33. Menurut Hermann Mosler, meskipun suatu organsiasi 

internasional regional memuat aturan atau bahkan pembentukan 

badan penyelesaian sengketanya, tugas yang lebih dominan 

dilakukannya adalah pembuatan produk peraturan atau mengkaji 

masalah-masalah hubungan internasional. Beliau mengungkapkan: 

"... the homogeneity of a group of States belonging to a 
particular region or a particular social system is 
reflected in the fact that the Court established by it is 
more concerned with law-making treaties than is the case 
with world wide specialized courts, which are more 
accustomed to dealing with predominantly technical 
questions of international relations."22 

                                                           
20 Merrills, op.cit., hlm. 275.  
21 Merrills, op.cit., hlm. 275.  
22 Hermann Mosler, op.cit., hlm. 303.  
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B. Organisasi Negara-negara Amerika 

1. Instrumen hukum yang mendirikan organisasi negara-negara 

Amerika (Organization of American States atau OAS) adalah Piagam  

OAS, 30 April 1948. Piagam mengalami beberapa perubahan yaitu 

pada tahun 1967 dan 1985. Pasal 1 Piagam menggariskan tujuan 

pembentukan OAS ini, yakni:  

"... to achieve an order of peace and justice, to promote 
their solidarity, to strengthen their collaboration and to 
defend their sovereignty, their territorial integrity, and 
their independence."23 

2. Piagam mengatur penyelesaian sengketa dalam Bab VI (pasal 

23 - 26). Pasal ini antara lain menyatakan bahwa manakala suatu 

sengketa lahir di antara dua atau lebih negara-negara Amerika, 

maka mereka terlebih dahulu menyelesaikannya terlebih dahulu 

melalui saluran-saluran diplomatik yang ada (dalam hal ini 

negosiasi). Prosedur tersebut dapat jasa baik, mediasi, ad hoc 

committee, atau cara-cara lain yang disepakati para pihak.24 

3. Manakala penyelesaian melalui sarana diplomatik gagal, maka 

para pihak dapat sepakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa 

untuk mencapai penyelesaiannya.  

4. Di samping Piagam, negara-negara Amerika juga 

menandatangani Perjanjian yang khusus mengatur penyelesaian 

sengketa yaitu Pakta Bogota atau the American Treaty on Pacific 

Settlement. Pakta ini ditandatangani bersamaan dengan Piagam OAS. 

Badan yang berwenang menangani sengketa di antara negara-negara 

anggota OAS, menurut Pakta Bogota adalah Council OAS dan the 

Inter-American Peace Committee [Committee].  

                                                           
23 F.V. Garcia-Amador, "Organization of American States," in: R. 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law [Instalemnt 
6, 1983], hlm. 276. [Dari tujuan tersebut, tersirat tujuan OAS yang 
mencakup penyelesaian sengketa (sebagaimana tersirat dalam kata 'to 
achieve an order of peace and justice' dan dicantumkannya aturan-aturan 
penyelesaian sengketa dalam Piagam OAS. (Cf., Office of Legal Affairs, 
op.cit., hlm. 84].  
24 Shaw, op.cit., hlm. 935; Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 84.  
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5. Fungsi dari Committee adalah mengadakan penyelidikan, 

mediasi dan konsiliasi. Komisi pernah berperan dalam berbagai 

insiden militer, di antaranya: 

(1) Costa Rica dan Nicaragua pada tahun 1948, 1949, 1955 dan 1959; 

(2) Haiti dan Santo Domingo, pada tahun 1950 dan 1963; 

(3) Panama dan Amerika Serikat pada tahun 1959 dan 1964; 

(4) Venezuela dan santo Domingo, pada tahun 1960; dan 

(5) Amerika Serikat dan Kuba, pada tahun 1961.25 

6. Ketika Piagam OAS diubah oleh Protokol Buenos Aires (27 

Februari 1967), peran the Inter-American Peace Committee 

digantikan oleh the Inter-American Committee on Peaceful 

Settlements (Committee). Komisi ini berada di bawah Council OAS.26 

7. Masalah-masalah yang para pihak dapat serahkan kepada 

Council OAS dapat dilakukan baik oleh salah satu pihak atau 

secara bersama-sama.27 

8. Setelah menerima sesuatu persoalan, Komisi, berdasarkan 

kesepakatan para pihak, akan menyelenggarakan penyelidikan atas 

persoalan tersebut. Setelah ini, Komisi akan memberi rekomendasi 

prosedur penyelesaian sengketa, yang dianggap tepat.28 

9. Sebagai alternatif, komisi dapat pula menyerahkan persoalan 

tersebut kepada the Inter-American Committe on Peaceful 

Settlements. Sebagaimana halnya dengan the Inter-American 

Committee on Peaceful Settlements, committee baru ini pun dalam 

melaksanakan fungsinya akan terdiri dari beberapa perwakilan 

negara anggota OAS dalam menyelesaikan sengketanya yang 

disepakati para pihak.29 

10. Apabila sesuatu persoalan atau masalah diserahkan hanya 

oleh satu pihak saja, maka Council OAS akan menyerahkannya kepada 

                                                           
25 G. Malinverni, op.cit., hlm. 567.  
26 Shaw, op.cit., hlm. 935; G. Malinverni, op.cit., hlm. 567.  
27 G. Malinverni, op.cit., hlm. 567.  
28 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 84; G. Malinverni, op.cit., 
hlm. 567. 
29 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 84  
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Committee yang biasanya mengadakan penyelidikan, memberikan jasa-

jasa baiknya atau merekomendasikan prosedur penyelesaian 

sengketanya.30 

11. Jika penyerahan sengketa ini yang diserahkan oleh salah 

satu pihak ini ditentang atau tidak disetujui oleh pihak lainnya, 

maka Committee akan melaporkannya kepada the Council OAS. Jika 

pihak tersebut tetap menentangnya, Dewan akan mempersiapkan 

laporannya kepada Assembly OAS. Upaya dari OAS hanya berakhir 

hingga tahap ini saja.31 

12. Pasal XXXI Pakta Bogota memberikan dan mengakui semua 

sengketa kepada jurisdiksi ICJ, sesuai dengan pasal 36 ayat (2) 

Statuta ICJ [Optional Clause]. Di samping itu, Pasal XXXII 

menyatakan bahwa ICJ dapat berwenang bila suatu prosedur 

konsiliasi tidak berhasil mencapai penyelesaian atau jika para 

pihak tidak menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase. Dalam 

sengketa the Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v 

Honduras) (1988), Mahkamah berpendapat bahwa ia memiliki 

jurisdiksi atas sengketa yang diserahkan kepadanya (oleh 

Nikaragua) berdasarkan pasal XXXI Pakta Bogota.32 

 

 

 

 

                                                           
30 G. Malinverni, op.cit., hlm. 567.  
31 G. Malinverni, op.cit., hlm. 567.  
32 Shaw, op.cit., hlm. 935; Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 94.  
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C. Organisasi Persatuan Afrika33  

1. The Organization of African Unity atau OAU didirikan 

berdasarkan Piagam Addis Abbaba (Addis Abbaba Charter), 23 Mei 

1963. Dasar dan tujuan pembentukannya termuat dalam Pasal I - III 

Piagam. Termasuk dalam salah tujuan OAU adalah menyelesaikan 

sengketa secara damai (Pasal III).34 

 Pengaturan penyelesaian sengketanya termuat dalam Pasal XIX 

Piagam. Pasal ini sebenarnya memuat pembatasan cara penyelesaian 

sengketa, yakni penyelesaian sengketa melalui pembentukan suatu 

Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase (Commission of 

Mediation, Conciliation and Arbitration).35 

 Jurisdiksi ketiga badan tersebut tidak memaksa.36 Menurut 

Shaw, latar belakang pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di 

negara-negara Afrika memang cenderung untuk menghindari 

penyelesaian secara hukum. Sudah menjadi budaya di lingkungan 

negara-negara Afrika bahwa mereka lebih suka penyelesaian suatu 

sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, tidak secara langsung 

penyelesaiannya secara hukum (pengadilan). Beliau menulis: 

"African states were historically unwilling to resort to 
judicial or arbitral methods of dispute settlement and in 
general preferred informal third party involvement through 
the mediumof the OAU."37 

2. Komisi diatur lebih lanjut pengaturan pembentukannya oleh 

Protokol Kairo, 21 Juli 1964. Komisi terdiri dari 21 anggota yang 

dipilih oleh the Assembly of Heads of State and Government (atau 

the Assembly badan tertinggi OAU).38 

                                                           
33 Sejak 2001, the Organization of African Unity diubah menjadi the 
African Union (dengan berlakunya the Consequtive Act yang menjadi dasar 
berlakunya pendirian the African Union).  
34 Emmanuel G. Bello, "Organization of African Unity," in: R. Bernhardt 
(ed.), Encyclopedia of Public International Law [Instalemnt 6, 1983], 
hlm. 271.  
35 Emmanel G. Bello, op.cit., hlm. 271; G. Malinverni, op.cit., hlm. 
568.  
36 Shaw, op.cit., hlm. 930.  
37 Shaw, op.cit., hlm. 930.  
38 G. Malinverni, op.cit., hlm. 568.  



 15 

3. Komisi diberi wewenang dan fungsi baik sebagai badan 

judisial dan non-judisial (peradilan dan non-peradilan). Komisi 

baru akan menangani suatu sengketa bila para pihak 

menyepakatinya. Namun suatu persoalan dapat saja diserahkan 

secara sepihak oleh the Council of Ministers (Council) atau the 

Assembly.39 

4. Apabila kata sepakat tidak diterima dari pihak lainnya, 

maka Bureau of the Commission akan menyerahkan sengketanya kepada 

Council untuk dipelajari. Apabila kewenangan ini diterima oleh 

pihak lainnya, maka the Commission akan melanjutkan penyelidikan 

dan melaksanakan fungsinya sebagai mediator.40 

5. Prosedur tersebut di atas jarang ditempuh. Lebih sering 

para pihak menyerahkan sengketanya melalui penyelesaian secara 

mediasi oleh the Assembly. Cara ini cukup berhasil misalnya dalam 

sengketa perbatasan antara Algeria dan Marocco, atau sengketa 

mengenai hak-hak perikanan antara Equatorial Guinea dan Gabon. 

Kadangkala penyelesaian sengketa ini pun gagal, misalnya dalam 

sengketa antara Ethiopia dan Somalia mengenai status the Ogaden.41 

6. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sifatnya informal dan 

cukup banyak dimanfaatkan.42 Menurut pasal XX Protokol, manakala 

suatu sengketa diserahkan kepada Komisi Mediasi, maka presiden 

akan menunjuk satu atau lebih anggota komisi untuk melaksanakan 

mediasi dengan kesepakatan atau persetujuan para pihak.43 

7. Mediator wajib menyerahkan usulan-usulan penyelesaian 

sengketa kepada para pihak secepat mungkin. Manakala usulan ini 

                                                           
39 G. Malinverni, op.cit., hlm. 568.  
40 G. Malinverni, op.cit., hlm. 568.  
41 G. Malinverni, op.cit., hlm. 568; Shaw, op.cit., hlm. 930 (Shaw 
dengan tepat menyatakan bahwa: "it became fairly established practice 
that in a dispute involving African states, initial recourse will be 
made to OAU mechanisms, primarily ad hoc commission or committees"). 
42 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
43 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
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diterima para pihak, maka dokumen kesepakatan tersebut akan 

dibuat sebagai dasar kesepakatan penyelesaian sengketa.44 

8. Komisi konsiliasi jarang dimanfaatkan. Pasal XXII Protokol 

menyatakan bahwa permohonan untuk penyelesaian sengketa melalui 

konsiliasi mensyaratkan adanya permohonan oleh satu atau kedua 

belah pihak yang bersengketa. Bila salah satu pihak saja yang 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya, maka salinan 

permohonan tersebut harus diserahkan kepada pihak lainnya. 

9. Prosedur penyelesaian sengketa melalui konsiliasi termasuk 

di dalamnya penunjukan suatu badan konsiliasi. Fungsi badan 

konsiliasi ini adalah mengklarifikasi pokok sengketa. Setelah itu 

ia akan berupaya mencari penyelesaiannya kepada para pihak.45 

10. Pengaturan mengenai arbitrase termuat dalam pasal XXVII - 

XXXI Protokol. Menurut ketentuan pasal ini, penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase adalah suatu proses hukum (judicial 

proceedings). Yang dapat menjadi arbitrator adalah para individu 

yang memenuhi persyaratan sebagai arbitrator. Arbitrator akan 

menerapkan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa, 

kecuali para pihak menghendaki penerapan kompromi (kompromis). 

Putusan arbitrase sifatnya mengikat terhadap para pihak.46 

11. Prosedur arbitrase diatur dalam pasal XXVII. Adapun 

prosedur tersebut adalah: 

(1) setiap pihak menunjuk arbitratornya masing-masing yang dipilih 

dari anggota arbitrator dalam komisi arbitrase; 

(2) dua orang arbitrator yang dipilih para pihak tersebut memilih 

arbitrator ketiga sebagai ketua badan arbitrase. Arbitrator -

ketiga ini dipilih dari nama-nama arbitrator pada komisi 

arbitrase; 

                                                           
44 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
45 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
46 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
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(3) manakala dua arbitrator terpilih gagal menunjuk arbitrator 

ketiga, maka the Bureau akan menunjuk arbitrator ketiga 

tersebut.47 

12. Dalam prakteknya, OAU juga telah memanfaatkan prosedur-

prosedur penyelesaian sengketa lainnya. Misalnya, OAU telah 

membentuk suatu ad hoc committee yang dibentuk baik oleh the 

Council of Ministers maupun the Assembly of Heads of State and 

Government untuk menyelesaikan suatu sengketa. Contohnya, perang 

antara Maroko - Algeria mengenai wilayah yang dipersengketakan di 

Sahara pada tahun 1963. Ketika perang pecah, the Council of 

Ministers segera mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan antara 

lain memutuskan untuk membentuk ad hoc mission untuk mengkaji 

sengketa tersebut dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya.48 

13. Bahkan OAU juga telah memanfaatkan jasa-jasa baik dari 

pimpinan negara-negara Afrika.49 Misalnya adalah presiden Mobutu 

dari Zaire memberikan mediasi, atas permintaan dari the Assembly 

OAU, di wilayah sengketa antara Rwanda dan Burundi pada tahun 

1966.50 Contoh lainnya adalah presiden Somalia bersama-sama 

Administrative Secretary-General OAU bersama-sama telah memberi 

jasa mediasinya dalam konflik bersenjata dan sengketa bersenjata 

antara Tanzania dan Uganda pada tahun 1972.51 

 

 

                                                           
47 Emmanuel G. Bello, op.cit., hlm. 273. 
48 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 95; Shaw, op.cit., hlm. 930.  
49 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 86.  
50 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 95.  
51 Office of Legal Affairs, op.cit., hlm. 95.  
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D. Penyelesaian Sengketa di Uni Eropa (UE) 

1. Uni Eropa adalah organisasi internasional regional yang 

sangat penting dewasa ini. Di lingkungan negara-negara Uni Eropa, 

Perjanjian Roma (cikal bakal UE dan perjanjian yang mendirikan 

Masyarakat Ekonomi Eropa) mensyaratkan negara-negara anggotanya 

untuk tidak menyerahkan sengketanya mengenai penafsiran dan 

pelaksanaan Perjanjian Roma 1957, sesuai dengan cara atau 

prosedur yang terdapat dalam Perjanjian Roma. 

2. Badan yang berwenang menangani sengketa-sengketa di antara 

negara anggota UE adalah: 

(1) the European Commission; dan 

(2) the Court of Justice.52 

3. The European Commission (Commission) bertugas, antara lain, 

mengeluarkan usulah-usulan pengaturan kepada the Council dan the 

European Parliament. Tugas lainnya yang juga penting adalah 

bertindak sebagai "an enforcing mechanism of Community Laws."53 

Negara-negara yang melanggar hukum UE, maka dalam beberapa hal, 

the Commission dapat mengenakan denda kepada negara yang 

bersangkutan.54 

 Apabila suatu anggota menganggap bahwa anggota lainnya 

telah gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, 

maka negara tersebut harus membawa masalah tersebut ke hadapan 

the Commission. Selanjutnya the Commission akan mengeluarkan 

pendapatnya dalam jangka waktu 3 bulan. Pendapat ini sifatnya 

tidak mengikat.55 

4. Apabila the Commission tidak dapat memenuhi batas waktu 

yang telah ditetapkan atau apabila pihak negara penuntut tidak 

sepakat dengan pendapat the Commission, atau apabila negara 

                                                           
52 Badan kelengkapan lainnya dari UE adalah the European Parliament dan 
the Council of Ministers. (Lihat lebih lanjut: Shaw, op.cit., hlm. 1172 
et.seqq.). 
53 Shaw, op.cit., hlm. 1177.  
54 Shaw, op.cit., hlm. 1177.  
55 Pasal 170 Perjanjian Roma 1957 (dalam: Office of Legal Affairs, 
op.cit., hlm. 90).  
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tergugat tidak melaksanakan pendapat the Commission, maka pihak 

penuntut dapat membawa masalah tersebut ke hadapan the Court of 

Justice (the Court).56 

5. The Court terdiri dari 15 orang hakim (setiap satu negara 

'diwakili' satu hakim). Mereka bertugas untuk jangka waktu 6 

tahun. Manakala the Court of Justice berkesimpulan bahwa suatu 

negara anggota telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya 

berdasarkan Perjanjian Roma, maka negara tersebut akan diminta 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mematuhi 

putusan the Court.57 

6. The Single European Act 1986 memperkenalkan satu pengadilan 

baru, yaitu The Court of First Instance (semacam Small Claims 

Tribunal yang terdapat di negara-negara Anglo Saxon, misalnya 

Singapura). Fungsi badan peradilan ini adalah mendengar dan 

mengadili sengketa di antara UE dengan para pegawainya (Cf., 

semacam peradilan administratif UE), sengketa mengenai hukum 

persaingan, atau sengketa-sengketa yang tergolong kecil. Badan 

peradilan ini terdiri dari 15 orang hakim. Badan peradilan ini 

mulai bekerja pada tanggal 1 September 1989. Tugas mereka 

berlangsung untuk jangka waktu 6 tahun.58 

 

 

 

                                                           
56 Pasal 170, Perjanjian Roma 1957 (dalam: Office of Legal Affairs, 
op.cit., hlm. 90).  
57 Pasal 171, Perjanjian Roma 1957 (dalam: Office of Legal Affairs, 
op.cit., hlm. 90). 
58 Shaw, op.cit., hlm. 1178. 
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E. Penyelesaian Sengketa di ASEAN 

1. Association of South-East Asian Nations (ASEAN) didirikan 

berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN 

dibentuk oleh negara pendirinya: Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Phillipina, dan Singapura. Lima negara berikutnya bergabung 

dengan ASEAN: Brunei Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 

Juli 1995); Laos dan Myanmar (23 Juli 1997); dan Kamboja (30 

April 1999). 

2. Preamble Deklarasi memuat tujuan ASEAN, yakni meletakkan 

dasar atau fondasi kokoh untuk memajukan kerja sama regional, 

memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta memelihara 

perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Termasuk di 

dalam tujuan tersebut adalah keinginan menyelesaikan sengketa di 

antara anggotanya secara damai.59 

3. Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN termuat dalam the 

Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (TAC) yang 

ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976.60 Bab IV TAC (Pasal 13-

17) memuat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara 

damai. 

4. Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau 

prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal ASEAN. 

(1) Penghindaran Timbulnya Sengketa dan Penyelesaian melalui 

Negosiasi secara Langsung. 

                                                           
59 Cf., Shaw, op.cit., hlm. 1178. 
60 Pada pertemuan Bali ini, ASEAN berhasil mengeluarkan dua instrumen 
hukum lainnya, yaitu (1) the Declaration of ASEAN Concord (BALI 
Concord) yang memuat keputusan negara-negara anggota ASEAN untuk 
memajukan koordinasi dan kerja sama di bidang politik dan ekonomi. (2) 
The Agreement Establishing the ASEAN Secretariat, yang berisi keputusan 
untuk mendirikan secretariat tetap ASEAN yang berfungsi mengkoordinasi 
5 sekretariat nasional yang didirikan berdasarkan ASEAN (Bangkok) 
Declaration 1967. Menindaklanjuti keputusan Bali Concord (ad. (1) di 
atas), pada tahun 2003, ASEAN sepakat menandatangani the Declaration of 
ASEAN Concord II (Bali Concord II), tanggal 7 Oktober 2003. Bali 
Concord II mendirikan 3 komunitas baru di ASEAN, yaitu: 1. ASEAN 
Security Community (ASC); 2. ASEAN Economic Community (AEC); 3. ASEAN 
Socio-cultural Community (ASCC). 
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5. Pasal 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk 

sebisa mungkin dan dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa 

di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak 

mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak 

menggunakan (ancaman) kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan 

para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi secara baik-

baik (friendly negotiations) langsung di antara mereka. Pasal 13 

TAC berbunyi: 

"The High Contracting Parties shall have the determination 
and good faith to prevent disputes from arising. In case of 
disputes on matters directly affecting them, they shall 
refrain from the threat or use of force and shall at all 
times settle such disputes among themselves through 
friendly negotiations." 

(2) Penyelesaian Sengketa Melalui the High Council 

6. Manakala negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, 

penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh the High 

Council (Pasal 14 TAC). Pasal 14 TAC berbunyi: 

"To settle disputes through regional process, the High 
Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, 
a High Council comprising a Representative at ministerial 
level from each of the High Contracting parties to take 
cognizance of the existence of disputes or situations 
likely to disturb regional peace and harmony." 

7. The Council terdiri dari setiap negara anggota ASEAN. 

Apabila sengketa timbul, maka the Council akan memberi 

rekomendasi mengenai cara-cara penyelesaian sengketanya. The High 

Council juga diberi wewenang untuk memberikan jasa baik, mediasi, 

penyelidikan atau konsiliasi, apabila para pihak menyetujuinya 

(Pasal 15 dan 16 TAC). Pasal 15 TAC berbunyi: 

"In the event no solution is reached through direct 
negotiations, the High Council shall take cognizance of the 
dispute or the situation and shall recommend to the parties 
in dispute appropriate means of settlement such as good 
offices, mediation, inquiry or conciliation. The High 
Council may however offer its good offices, or upon 
agreement of the parties in dispute, constitute itself into 
a committee of mediation, inquiry or conciliation. When 
deemed necessary, the High Council shall recommend 
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appropriate measures for the prevention of a deterioration 
of the dispute or the situation." 

Pasal 16 TAC berbunyi: 

"The foregoing provision of this Chapter shall not apply to 
a dispute unless all the parties to the dispute agree to 
their application to that dispute. However, this shall not 
preclude the other High Contracting Parties not party to 
the dispute from offering all possible assistance to settle 
the said dispute. Parties to the dispute should be well 
disposed of towards such offers of assistance." 

(3) Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) 

Piagam PBB 

8. Meskipun terdapat mekanisme tersebut di atas, TAC tidak 

menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode 

penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati 

sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB (Pasal 

17 TAC).61  

9. Dalam praktek, para pihak yang bersengketa lebih cenderung 

untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi langsung. 

Apabila cara negosiasi ini gagal, maka para pihak ada 

kecendrungan untuk menyelesaikannya secara hukum, misalnya 

penyelesaian sengketa sesuai dengan pasal 17 TAC, yakni 

penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional (ICJ). Contoh 

langkah seperti ini misalnya adalah sengketa Indonesia-Malaysia 

mengenai status kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan, atau antara 

Malaysia-Singapura mengenai status kepemilikan Pulau Batu Puteh.  

 Pasal 17 TAC berbunyi: 

"Nothing in this Treaty shall preclude recourse of the 
modes to peaceful settlement contained in Article 33 (1) of 
the Charter of the United Nations. The High Contracting 
Parties which are parties to a dispute should be encouraged 
to take initiatives to solve it by friendly negotiations 
before resorting to the other procedures provided for in 
the Charter of the United Nations." 

                                                           
61 Lihat pula: I.A. Shearer, "Association of South East Asian Nations", 
in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Internationalp Law, Instalment 
6 (1983), hlm. 26. 
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F. Penutup 

 Uraian di atas mengisyaratkan beberapa kesimpulan berikut: 

1. Pertama, dari instrumen-instrumen hukum yang mendasari 

berdirinya organisasi internasional regional, tersirat adanya 

kehendak dari negara-negara pendirinya untuk menghindari cara-

cara kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Instrumen-instrumen 

tersebut mengakui dan menyadari bahwa penyelesaian sengketa harus 

dilaksanakan secara damai di antara mereka. 

2. Kedua, Badan-badan organisasi internasional regional 

mensyaratkan kata sepakat untuk menentukan cara atau mekanisme 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka. 

3. Tiga, Organisasi-organisasi internasional regional 

memberikan fungsi non-judisial kepada lembaga baik yang sudah ada 

atau yang secara khusus dibentuk. 

4. Empat, kecenderungan lain yang juga tampak adalah latar 

belakang dan tujuan pembentukan sesuatu organisasi sedikit banyak 

akan memberi warna terhadap penyelesaian sengketa. Organisasi 

regional yang dikaji di atas umumnya adalah organisasi regional 

politis. Karena itu tampaknya wajar pulalah apabila persoalan 

atau sengketa yang timbul di antara mereka penyelesaiannya 

ditempuh secara politis pula. Dalam hal ini, penyelesaiannya 

misalnya dilakukan secara negosiasi, mediasi atau penyelesaian 

melalui bantuan pihak ketiga lainnya, baik suatu lembaga permanen 

atau suatu lembaga ad hoc (sementara). 

5. Lima, pemanfaatan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, khususnya 

penyelesaian melalui hukum, dalam hal ini oleh Mahkamah 

Internasional (ICJ), hanya ditempuh oleh para pihak manakala 

cara-cara penyelesaian sengketa secara langsung (atau melalui 

pihak ketiga) telah ditempuh dan ternyata gagal. 
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OUTLINE 

ORGANISASI REGIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA 
A. Pendahuluan 
 1. Dasar Hukum 

1. HI sdh lama akui OIR sbg PS 

2. Eg: Ps 3:4 Piagam OAU 

3. Merrills: OIR miliki nilai 
tambah 

4. Dsr HK 1: Ps 21 Kovenan LBB 

5. Dsr Hk 2: Ps 33, 52-54 Piagam 
PBB 

 2. PS Berdasarkan Ps 52. 

6. Bunyi pasal 52 Piagam 

7. Istilah 1: "Reg Arrangements" 

8. Istilah 2: "Reg Agencies" 

9. Istilah "Regional Agencies 
and Arrangements" 

 

 a. Ruang Lingkup 

11. Bergantung instrumen hukumnya 

12. Memuat aturan PS  

3. Cara-cara PS 

16. Muatan tidak beda dengan 
pasal 33 Piagam 

17. Dimungkinkan bentuk badan2 PS 

 (a) Negosiasi 

18. Eg. Nato 

 (2) Jasa-jasa Baik 

19. Eg. OAU 

 (3) Mediasi 

20. Eg. OAU 

 (4) Penyelidikan & Konsiliasi 

21. Eg. The Chaco Commission 

 (5) Pemeliharaan Perdamaian 

22. Eg. CIS 

 

 4. Pembatasan (Kelemahan) 

26. Ada kelemahan2: 

 (1) Sulit utk PS inter-region 

27. OIR dibentuk utk sengketa 
antar negara di region saja 

 (2) Sulit utk PS dlm negara 

28. Eg. ASEAN 

 (3) Masalah Keuangan 

29. Eg. Costa Rica v Nicaragua 

 (4) Aturan PS tidak tegas 

30. OIR punya kesamaan2 antar 
anggota di region 

31. Faktor pengikat 

32. Kurang beri kepastian hukum. 

 

B. OAS [Org American States) 
1. Piagam OAS 1948 & amandemen 

2. Ps 23 Piagam: saluran diplo-
matik 

3. Bila gagal, prosedur kesepa-
katan para pihak 

4. Pakta Bogota 1948: American 
Treaty on PS 

5. Fungsi the Inter-American 
Peace Comm and eg insiden 
militer 

6. Committee baru: Inter-
American Committee on PS 

7. Boleh diserahkan oleh 1 atau 
2 pihak 

8. Tindakan komisi 

9. Komisi dpt serahkan kpd Com-
mittee 

10. Committee bisa adakan penye-
lidikan, jasa baik dan prose-
dur PS 

11. Jika slh 1 pihak menentang 

12. Ps XXXI & XXXII akui Optional 
Clause ICJ (ps 36:2 Statuta) 

 

 

D. Organisasi Persatuan Afrika 
1. Piagam Addis Ababa dan pasal 

19 Piagam ttg PS 

2. Komisi diatur lebih lanjut 
oleh Protokol Kairo 1964 

3. Fungsi judicial dari Komisi 

4. Bila tdk ada sepakat dari 
pihak lainnya 

5. Biasanya pihak2 langsung 
minta PS oleh Assembly. 

6. Mediasi 

7. Kewajiban mediator 

8. Komisi konsiliasi jarang 

9. Prosedur konsiliasi 

10. Arbitrase 

11. Prosedur arbitrase 

12. Praktek: prosedur lainnya: ad 
hoc committee. 
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C. PS di Eropa Barat 
1. PS hrs melalui prosedur Perj 

Roma 

2. The Commission dan the Court 
of Justice 

3. The Commission punya 3 bulan 

4. Bila the Commission gagal, 
diserahkan ke the Court 

5. Putusan the Court. 

6. The Court of First Instance 
(Single European Act 1986). 

 

D. ASEAN 
1. Pembentukan dan anggota 

2. Tujuan: Preamble Deklarasi 
Bangkok 1967. 

3. Bab IV Treaty of Amity and 
Coop in South-East Asia. 

4. Tiga (3) mekanisme: 

 (1) Penghindaran sengketa & 
negosiasi 

5. Pasal 13 TAC 

 (2) PS melalui High Council 

6. Pasal 14 TAC 

7. Komposisi dan wewenang High 
Council 

 (3) PS berdasarkan pasal 33:1 
Piagam PBB 

8. Pasal 17 TAC 

9. Praktek: negosiasi dan ke 
ICJ, eg. Sipadan Ligitan. 

 

E. Penutup 
1. Instrumen OIR: PS scr damai 

2. Kata sepakat 

3. PS melalui lembaga-lembaga 
yang ada di OIR 

4. Ltr belakang pendirian OIR 
pengaruhi cara PS 

5. Ke ICJ jalan akhir. 

 


