
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi/ Pengertian yang Relevan 

 

2.1.1 Pengertian Kajian 

 

Oxford compact english dictionary mendefinisikan kajian sebagai the systematic 

investigation into and study of materials, and sources in order to establish facts 

and reach the new conclusion 
23

 yang berarti penelusuran yang dilakukan secara 

sistematis dalam studi materil dan sumber untuk membangun fakta dan mencapai 

kesimpulan baru. Ilmu pengetahuan merupakan suatu pernyatan yang berdasar 

atau memiliki rasionalisasi sehingga dapat dibuktikan secara empiris.  

 

Sedang kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini tanpa perlu ada pembuktian 

empiris, tanpa proses rasionalisasi, dan umumnya bersifat subjektif dan implisit. 

Jadi pada dasarnya Ilmu pengetahuan hanya berangkat dari kepercayaan atau 

keyakinan terhadap sesuatu yang dilanjuti dengan keinginan untuk membuktikan 

sesuatu itu benar atau dengan kata lain ilmu pengetahuan merupakan bentuk 

rasionalisasi terhadap kepercayaan, sehingga kerpercayaan itu dapat diterima 

secara masal. Kajian adalah proses rasionalisasi dan pembuktian empirik terhadap 

kepercayaan atau ketidakpercayaan menjadi pemahaman atau ilmu pengetahuan 

                                                           
23

Oxford Online Dictionary, Sebagaimana dikutip dalam www.isical.ac.in/~palash/research-

methodology/RM-intro.pdf , 12 Januari 2014, Pukul 14.03 WIB 
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2.1.2 Pengertian Sengketa 

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/ atau 

pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah 

hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan 

atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap 

kewajiban atau tanggung jawab.
24

 Sengketa dalam konflik internasional terbagi 

menjadi 2 macam, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa 

politik (political or nonjusticiable dispute).
25

 Namun sengketa yang terjadi antara 

Kamboja dan Thailand merupakan sengketa internasional mengenai perbatasan 

yang melibatkan kedua batas wilayah negara yang sama-sama mengklaim 

kepemilikan dari wilayah tersebut. Kedua negara sama- sama memiliki kedaulatan 

penuh terhadap batas teritorialnya, namun yang terjadi adalah saling klaim antara 

kedua negara.  

Demi mempertahankan kedaulatan (sovereignty) dan hak-hak berdaulat 

(sovereignty rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang 

berkaitan dengan hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan 

wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. 

Penetapan perbatasan wilayah (Border Zone) tersebut dapat dilakukan sesuai 

ketentuan hukum international agar dapat memberikan kepastian hukum, 

                                                           
24

 Sengketa, Sebagaimana diakses pada http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html 27 November 

2013 Pukul 11.04 WIB 
25

 Huala Adolf, Op.Cit. hlm. 3 

http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html


16 
 

kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah 

perbatasan dimaksud.
26

 

2.2 Prinsip- Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai 

2.2.1 Prinsip Itikad Baik ( Good Faith ) 

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral 

dalam penyelesaian sengeta antarnegara. 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 paragraph 1).
27

 

2.2.2 Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa 

Prinsip ini 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 preambule ke-4 

Deklarasi Manila. 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 time settle such disputes among themselves 

through friendly negotiations. 

Dalam berbagai perjanjian International 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 Inter-American Treaty of Reciprocal Assistant (1947), dan lain-lain.
28

 

 

                                                           
26

Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional, Sebagaimana diakses pada 

http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international 27 

November 2013 Pukul 11.04 WIB 
27

 Mengenai bunyi Section 1 Paragraph 1 Deklarasi Manila Sebagaimana dikutip dalam Huala 

Adolf,  Op. Cit. hlm. 15 
28

 Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 16 

http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international
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2.2.3  Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa 

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memilih kebebasan 

penuh untuk menentukan dan memilih cara atau meknisme bagaimana 

sengketanya diselesaikan (principle of free choice of mens). Prinsip ini termuat 

dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Section paragraph 3 dan 10 Deklarasi 

Manila dan paragraf ke-5 dari friendly Relations Declaration. Instrumen hukum 

tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian 

sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas 

para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau 

sengketa yang akan datang.
29

 

2.2.4 Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap  

Pokok Sengketa 

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan 

para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila 

sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk 

menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan 

kelayakan ( ex aequo et bono ).
30

 Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan 

untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatuhan, atau 

kelayakan.
31

 Dalam sengketa antarnegara, merupakan hal yang lazim bagi 

pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan 

hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak 

dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam Special Agreement antara 

                                                           
29

 Ibid. hlm. 17 
30

 Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional : This provision shall not prejudice the power of the 

Court to decide a case ex a case ex 
31

 Huala Adolf, Op.Cit. hlm. 17 
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Republik Indonesia - Malaysia mengenai penyerahan sengkata Pulau Sipadan-

Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak menyatakan
32

 : 

The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be 

those recognized in the provision of Article 38 of the Statute of the Court ( Article 

4 Special Agreement) 

 

2.2.5 Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus) 

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam 

penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi 

pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Prinsip- prinsip kebebasan 3 dan 4 dari 

para pihak Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan 

apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada 

kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak 
33

 

 

2.2.6 Prinsip Exhaustion of Local Remidies 

Prinsip ini termuat dalam Section 1 Paragraph 10 Deklarasi Manila.
34

 Menurut 

prinsip ini, 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 (1959) Mahkamah Interansional 

menegaskan: 

                                                           
32

 Siaran Pers Departmen Luar Negeri, Jakarta, 31 Mei 1997: Penandatanganan Special Agreement 

antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pengajuan Perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke 

Mahkamah Internasional 
33

 Bandingkan., 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. 
34

 Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 18 
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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.
35

 

 

2.2.7 Prinsip - Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan,  

Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara 

 

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraph 1. Prinsip 

ini mansyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan 

melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya 

berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.
36

 

 

Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat 

prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanya bersifat tambahan 

Prinsip tersebut yaitu : 

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, yang semata-mata 

merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu prinsip hukum 

Internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah 

negara-negara.
37

 

 

 

 

                                                           
35

 Lihat lebih lanjutt uraian tentang exhaustion of local remidies dalam buku penulis : Huala Adolf, 

Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Pers,cet.3,2002, hlm. 276 

et.seq. Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf,  Ibid .  
36

 Huala Adolf, Ibid.  
37

 Ibid 
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2.3 Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Politik atau Diplomatik 

Penyelesaian secara politik (Non-Yuridiksional) terbagi atas penyelesaian dalam 

kerangka antar negara, Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB dan 

penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.
38

  

Akan diuraikan bahwa penyelesaian sengketa internasional pada umumnya dapat 

digolongkan dalam dua bagian yaitu penyelesaian secara hukum dan politik/ 

diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan. 

Sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, pencarian fakta, 

mediasi dan jasa baik, konsiliasi dan arbitrasi.
39

 

2.3.1 Penyelesaian dalam Kerangka antar Negara 

1)  Negosiasi ( Perundingan )
40

 

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua 

digunakan oleh umat manusia.
41

 Negosiasi atau perundingan adalah cara 

penyelesaian sengketa yang paling dan banyak ditempuh, serta efektif dalam 

menyelesaikan sengketa internasional.
42

 Negosiasi (yang mencakup konsultasi 

dan pertukaran pandangan) adalah metode dengan mana sebagian besar sengketa 

internasional diselesaikan.
43

 Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya 

keikutsertaan pihak  ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional 

                                                           
38

 Boer Mauna, Op.Cit. hlm. 196 
39

 Huala Adolf, Op. Cit.  hlm. 26 
40

 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, 1983, 

hlm.1121.,et seqq. Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Ibid., hlm. 26 
41

 W.Poeggel and E. Oeser, Method of Diplomatic Settlement, dalam  Mohammed Bedjaoui (ed.), 

Internasional Law : Achievement and Prospects, Dordrecht : Martinus Nijhoff and UNESCO, 

1991, hlm 514 Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Op.Cit. hlm. 19 
42

 J.G. Merrills, International Dispute Settlement (Cambridge : Cambridge  Publication, cet.2, 

1991), hlm. 2 Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 26 
43

 United Nations, Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes, United Nations Publication, 

Sales No. E.92.V.7 ( New York, 1992), hlm. 9-24 
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telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama dalam penyelesaian 

sengketa.
44

 Praktik negara- negara menunjukan bahwa mereka lebih cenderung 

untuk menggunakan semua negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan 

sengketa.
45

 Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap 

penyelesaian sengketa dalam bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, 

bilateral, multilateral, dan lain-lain.
46

 

2)  Penyelidikan dan Pencarian Fakta 

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 pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Dengan 

adanya fakta demikian, diharapkan proses penyelidikan sengketa di antara para 

pihak dapat segera diselesaikan.
47

 Dalam bahasa Inggris, dipergunakan dua istilah 

untuk “pencarian fakta” yang sama- sama artinya acap kali digunakan secara 

bertukar, yaitu inquiry dan fact-finding. Tujuan dari pencarian fakta untuk 

mencari fakta yang sebenarnya ini adalah untuk : 

a) Membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara; 

b) Mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional; 

                                                           
44

 Carl August Fleischhauer, Negotiation, dalam R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law ( Instalment 1, 1981), hlm. 153 Sebagaimana dikutip Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 

27 
45

 Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Disputes between states : History and Prospects, dalam 

R.St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston, Structure and Process of International Law: Essays 

in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 1102 Sebagaimana 

dikutip dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 26 
46

 Walter Poeggel dan Edith Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam bedjaout (ed.) 

International Law : Achievement and Prospects , The Netherlands : Martinus Nijhoff, 

Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 27 
47

 Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 29 



22 
 

c) Memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional 

(Pasal 34 Piagam PBB).
48

 Misalnya pembentukan UNSCOM (United 

Nations Special Comission) yang dikirim ke wilayah Irak untuk 

memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah masal. 

3) Jasa baik (Good Office) 

Secara singkat, jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

keikutsertaan jasa pihak ke-3. 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.
49

 

Tujuan jasa baik ini adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap 

terjamin. Tugas yang diembanya, yaitu 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 internasional, 

misalnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
50

 Keikutsertaan pihak 

ke-3 memberikan jasa-jasa baik memudahkan pihak yang bersengketa untuk 

bersama-sama mempercepat perundingan mereka.
51
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 Karl J Partsch, Fact-finding and inquiry, dalam R. Bernhardt (ed), Op.Cit., hlm 61 Sebagaimana 

dikutip dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 29 
49

 Rudolf L. Bindschedler, Good Offices, dalam R. Bernhardt, Encycopedia of Public International 

Law, Instalment 1, 1981 hlm. 67 Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm. 30 
50

 Huala Adolf, Ibid., hlm. 31 
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4) Mediasi 

Sama halnya dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan pula keikutsertaan pihak 

ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuanya 

adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara 

para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional, dan lain-lain 

Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan 

jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya 

atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam 

hal in, agar mediator dapat berfungsi, diperlukan kesepakatan atau konsensus dari 

para pihak sebagai prasyarat utama. 
52

 

5) Konsiliasi 

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga 

(konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatanya karena diminta 

oleh para pihak. Menurut Bindschedler, unsur ketidakberpihakan dan kenetralan 

merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi. Hanya dengan 

terpenuhnya dua unsur ini, objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.
53

 

Pengertian konsiliasi diatas diambil dari batasan yang diberikan oleh institut 

Hukum Internasional yang dituangkan dalam Pasal 1 the Regulations on the 

procedure of International Conciliation tahun 1961. Badan Konsiliasi bisa yang 

sudah terlembaga atau ad hoc (sementara). Proses seperti ini berupaya 

mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun 

                                                           
52

 Huala Adolf, Ibid., hlm. 34 
53

 Ibid., hlm. 35 
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usulan- usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 
54

 

2.3.2 Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Kerangka PBB 

Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)  merupakan organisasi terbesar dengan 

jumlah anggota meliputi 192 negara pada saat ini.
55

 PBB sebagai salah satu 

organisasi internasional terbesar saat ini, memiliki tujuan utama yang termuat 

dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian 

dan keamanan internasional. Dua tujuan tersebut tidak terlepas dari reaksi atas 

pecahnya Perang Dunia II.
56

 Dengan tujuan tersebut PBB berupaya agar perang 

dunia terbuka baru (Perang Dunia III) tidak sampai pecah kembali. Untuk itu PBB 

berupaya keras agar sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan dengan 

sesegera mungkin secara damai.
57

 Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan 

asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah 

sebagai berikut: 

Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan 

menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan 

internasional serta keadilan tidak terancam. 
58
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Asas ini sejalan dan erat hubungannya dengan tujuan PBB yang tertuang dalam 

Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:  

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: 

melakukan tindakan- tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan 

melenyapkan anaman-ancaman terhadap pelanggaran- pelanggaran perdamian; 

dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip- prinsip 

keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-

pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat menggangu 

perdamaian.
59

  

 

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:  

Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota perserikatan bangsa-

bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi 

perdamaian dan keamanan internasional.
60

 

 

Merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja 

yang harus taat pada asas-asas dari suatu organisasi.
61

 Namun inilah suatu 

keistimewaan yang dimiliki organisasi internasional universal seperti PBB.
62

 

Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta 

perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB terhadap suatu perselisihan 

di mana negara bersangkutan terlibat, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) 

Piagam PBB sebagai berikut:  

Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian 

Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila 

sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak bersedia 

menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari penyelesian secara damai 

seperti tercantum dalam Piagam ini.
63

 

Tugas pemeliharan perdamaian dan keamanan menjadi agenda utama PBB 

sebagai organisasi internasional terbesar di dunia. Namun tugas tersebut 
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diserahkan wewenangnya pada tiga organ utama PBB yaitu, Majelis Umum, 

Dewan Keamanan dan Sekertaris Jendral, yang memiliki peran masing-masing. 

Pada tanggal 25 Juni 1945 konferensi di San Fransisco selesai dan menerima bulat 

seluruh Piagam PBB. Tanggal 26 Juni diadakan upacara penandatanganan yang 

dilakukan di gedung opera di San Fransisco. Menurut ketentuan Piagam PBB 

berlaku setelah diratifikasi oleh negara penanda tangan dan termasuk lima negara 

tetap Dewan Keamanan.
64

 Syarat berdirinya PBB dipenuhi tanggal 24 Oktober 

1945 dengan Resolusi Majelis Umum pada tanggal 31 Oktober 1947.
65

 

Piagam PBB terdiri dari 19 Bab, yaitu terdiri dari mukadimah dan pasal-pasal 

yang tersusun dalam bab. Mukadimah terdiri dari 2 bagian utama. Bagian pertama 

terdiri dari ajakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta 

menghormati hak asasi manusia. Bagian ke dua dari mukadimah adalah deklarasi 

dari tiap- tiap negara anggota PBB telah menyetujui piagam tersebut.
66

 

1) Bab I memaparkan tujuan dari PBB, termasuk ketentuan penting dalam 

menjaga perdamaian dan keamanan internasional; 

2) Bab II mendefinisikan kriteria dari keanggotaan PBB; 

3) Bab III dan XV, sebagian besar dari dokumen, mendeskripsikan organ dan 

lembaga dari PBB dan wewenangnya masing- masing; 

4) BAB XVI dan Bab XVII mendeskripsikan pengaturan mengenai 

pengintegrasian PBB dengan hukum internasional;  
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5) Bab XVIII dan Bab XIX memberikan amandemen dan ratifikasi pada 

piagam; 

Bab berikut mengenai penegakan wewenang lembaga PBB 

6) Bab VI mendeskripsikan wewenang dewan keamanan untuk 

meninvestigasi dan penengah sengketa; 

7) Bab VII mendeskripsikan wewenang dewan keamanan untuk memberikan 

sanksi ekonomi, diplomatik dan militer, serta penggunaan kekuatan militer 

untuk menyelesaikan sengketa; 

8) Bab VIII memungkinkan peraturan regional untuk menjaga perdamaian 

dan keamanan internasional dalam wilayah masing-masing; 

9) Bab IX dan X mendeskripsikan wewenang PBB dalam kerjasama ekonomi 

dan sosial, dan dewan ekonomi sosial sebagai pengawas; 

10) Bab XII dan XIII mendeskripsikan tentang dewan perwalian yang 

mengawasi dekolonisasi; 

11) Bab XIV dan XV menetapkan wewenang dari mahkamah internasional 

dan sekretariat PBB; 

12)  Bab XVI sampai XIX menguraikan mengenai ketentuan lainnya, 

ketentuan-ketentuan keamanan peralihan yang berhubungan dengan 

perang dunia II, proses amandemen piagam dan pengesahan piagam.
67

 

Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB memberikan wewenang intervensi 

untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa baik pada Dewan Kamanan 
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maupun Majelis Umum walaupun pada prinsipnya tanggung jawab utama berada 

di tangan Dewan Keamanan.
68

 Di samping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, 

Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan menurut Piagam 

PBB.
69

 

2.3.3 Penyelesaian dalam Kerangka Organisasi-Organisasi dan Badan- 

Badan Regional 

Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan 

sengketa internasional secara damai adalah melalui pengaturan regional (regional 

arrangement) serta campur tangan organisasi-organisasi dan badan-badan 

regional berdasarkan pilihan para pihak sendiri. Selain itu, Bab VIII Piagam PBB 

juga menetapkan hal yang sama, khususnya Pasal 52 yang merujuk pada 

penyelesaian sengketa internasional melalui regional arrangement dan regional 

agencies. Istilah regional arrangement atau pengaturan regional memberi 

pengertian perjanjian (agreement) yang dibuat secara bilateral maupun 

multilateral di mana negara-negara yang terletak dalam suatu kawasan (region) 

tertentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa antar mereka tanpa melibatkan 

institusi lainnya yang permanen atau organisasi regional sebagai badan hukum 

internasional sedangkan regional agencies justru merujuk pada organisasi-

organisasi regional dan institusi-institusi yang permanen, yang dibentuk 

berdasarkan perjanjian multilateral antara negara- negara di dalam suatu wilayah 

tertentu sebagai badan hukum internasional untuk melaksanakan fungsinya di 
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dalam memelihara perdamaian dan keamanan regional, termasuk penyelesaian 

sengketa secara damai.
70

 

2.4 Penyelesaian Sengketa Secara Hukum 

Penyelesaian secara hukum melalui arbitrase ataupun Mahkamah Internasional 

akan menghasilkan keputusan- keputusan mengikat terhadap negara-negara yang 

bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-

penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan 

pada ketentuan-ketentuan hukum. Dalam ini, sepintas lalu terlihat adanya 

kesamaan antara fungsi yuridiksional internasional dan fungsi yuridiksional 

intern.
71

 

2.4.1 Arbitrasi Internasional 

Dalam pengertian yang luas istilah Arbitrasi Internasional merujuk pada cara 

penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu 

keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak- 

pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang akan 

diambil.
72

 

Disamping itu, keputusan arbitrasi dalam arti yang luas ini dapat didasarkan baik 

atas konsiderasi hukum maupun konsiderasi politik dan lain- lainnya. Karena itu, 

arbitrasi baru betul- betul merupakan suatu sistem penyelesaian secara hukum bila 
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dijelaskan sifat mengikat dari keputusan yang didasarkan ata ketentuan- ketentuan 

hukum. 
73

 

Definisi yang terbaik mengenai arbitrasi dalam arti sempit adalah definisi yang 

diberikan oleh pasal 37 Konvensi Den Haag, 18 Oktober 1907 mengenai 

penyelesaian secara damai sengketa- sengketa internasional : 

Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh 

hakim-hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan- ketentuan hukum. 

Penyelesaian melalui arbitrasi ini berarti bahwa negara- negara harus 

melaksanakan keputusan dengan itikat baik
74

 

 

2.4.2 Mahkamah Internasional 

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau judicial settlement 

dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan 

internasional (world court atau international court).
75

 Istilah pengadilan dunia 

atau ‘World Court’ Sebenarnya merupakan istilah yang ditujukan bagi Permanent 

Court of International Justice (PCIJ) yang saat ini telah menjadi sinonim bagi 

International Court of Justice, yang mana terakhir ini secara substansial 

merupakan kelanjutan dari PCIJ. PCIJ mulai beroperasi pada tahun 1922 

berdasarkan Pasal 14 dari Konvensi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan sebuah 

lembaga baru ia menimba pengalamanya dari institusi-institusi sebelumnya. 

Statuta yang dimiliki ICJ disiapkan oleh sebuah advisory committee yang terdiri 

dari para ahli hukum yang dipilih oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Draft 

statuta berasal dari 3 sumber, pertama The Draft Convention of 1907, Kedua 
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sebuah proposal dari negara- negara netral untuk memaksa, ketiga rencana bagi 

pemilihan para hakim.
76

  

 

Sebagai peradilan Internasional, terdapat lima (5) aturan utama yang menjadi 

dasar hukum dan dalam proses persidangan Mahkamah Internasional.
77

 Dasar 

hukum tersebut yaitu Piagam PBB 1945, Statuta Mahkamah Internasional 1945, 

Aturan Mahkamah Internasional (The Rule of Court) 1978, Panduan Praktik I-IX 

2001 dan Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah 1976.
78

 Dasar 

hukum yang termuat dalam Piagam PBB 1945, terdapat dalam Bab XIV tentang 

Mahkamah Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96. Dalam 

Statuta Mahkamah Internasional, ketentuan mengenai proses beracara tercantum 

dalam Bab III yang mengatur tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 

39-46), selain itu juga dalam Bab IV yang memuat tentang Advisory Opinion yang 

terdiri atas 4 pasal (Pasal 65-68).
79

 Sementara itu, Aturan Mahkamah 1978 yang 

terdiri dari 109 pasal, mengalami beberapa kali amandemen dan aturan ini bersifat 

tidak berlaku surut, amandemen terakhir terjadi pada tahun 2005.
80

  

 

Dasar hukum selanjutnya adalah Panduan Praktek (Practice Directions) I-XIII. 

Ada 13 panduan praktek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses beracara di 

Mahkamah Internasional. Panduan praktek ini secara umum mengenai surat 
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pembelaan (written pleadings) yang harus dibuat dalam beracara.
81

 Dasar hukum 

terakhir dari proses beracara di Mahkamah Internasional adalah Resolusi tentang 

Praktek Judisial Internal dari Mahkamah (Resolution Concerning the Internal 

Judicial Practice of the Court 1976). Resolusi ini terdiri dari 10 ketentuan tentang 

beracara di Mahkamah Internasional yang diadopsi pada tanggal 12 Apil 1976. 

Resolusi ini telah menggantikan resolusi yang sama tentang Internal Judicial 

Practice yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1968.
82

 

  

Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice) 

dengan tegas menyatakan sumber-sumber hukum internasional yang akan 

mahkamah terapkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan 

kepadanya, sumber hukum tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 

Statuta Mahkamah Internasional, yaitu 
83

 : 

1) Konvensi atau perjanjian internasional (International Conventions),  baik 

yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan 

hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa; 

2) Kebiasaan-kebiasaan internasional (International Custom), sebagai mana 

telah dibuktikan sebagai suatu praktik umum yang diterima sebagai 

hukum; 

3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang 

beradab (general principles of law recognized by civilized nations); 
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4) Putusan-putusan pengadilan (judicial decision), dari berbagai negara 

sebagai sumber hukum subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah-

kaidah hukum; 

5) Pendapat-pendapat para ahli (doctrine). 

 

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, penyebutan sumber-sumber hukum tersebut 

tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum. 

Klasifikasi yang dapat digunakan adalah bahwa dua urutan pertama tergolong ke 

dalam sumber hukum utama atau primer, dua lainnya adalah sumber hukum 

tambahan atau subsider yaitu keputusan- keputusan pengadilan dan ajaran sarjana 

hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.
84

 

 

Adanya dua penggolongan tersebut secara teori menunjukkan bahwa Mahkamah 

pertama- tama akan menggunakan sumber hukum utama terlebih dahulu 

(perjanjian internasional) baru manakala memeriksa sengketa dengan 

mengguanakan kaidah- kaidah hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya  jika 

sumber hukum tersebut kurang memberi gambaran maka sumber hukum subsidier 

akan berfungsi, yaitu prinsip- prinsip hukum umum dan putusan pengadilan 

terdahulu serta pendapat para ahli (doktrin). Menurut piagam PBB asas- asas 

hukum umum tidak mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam 

lingkup internasional. Tetapi  ia mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum 
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yang terdapat dalam hukum nasional atau terefleksikan dalam konsep-konsep 

dasar dari negara-negara beradab.
85

 

 

Mochtar Kusumaatmadja menggungkapkan bahwa yang dimaksud dengan asas-

asas umum adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum 

modern. Yang  dimaksud  sistem hukum modern adalah sistem hukum positif 

yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga- lembaga hukum negara barat yang 

sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi. 

Mahkamah akan menggunakan norma-norma hukum ini untuk 

mengisi kekosongan hukum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum 

kebiasaan internasional.
86

  

 

2.5 Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Internasional 

Tidak semua konflik dikategorikan sebagai sengketa Penyelesaian sengketa dalam 

dunia internasional membutuhkan suatu penyelesaian yang dapat mengikat dan 

jelas peran serta wewenangnya. Mahkamah Internasioanal merupakan salah satu 

bagian integral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedangkan Mahkamah 

yang lama terpisah dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB), semua anggota PBB secara 

otomatis menjadi anggota Statuta Mahkamah, sedangkan Pakta Liga Bangsa-

Bangsa dan Statuta Mahkamah yang lama terdiri dari dua naskah yang terpisah. 

Yang terpenting dalam Mahkamah Internasional adalah sifat universalitasnya 

serta badan penyelesaian sengketa internasional merupakan badan yang paling 

besar dan lebih dipilih pada penyelasaian sengketa internasional yang biasanya 
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dipilih pada tahapan yang terakhir pada suatu penyelesaian sengketa 

internasional.
87

 

 

Sengketa internasional (International dispute), adalah perselisihan yang terjadi 

antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara 

dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional. Adapun 

beberapa sebab-sebab sengketa internasional dimana salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya dalam perjanjian internasional, perbedaan penafsiran 

mengenai isi perjanjian internasional, perebutan sumber-sumber ekonomi ataupun 

perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional, 

adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain dan bahkan penghinaan 

terhadap harga diri bangsa. 

 

Menyangkut substansi sengketa itu, para ahli mencoba untuk membedakan 

sengketa hukum (legal dispute) dengan sengketa politik (political dispute). 

Friedmann misalnya mengemukakan bahwa konsepsi sengketa hukum memuat 

hal-hal sebagai berikut
88

: 

1) Mampu diselesaikan oleh penerapan prinsip- prinsip tertentu dan aturan  

aturan hukum internasional;  

2)   Pengaruh kepentingan vital negara seperti integritas teritorial; 

3)   Pelaksanaan hukum internasional yang ada  cukup untuk 

meningkatkan  keputusan  keadilan dan  dukungan untuk  hubungan 

internasional yang progresif; 

4)   Sengketa terkait dengan hak hukum dengan klaim untuk mengubah aturan 

yang ada. 
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Selanjutnya Statuta Mahkamah menegaskan bahwa sengketa hukum yang dapat 

dibawa ke Mahkamah menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

1)     Interpretasi perjanjian; 

2)     Persoalan mengenai hukum internasional; 

3)     Adanya  fakta  apapun yang  jika  didirikan  akan merupakan 

pelanggaran kewajiban internasional; 

4)     Sifat atau tingkat perbaikan yang akan dibuat untuk pelanggaran kewajiban 

Internasional.
89

 

 

Pengadilan Internasional merupakan lembaga lain yang dapat ditempuh untuk 

menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum. Pada saat ini ada 

beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang 

hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya 

Permanent Court of International of Justice (PICJ), International Court of Justice 

(ICJ), International Tribunal on the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982), 

International Criminal Court  (ICC).
90

  

 

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya 

pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa.
91

 Karena tidak 

ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih 

hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan 

bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan 

putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa. 

 

Prosedur penyelesaian sengketa internasional diajukan oleh negara-negara yang 

bersengketa melalui pewakilannya di PBB, kemudian diajukan ke Mahkamah 
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Internasional. Kemudian Mahkamah Internasional yang menyelesaikan secara 

hukum internasional. 

Dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional dapat menggunakan 

istilah: 

1) Adjudication : teknik penyelesaian sengketa dengan menyerahkan putusan 

kepada lembaga peradilan; 

2) Ex Aequo et bono : untuk mendapatkan keadilan dari sengketa bukan 

didasarkan pada hukum melainkan berdasarkan keputusan yang 

dibutuhkan (atas dasar kesepakatan negara yang bersengketa);
92

 

3) Advisory Opinion : yaitu memberikan pendapat- pendapat yang tidak 

mengikat atau apa yang disebut advisory opinio;
93

 

4) Compromis : kesepakatan bersama pihak yang bersengketa dituangkan 

dalam suatu kompromi;
94

 

5) Compulsory jurisdiction : wewenang wajib dari mahkamah internasional 

hanya dapat terjadi bila negara-negara sebelumnya dalam suatu 

persetujuan, menerima wewenang tersebut.
95
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2.5.1 Struktur Mahkamah Internasional 

1) Hakim Mahkamah Internasional 

 

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 (lima belas orang hakim). Mereka dipilih 

berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan 

tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (Pasal 4 Statuta). 
96

Statuta 

Mahkamah menyatakan bahwa walaupun hakim-hakim dipilih tanpa memandang 

kebangsaan-nya, namun pemilihan mereka mempertimbangkan pula pembagian 

perwakilan geografis dan sistem-sistem hukum di dunia.
97

 Dari praktik kebiasaan 

tak tertulis, yang berlaku saat ini termuat pembagian berikut: 5 (lima) orang dari 

negara-negara Barat, 3 (tiga) orang dari Afrika, 1 (satu) orang dari Arab, 3 (tiga) 

orang dari Asia, 2 (dua) orang dari Eropa Timur dan 2 (dua) orang dari Amerika 

Latin. Dari praktik tak tertulis ini biasanya 5 (lima) orang dari 5 negara anggota 

Dewan Keamanan menduduki jabatan hakim dalam Mahkamah Internasional.
98

 

 

Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun. Sesudah itu 

ia berhak dipilih kembali. Ketua (Presiden dan wakilnya dipilih oleh para hakim. 

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).
99
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2) Hakim Ad Hoc 

 

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 Mahkamah Internasional) 

menyatakan bahwa jika ia adalah ketua atau presiden Mahkamah, ia seharusnya 

menonaktifkan fungsinya sebagai ketua atau presiden dalam kasus tersebut. 

Fungsi ketua dalam hal ini digantikan 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)).
100

 

 

Seorang hakim ad hoc diharuskan untuk mengucapkan sumpah seperti halnya 

seorang hakim yang dipilih suatu pihak yang hendak meminta hakim ad hoc. Ia 

harus mengumumkan secepat mungkin niat tersebut. Peranan dan kedudukan 

hakim ad hoc ini sama dengan peranan dan kedudukan hakim biasa. Namun, 

dalam persyaratan kuorum (jumlah paling sedikit) hakim untuk mengambil 

putusan yaitu sebanyak 9 (sembilan), tidaklah termasuk suara dari hakim ad hoc 

ini.
101

 

 

3) Chamber 

 

Suatu  kasus dapat diperiksa oleh Mahkamah dengan seluruh hakim. Namun, 

dimungkinkan bagi para pihak untuk meminta agar sengketanya tidak diperiksa 
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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 Makamah. 

Chamber yang tersedia dalam Mahkamah, yaitu : 

a) The Chamber of Summary Prochedure, yaitu suatu Chamber yang terdiri 

dari 5 (lima) orang hakim termasuk di dalamnya presiden dan wakil 

presiden; 

b) Chamber (lainnya) yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim yang 

menangani suatu kategori atau kelompok sengketa tertentu, misalnya 

sengketa di bidang perburuhan atau komunikasi; 

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

kasus tertentu setelah berkonsultasi dengan para pihak mengenai jumlah 

dan nama-nama hakim yang akan menangani sengketa.
102

 

 

4) The Registry 

 

The Registry adalah organ administratif Mahkamah. Ia bertanggung jawab hanya 

kepada mahkamah. Tugas utama organ ini adalah memberi bantuan jasa di bidang 

administratif kepada negara-negara yang bersengketa dan juga berfungsi sebagai 

suatu sekretariat. Kegiatan- kegiatannya mengurusi masalah administratif, 

keuangan, penyelenggaraan konferensi dan jasa penerangan dari suatu organisasi 
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Internasional. Pejabat pejabat The Registry disumpah dan memiliki imunitas atau 

kekebalan sebagai halnya misi diplomatik.
103

 

The Registry terdiri dari: 

a) Registrar, yaitu seorang yang memiliki kedudukan yang sama seperti 

halnya asisten (pembantu) Sekretaris Jendral PBB dan Deputy Registrar. 

b) 40 (empat puluh) orang bertugas tetap yang bertugas di bidang 

kesekretariatan, tenaga administratif, petugas arsip, pengetikan, 

pustakawan, petugas keamanan, dan lain-lain 

c) Beberapa petugas sementara yang dipekerjakan untuk sementara waktu 

untuk melakukan tugas penerjemahan, penulisan cepat, dan lain-lain. 

 

2.5.2 Yurisdiksi Mahkamah 

 

Masalah yurisdiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam hukum internasional 

merupakan masalah utama dan sangat mendasar. Kompetensi suatu mahkamah 

atau pengadilan internasional pada prinsipnya di dasarkan pada kesepakatan dari 

negara-negara yang mendirikanya. Berdirinya suatu Mahkamah atau pengadilan 

internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional 

ini.
104

 

 

Pengadilan-pengadilan yang ada sekarang, seperti Mahkamah Internasional The 

Inter-American Court of Human Rights, the Court of European Communities, 

semua didirikan oleh perjanjian internasional. Mahkamah Internasional didirikan 

berdasarkan piagam PBB, the Inter-American Court of Human Rights didirikan 
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oleh the Inter-American Convention on Human Rights, dan the Court of European 

Communities oleh Treaty of Rome.
105

 

Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup 2 hal : 

1) Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkanya (Contentious 

Jurisdiction) ; 

Yurisdiksi Mahkamah ini merupakan kewenangan untuk mengadili 

sengketa antara kedua negara atau lebih ( jurisdiction rationae personae ). 

Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa negara sajalah yang bisa 

menyerahkan sengketanya ke Mahkamah. Dengan kata lain, subjek- subjek 

hukum Internasional lainnya tidak bisa meminta Mahkamah untuk 

menyelesaikan sengketanya.
106

 

2) Non-contentious Jurisdiction atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat 

hukum (advisory jurisdiction) 

Merupakan dasar hukum yurisdiksi Mahkamah untuk memberikan nasihat 

atau pertimbangan 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 (lima) badan atau 

organ utama dan 16 badan khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa. 
107

 

 

Mahkamah Internasional memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa 

internasional, yang bersifat compulsory (wajib/mengikat) dan non-compulsory 
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(tidak wajib/ tidak mengikat) terhadap negara yang bersengketa. Adapun 

ketentuan-ketentuan penyelesaian tersebut adalah sebagai berikut
108

 : 

Yuridiksi Penyelesaian Sengketa yang 

bersifat Non-Compulsory 

Yuridiksi Penyelesaian Sengketa yang 

bersifat Compulsory 

1) Pelaksanaan yurisdiksi ini 

memerlukan persetujuan pihak-

pihak yang bersengketa. 

2) Ada perjanjian khusus antarnegara 

yang bersengketa tentang 

penyerahan penyelesaian sengketa 

kepada Mahkamah Internasional. 

3) Permohonan peradilan diajukan 

bersama oleh negara yang 

bersengketa. 

4) Permohonan peradilan dapat 

diajukan oleh salah satu pihak yang 

bersengketa dengan syarat negara 

lawan memberikan persetujuannya. 

1) Bila negara yang bersengketa terikat 

pada perjanjian yang menyatakan 

bahwa Mahkamah Intenasional 

mempunyai yurisdiksi atas sengketa 

tertentu diantara mereka. 

2) Bila negara yang bersengketa 

mengakui yurisdiksi compulsory  

Mahkamah Internasional 

berdasarkan klausul bahwa negara 

pihak statuta mengakui yurisdiksi  

Mahkamah Internasional. 

3) Permohonan peradilan dapat 

diajukan sepihak oleh negara yang 

bersengketa. 

4) Permohonan disampaikan kepada 

Panitera Mahkamah Internasional  

dan selanjutnya memberitahukan 

permohonan itu kepada negara 

lawan sengketa.   

 

Setelah permohonan diajukan maka diadakan pemeriksaan  perkara. Pemeriksaan 

perkara dilakukan melalui: (1)  pemeriksaan naskah dan pemeriksaan lisan untuk 

menjamin setiap pihak dalam mengemukakan pendapatnya; (2) sidang-sidang 

Mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrasi tertutup. 

Sedangkan rapat-rapat hakim Mahkamah diadakan dalam sidang tertutup. 

Mahkamah Internasional dapat mengambil tindakan sementara ialah tindakan 

yang diambil untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang 
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bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya yang 

akan ditentukan Mahkamah Internasional secara definitif dalam 

bentuk ordonansi,  diantaranya: 

1) Akses ke Mahkamah hanya terbuka untuk negara (ratione personae);  

2) Kedudukan individu; 

3) Kedudukan organisasi internasional; 

4) Wewenang ratione materiae (wewenang Mahkamah untuk menentukan 

jenis sengketa apa saja yang dapat diajukan); 

5) Kompromi;  

6) Wewenang wajib (Compulsary Jurisdiction); 

7) Pensyaratan.
109

 

 

Statuta Mahkamah Internasional juga mengatur masalah ketidakhadiran peserta 

dalam persidangan dalam  Pasal 53
110

 statuta menyatakan bila salah satu pihak 

tidak muncul di Mahkamah Internasional atau tidak mempertahankan  perkaranya, 

pihak lain dapat meminta Mahkamah Internasional mengambil keputusan 

mendukung tautannya. Misalnya ketidakhadiran Islandia dalam peristiwa 

wewenang di bidang penangkapan ikan, keputusan Mahkamah Internasional 

tanggal 25 Juli 1974. Selain itu contoh yang terjadi di Perancis 20 Desember 1974 

dalam peristiwa uji coba nuklir, Turki dalam peristiwa Landasan Kontinen Laut 

Egil 19 Desember 1978, Iran dalam peristiwa personel Diplomatik dan Konsuler 

Amerika Serikat di Teheran 21 Mei 1980. Dan Amerika Serikat 27 Juli 1986 

dalam aktivitas militer kontra Nikaragua.
111
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2.5.3 Keputusan Mahkamah Internasional 

 

Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-

hakim yang hadir. Bila suara seimbang, maka suara Ketua atau Wakilnya yang 

menentukan.
112

 Keputusan Mahkamah Internasional merupakan pengadilan 

tertinggi di dunia internasional dan untuk kepentingan bangsa-bangsa di dunia, 

maka sudah selayaknya setiap bangsa termasuk inividunya harus mendukung.  

Keputusan Mahkamah terdiri atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
113

 

1) Informasi dari ketua atau wakil-wakilnya, analisa mengenai fakta-fakta, 

dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa; 

2) Penjelasan mengenai motivasi Mahkamah Internasional; 

3) Dispositif, yaitu berisikan keputusan Mahkamah Internasional yang 

merugikan negara-negara yang bersengketa; 

4) Penyampaian pendapat yang terpisah (Separate Opinion), Penyampaian 

pendapat terpisah ialah bila suatu keputusan tidak mewakili seluruh atau 

hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim-hakim yang 

lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah (Pasal 57 Statuta 

Mahkamah Internasional). Pendapat terpisah ini juga disebut dissenting 

opinion artinya pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu 

keputusan dan menyatakan keberatan terhadap motif-motif yang diberikan 

dalam keputusan tersebut. Jadi, pendapat terpisah adalah pendapat hakim 

yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim. 

Keputusan tersebut dapat dianggap pengutaraan resmi pendapat pendapat 

terpisah. Hal ini akan melemahkan kekuatan keputusan Mahkamah 
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Internasional walaupun di lain pihak akan menyebabkan hakim-hakim 

mayoritas berhati-hati dalam memberikan motif keputusan mereka.
114

 

 

Bila suatu keputusan Mahkamah Internasional tidak dilaksanakan, maka Dewan 

Keamanan PBB dapat mengusulkan tindakan-tindakan yang akan menjamin 

pelaksanaan keputusan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 94 

piagam PBB. Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan 

keputusan ex aequo et bono, yaitu didasarkan pada keadilan dan kebaikan, dan 

bukan berdasarkan hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan 

antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional 

sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan 

juga diambil atas dasar suara mayoritas. Yang dapat menjadi pihak hanyalah 

negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah 

Internasional.
115

 

 

Suatu Sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir 

karena hal-hal berikut
116

 : 

1) Adanya kesepakatan dari para pihak (Agreement); 

2) Tidak dilanjutkanya persidangan (Discontinuance); 

3) Dikeluarkanya Putusan (Judgement) 

Sebagai suatu lembaga tetap, Mahkamah terus menerus mengingatkan pada 

negara-negara bahwa ada jalur-jalur hukum melalui dimana penyelesaian secara 

damai bagi perselisihan internasional dapat dipikirkan. Sekali lagi karena 
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merupakan lembaga tetap prosedur dan yurisdiksi Mahkamah dikenal oleh 

masyarakat internasional. Dalam analisis terakhir peran Mahkamah dimasa depan 

tidak terletak oleh Mahkamah tetapi oleh negara- negara Statuta Mahkamah 

menetapkan untuk perlindungan bagi yurisdiksinya oleh negara-negara. Tetapi 

negara-negara harus menyerahkan perselisihan-perselisihan mereka kepada 

pengadilan yang tidak memihak.
117

 Ada bebarapa hal menyangkut dikeluarkan 

putusan oleh Mahkamah Internasional yaitu ; 

1) Putusan diterbitkan untuk masyarakat luas; 

2) Pendapat para hakim. 

Pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat secara lengkap dalam 

laporan-laporan putusan (report of judgment). Pendapat para hakim dapat 

berbentuk ; 

a) Dissenting opinion, adalah suatu pendapat hakim yang tidak 

setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan Mahkamah, 

khususnya dasar hukum dan argumentasi dari putusan dan 

akibatnya mengeluarkan putusan atau pendapat yang 

menentang putusan Mahkamah tersebut; 

b) Separate opinion, adalah suatu pendapat yang menyatakan 

dukungan seorang hakim terhadap putusan mahkamah 

khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan 

beberapa aspek yang menurutnya penting. namun tidak serupa 

dengan semua atau beberapa dokumentasi mahkamah 

meskipun akhirnya isi putusan sama dengan Mahkamah; 
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3) Putusan mengikat para Pihak; 

4) Penafsiran dan perubahan putusan. 

 

Sebagai salah satu lembaga peradilan internasional banyak negara-negara yang 

mempercayakan penyelesaian sengketa antar negara pada Mahkamah 

Internasional termasuk juga sengketa perbatasan antara dua negara, maupun 

sengketa klaim kedaulatan negara atas suatu wilayah.
118

 Konvensi juga mengatur 

beberapa cara penyelesaian sengketa damai, salah satunya melalui Mahkamah 

Internasional. Cara ini merupakan prosedur wajib yang menghasilkan 

keputusanan yang mengikat. Sepanjang pada saat menandatangani atau 

meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional negara bersangkutan tidak 

mereservasi ketentuan tersebut. Dengan demikian mahkamah yang dimaksud akan 

mempunyai yuridiksi terhadap setiap sengketa yang di ajukan kepadanya.
119

 

2.6 Gambaran Umum Wilayah Thailand 

2.6.1 Sejarah 

Kerajaan Thai didirikan pada pertengahan abad ke - 14. Dikenal sebagai Siam 

sampai tahun 1939, Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara tidak 

telah diambil alih oleh kekuatan Eropa. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 

1932 menyebabkan monarki konstitusional. Dalam aliansi dengan Jepang selama 

Perang Dunia II, Thailand menjadi sekutu perjanjian Amerika Serikat pada tahun 

1954 setelah mengirim pasukan ke Korea dan kemudian berjuang bersama 

Amerika Serikat di Vietnam. Thailand sejak tahun 2005 telah mengalami 
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beberapa putaran kekacauan politik termasuk kudeta militer tahun 2006 yang 

menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Chinnawat, diikuti oleh protes jalanan 

besar-besaran oleh faksi-faksi politik yang bersaing di tahun 2008 , 2009, dan 

2010. Demonstrasi pada tahun 2010 memuncak dengan bentrokan antara pasukan 

keamanan dan pengunjuk rasa pro - Thaksin, unsur-unsur yang bersenjata, dan 

mengakibatkan sedikitnya 92 orang tewas dan sekitar $ 1,5 miliar pada kerugian 

harta - pembakaran terkait. Adik bungsu Thaksin, Yinglak Chinnawat, pada tahun 

2011 memimpin Partai Puea Thai untuk menang pemilu dan memegang kendali 

pemerintah. 
120

 

      2.6.2     Letak Geografis 

 

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. 

Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di 

Doi Inthanon (2.576 m). Total luas negara Thailand mencapai 513.120 KM
2
 

Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh 

sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya 

yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan 

terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu. Cuaca 

setempat adalah tropis dan bercirikan muson. Ada muson hujan, hangat dan 

berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta 

muson yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga 

pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. 

Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia 

                                                           
120

 CIA World Factbook  Sebagaimana diakses pada https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/th.html 28 November 2013 Pukul 13.29 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html


50 
 

dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan 

Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-

106° BT.
121

 

 

2.6.3 Kebudayaan 

 

Thailand terletak di antara Kamboja, Myanmar, dan Laos, dengan Teluk Thailand 

ke selatan. Budaya campuran pengaruh kuat India, tradisi Cina, dan elemen yang 

unik Thailand. Dengan geografi yang beragam, orang-orang yang ramah, dan 

pemandangan yang menakjubkan, serta destinasi tujuan utama di Asia Tenggara. 

Thailand adalah negara ke-50 terbesar di dunia dengan luas kurang lebih sama 

dengan Perancis. Dengan pegunungan terjal di utara dan pantai tropis yang 

terkenal di dunia di selatan. Thailand dipisahkan menjadi empat wilayah yang 

berbeda. Meskipun kekuatan menyeluruh dan kesatuan budaya Thailand, masing-

masing daerah memiliki fitur budaya dan geografis yang unik. Daerah utara 

Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos.
122

  

 

Wilayah pegunungan dan penuh dengan hutan dan lembah-lembah sungai. 

Budaya sangat dipengaruhi oleh budaya Burma dan itu membawa pengaruh yang 

kuat dari sejarah kerajaan Lanna. Wilayah timur laut Thailand, juga dikenal 

sebagai Isan, sebagian besar terisolasi dari seluruh Thailand oleh pegunungan 
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besar. Mayoritas berbahasa Lao, serta merupakan masyarakat agraris, ciri wilayah 

budaya yang berbeda ini.
123

 

 

2.6.4 Ekonomi 

 

Secara perekonomian, Infrastruktur yang dikembangkan, perekonomian bebas, 

kebijakan pro - investasi pada umumnya, dan industri ekspor yang kuat, Thailand 

mencapai pertumbuhan yang stabil karena sebagian besar untuk ekspor industri 

dan pertanian- terutama elektronik, komoditas pertanian, mobil dan suku cadang, 

dan makanan olahan. Thailand berupaya menjaga pertumbuhan dengan 

mendorong konsumsi domestik dan investasi publik untuk mengimbangi ekspor 

yang lemah pada tahun 2012. Pengangguran, kurang dari 1 % dari angkatan kerja, 

berdiri sebagai salah satu tingkat terendah di dunia, yang menempatkan tekanan 

pada upah di beberapa industri. Thailand juga menarik hampir 2,5 juta pekerja 

migran dari negara-negara tetangga. 
124

 

 

Pemerintah Thailand sedang melaksanakan nasional 300 baht ($10) per hari 

kebijakan upah minimum dan menggunakan reformasi pajak baru yang dirancang 

untuk menurunkan suku bunga berpenghasilan menengah. Ekonomi Thailand 

telah melewati goncangan ekonomi internal dan eksternal dalam beberapa tahun 

terakhir. Krisis ekonomi global sangat mengurangi ekspor Thailand, dengan 

sebagian besar sektor mengalami penurunan dua digit. Pada tahun 2009, 

perekonomian mengalami kontraksi 2,3 %. Namun, pada 2010, ekonomi Thailand 

diperluas 7,8%, laju tercepat sejak 1995, karena ekspor rebound. Pada akhir 2011 
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pertumbuhan terganggu oleh banjir bersejarah di kawasan industri di Bangkok dan 

lima provinsi sekitarnya, melumpuhkan sektor manufaktur. Industri pulih dari 

kuartal kedua 2012 dan seterusnya dengan pertumbuhan Pertumbuhan Domestik 

Bruto sebesar 5,5 % pada tahun 2012.
125

 

 

2.6.5 Politik Pemerintahan 

Raja Thailand memiliki sedikit kekuasaan di bawah konstitusi. Raja pun 

merupakan pelindung Buddisme Kerajaan Thai, lambang jati diri, dan pemersatu 

bangsa. Raja yang memerintah dianggap sebagai pemimpin dan sangat dihormati 

oleh masyarakat Thailand. Raja Thailand merupakan sosok sentral dalam 

penyelesaian krisis yang melanda Thailand. Sementara itu, kepala negara adalah 

perdana menteri yang dilantik oleh raja. Posisi perdana menteri biasanya dari 

pemimpin partai mayoritas. Pada dasarnya, sistem pemerintahan negara Thailand 

adalah sistem Parlementer Monarki. Sistem Pemerintahan di negara ini dipimpin 

oleh Perdana menteri. Hal inilah yang menyebabkan seorang Raja di Thailand 

tidak memiliki kekuasaan yang banyak terhadap negara tersebut. Akan tetapi, 

negara tersebut masih diawasi dan diperhatikan oleh Raja yang berhak untuk 

memilih perdana menteri tersebut.
126

 

2.7 Gambaran Umum Wilayah Kamboja 

2.7.1 Sejarah 

Daerah yang hadir hari Kamboja berada di bawah kekuasaan Khmer sekitar 600, 

ketika wilayah itu menjadi pusat kerajaan besar yang membentang di sebagian 
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besar Asia Tenggara. Di bawah Khmer, Hindu , kompleks candi megah dibangun 

di Angkor. Buddhisme diperkenalkan pada abad ke-12 pada masa pemerintahan 

Jayavaram VII. Namun, kerajaan, kemudian dikenal sebagai Kamboja, jatuh ke 

penurunan setelah pemerintahan Jayavaram dan hampir dimusnahkan oleh 

penjajah Thailand dan Vietnam. Daya Kamboja yang semakin berkurang sampai 

1863, ketika Perancis menjajah wilayah tersebut, bergabung dengan Kamboja, 

Laos, dan Vietnam menjadi protektorat tunggal yang dikenal sebagai French 

Indochina.
127

 

Perancis merebut semua wilayah kekuatan dari raja, Norodom. Setelah dia 

meninggal pada tahun 1904, Perancis menyerahkan takhta kepada anaknya , 

Sisowath. Sisowath dan putranya memerintah sampai tahun 1941, ketika Norodom 

Sihanouk diangkat ke kekuasaan. Penobatan Sihanouk, bersama dengan 

pendudukan Jepang selama perang, bekerja untuk memperkuat sentimen di antara 

Kamboja bahwa daerah harus bebas dari kontrol luar. Setelah Perang Dunia II, 

Kamboja menuntut kemerdekaan, tetapi Perancis menolak berpisah dengan 

jajahannya. Kamboja diberikan kemerdekaan oleh Uni Perancis pada tahun 1949. 

Tapi Perang Perancis-Indocina memberikan kesempatan bagi Sihanouk untuk 

mendapatkan kontrol militer penuh negara. Dia turun takhta pada tahun 1955, 

kepala pemerintahan yang tersisa, dan ketika ayahnya meninggal pada tahun 

1960, Sihanouk menjadi kepala negara tanpa  takhta. Pada tahun 1963, ia mencari 

jaminan dari Kamboja netralitas dari semua pihak dalam Perang Vietnam.
128
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2.7.2 Letak Geografis 

Total luas Kamboja adalah 181.035 km
2
. iklim Kamboja beriklim tropis dengan 

suhu sedikit variasi musiman: musim musim hujan berlaku dari Mei sampai 

November, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung dari Desember hingga 

April. Geografi terdiri dari dataran rendah, dataran datar, dengan pegunungan di 

barat daya negara dan utara. Titik tertinggi adalah Aoral Phnum topping off pada 

1.810 m. Kamboja adalah negara yang kaya sumber daya, dengan minyak dan gas, 

kayu, batu permata, beberapa bijih besi, mangan, dan fosfat. Kamboja Terletak di 

Semenanjung Indochina, berbatasan darat di sebelah utara dengan Laos dan 

Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam dan sebelah barat dengan 

Teluk Thailand. Kamboja sebagian besara terdiri dari tanah datar yang dikelilingi 

oleh gunung di Utara dan Baratdaya serta di sebelah timur mengalir sungai 

Mekong sampai Vietnam di selatan.
129

 

2.7.3 Kebudayaan 

Faktor- faktor yang berkontribusi terhadap budaya Kamboja termasuk Theravada 

Buddha, Hindu, kolonialisme Perancis, budaya Angkorian, dan globalisasi 

modern. Sebagian besar penduduk Kamboja - dekat dengan sekitar 90-95 % - 

adalah etnis Khmer, meskipun ada minoritas yang terdiri dari suku bukit, etnis 

Cina dan Vietnam. Sebagian besar penduduk pedesaan, dan membuat subsisten 
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hidup melalui pertanian. Apapun penduduk perkotaan ada, terkonsentrasi di dua 

bidang utama yaitu ibukota Phnom Penh dan provinsi Battambang .
130

 

Bahasa resmi Kamboja adalah Khmer, yang juga merupakan bahasa yang 

digunakan oleh kebanyakan orang termasuk mereka yang tidak etnis Khamer. 

Khmer, sebagai bahasa, memiliki akar dalam bahasa India kuno Pali dan 

Sansekerta. Selama bertahun-tahun, berkat peningkatan interaksi Kamboja dengan 

negara-negara lain dan terutama dengan mantan tuan penjajahnya.  

2.7.4 Ekonomi 

Produk yang menjadi andalan Kamboja sejak tahun 2004 seperti, pakaian, 

konstruksi, pertanian, dan pariwisata telah mendorong pertumbuhan Kamboja. 

Product Domestic Bruto (PDP) naik lebih dari 6% per tahun antara tahun 2010 

dan 2012. Industri garmen saat ini mempekerjakan lebih sekitar 400.000 orang 

dan menyumbang sekitar 70% dari total ekspor Kamboja. Pada tahun 2005, 

persediaan minyak yang ditemukan di bawah wilayah perairan Kamboja, yang 

mewakili aliran pendapatan yang potensial bagi pemerintah, jika ekstraksi 

komersial menjadi layak. Pertambangan juga menarik minat investor dan 

pemerintah telah disebut-sebut peluang untuk bauksit tambang, emas, besi dan 

permata. Industri pariwisata terus tumbuh pesat dengan kedatangan wisatawan 

asing melebihi 2 juta per tahun sejak 2007 dan mencapai lebih dari 3 juta 

pengunjung pada tahun 2012.
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Kamboja, tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia dan jangka panjang 

pembangunan ekonomi tetap menjadi tantangan yang menakutkan, terhambat oleh 

korupsi endemik, kesempatan pendidikan yang terbatas, ketimpangan pendapatan 

yang tinggi, dan prospek pekerjaan yang buruk.
132

. 

2.7.5 Politik Pemerintahan 

Sistem politik atau juga bisa dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang berlaku 

di Kamboja sekarang adalah Monarki Konstitusional. Dalam sistem pemerintahan 

ini kepala negara masih dipimpin oleh seorang raja sedangkan kepala 

pemerintahan sendiri dipimpin oleh seorang perdana menteri. 

Kedudukan raja selaku kepala negara lebih banyak terlibat dalam acara ritual dan 

budaya semata. Sedangkan untuk urusan politik maka raja sepenuhnya 

menyerahkan urusan tersebut kepada perdana menteri selaku kepala 

pemerintahan. Di dalam Kamboja memang terletak dua buah kekuatan yang 

cukup besar yakni pihak kerajaan dan pihak parlemen. Pihak parlemen merupakan 

pihak yang banyak diduki oleh Khmer sedangkan kerajaan tentunya diduduki oleh 

para keturunan raja.
133

 

Keduanya memiliki andil yang cukup besar terhadap perubahan sistem politik 

yang terjadi di Kamboja. Berbagai perang saudara yang terjadi di Kamboja juga 

terjadi akibat adanya tiga kekuatan besar yang dalam perkembangnya hanya 

tertinggal dua kekuatan besar saja yakni Khmer dan pihak kerajaan.
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