
 

 

 

 

I  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum Internasional mengatur tentang syarat-syarat negara sebagai pribadi 

hukum yang tertuang di dalam Konvensi Montevidio Tahun 1933 tentang Unsur-

Unsur Berdirinya Sebuah Negara. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

negara sebagai subyek hukum internasional yaitu adanya penduduk tetap, wilayah 

tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara 

lain.
1
 Dalam konvensi tersebut unsur wilayah suatu negara menjadi point penting 

karena wilayah merupakan unsur konstitutif
2
. 

Wilayah negara terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah ini berbatasan 

lansung dengan wilayah negara lain, maka konsekuensi dari hal tersebut, yaitu 

suatu negara harus memiliki tanggung jawab untuk menentukan batas wilayahnya 

dalam bentuk peta, skala yang memadai, daftar titik-titik koordinat geografis, 

                                                           
1
 Isi Konvensi Montevidio pasal 1, yaitu: (1) Penduduk Tetap, (2) Wilayah, (3) Pemerintahan,  

(4) Kemampuan melakuan hubungan dengan negara lain 
2
 Yang dimaksud unsur konstitutif adalah unsur yang harus ada (mutlak). Selain itu ada unsur 

deklaratif , yaitu unsur yang sifatnya melengkapi unsur konstitutif. Contoh adanya pengakuan dari 

negara lain. Sumber: Berfikir Cerdas http://brainly.co.id/tugas/75529 

http://brainly.co.id/tugas/75529
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untuk menegaskan posisi dan batas wilayahnya, sampai dengan di daftarkannya 

batas-batas wilayah tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3
 

Batas wilayah merupakan salah satu masalah yang dapat timbul dalam hubungan 

antar negara-negara.
4
 Untuk mencegah kemungkinan terjadinya gesekan antar 

negara-negara tersebut, idealnya dibuat suatu perjanjian mengenai batas wilayah 

antar negara-negara (tetangga). Namun, dalam proses pembuatan perjanjian ini 

pun dimungkinkan terjadi ketidakpuasan salah satu pihak. Terlebih ketika telah 

disepakati suatu perjanjian tersebut, tidak pula menutup kemungkinan terjadi 

sengketa atau ketidak sepahaman antara kedua belah pihak. Penyelesian perjanjian 

tersebut telah diatur dalam Pasal 55-72 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum 

Perjanjian mengenai cara-cara berakhirnya suatu perjanjian. 

Usaha masyarakat internasional untuk meminimalisir sebuah sengketa wilayah 

(daratan, lautan dan udara) dapat juga melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Instrumen hukum mengenai cara-cara penyelesaian sengketa wilayah laut pada 

umumnya diatur dalam Piagam PBB Pasal 33 yakni penyelesaian sengketa 

internasional secara damai dengan cara-cara diplomasi yaitu; negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, arbritase, penyelesaian pengadilan melalui Mahkamah Internasional 

(MI), penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara lain menurut pilihan 

masing-masing negara yang bersengketa.
5
 

                                                           
3
 Agis Ardiansya, Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan 

NKRI (Abstrak), Jurnal Hukum Pandecta Vol. 6  No.1, UNNES, Semarang, 2011, hlm. 5  
4
 Max Boli Sabon, Ilmu Negara, Jakarta, Gramedia, 1994, hlm.16 

5
 Charter Of The United Nations And Statute Of The International Court Of Justice, Chapter IV - 

Pacific Settlement Of Disputes, Article 33-38, dapat diakses secara online di: http://web 

cache.googleusercontent.com/search?q=cache:sOxNhxhL2doJ:https://treaties.un.org/doc/publicati

on/ctc/uncharter.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sOxNhxhL2doJ:https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sOxNhxhL2doJ:https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sOxNhxhL2doJ:https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk
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Instrumen hukum mengenai penyelesaian sengketa wilayah laut diatur di dalam 

Konvensi Jenewa Tahun 1958 dan United Nations Convention on the Law of the 

Sea (UNCLOS) 1982.
6
 Secara khusus, ketentuan mengenai peyelesaian sengketa 

wilayah laut ini diatur dalam Bab IV UNCLOS, pada bab tersebut negara-negara 

diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai mengenai 

interpretasi atau penerapan konvensi. Apabila tidak berhasil mencapai persetujuan 

atas dasar perundingan, maka negara-negara itu harus mengajukan sengketa 

tersebut kepada suatu prosedur wajib yang mengeluarkan keputusan mengikat.
7
 

Dalam hal prosedur wajib tersebut terdapat empat pilihan badan penyelesian 

sengketa yang diatur di dalam UNCLOS yang terdapat pada pasal 287 ayat (1)
 8

. 

Sengketa merupakan ketidaksepakatan mengenai soal fakta, hukum atau kebijakan 

dimana klaim atau pernyataan dari satu pihak bertemu dengan penolakan, 

menuntut balas, atau penolakan oleh yang lain.
9
 Skripsi ini terfokus kepada 

sengeketa wilayah laut antara Negara Chile dan Peru mengenai wilayah zona 

maritim, yang idealnya merupakan bagian dari laut lepas.
10

  

 

                                                           
6
 Ningrum Ratna, Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Terhadap 

Pulau Sipadan dan Ligitan Melalui International Court of Justice (ICJ), FISIP UI, Jakarta, 2010, 

hlm. 80 
7
Ibid. 

8
 Pasal 287 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu negara yang telah menyetujui konvensi ini bebas 

untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih cara penyelesaian sengketa-

sengketa perihal interpretasi dan penerapan Konvensi: The International Court of Justice (ICJ), 

Tribunal/ ITLOS, Arbitrasi di bawah Annex VII UNCLOS, atau Arbitrasi Khusus di bawah Annex 

VIII. 
9
 Lantang Imanuella, Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus 

Putusan ICJ Dalam Kasus Jerman Lawan Italia). Lex Crimen, 2 (1), hlm. 175 
10

 Lidya Melda, K., Batas Wilayah Laut Indonesia Dilihat Dari Hukum Internasional, Universitas 

Sahid, Jakarta, 2012, hlm. 1-2 
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Sengketa antara Negara Peru dan Chile dimulai sejak kedua Negara menjadi 

Negara tetangga setelah Bolivia menyerahkan daerah pesisirnya kepada Chile 

akibat kekalahan dari Perang Pasifik. Berikut gambar yang menunjukan wilayah 

perbatasan Peru dan Chile. 

Gambar 1. Peta Sengketa Batas Maritim yang diklaim antara Peru dengan Chile 

 

 

 

 

    

 

 

Pada tahun 1947 kedua negara secara sepihak mengklaim hak maritim 200 mill 

sepanjang pantai mereka. Kedua negara juga telah menandatangani berbagai 

perjanjian mengenai norma kebijakan maritim internasional mereka. Pada tahun 

1952 Peru dan Chile, bersama-sama dengan Ekuador. Ketiga negara ini 

mengeluarkan kesepakatan tentang zona perbatasan maritim khusus tambahan  

10 mil. Zona dimulai dari 12 mill dari pantai masing-masing negara, tujuannya 
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yaitu untuk menghindari pelanggaran yang tidak disengaja melewati batas-batas 

maritim oleh nelayan nasional.
11

 

Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan, yaitu ketika 

Kapal perang angkatan laut Peru, merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut 

Chile-Peru oleh dua kapal penangkap ikan Chile dengan menembakkan 16 

tembakan peringatan.
12

 Dalam pertemuan sub regional dalam kaitan dengan 

Kesepakatan Pasifik Selatan di Lima, pejabat Peru mengadakan pertemuan 

dengan pejabat departemen luar negeri Chile untuk diskusi informal berkaitan 

dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan di pesisir. Setelah 

pertemuan tersebut, Negara Peru mengirimkan nota diplomatik kepada Chile dan 

menyatakan bahwa, baik untuk negara kita membangun pos pengawasan bersama 

di laut perbatasan. 

Negara Chile menerima proposal tersebut. Tujuannya adalah untuk mengatasi 

masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chile ke pantai.
13

 Namun pada 

tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkap ikan Chile yang lain (Martin Pescador), 

diserang oleh kapal patroli Peru, di daerah sebelah utara perbatasan. Pemilik kapal 

terluka oleh tembakan senjata api. Atico sebagai kapal patrol telah memberikan 

peringatan kepada 20 kapal Chile yang melakukan kegiatan diwilayah itu, 

pemberitahuan dipatuhi oleh semua kapal kecuali Martin Pescador. Sehingga 

                                                           
11

 United States Department of State, Office of the Geographer, Limits in the Seas.No. 86 (Chile-

Peru) 1979, diakses dari http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf, pada tanggal 4 

Februari 2014 
12

 Rejoinder of the Government of Chile.International Court of Justice, Maritim Dispute (Peru v. 

Chile), Vol. I. hlm. 47-48, diakses dari www.icj.org/docket/files/137/17192.pdf, pada tanggal 20 

Juni 2014 
13

 Memorial of The Government of Peru. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. 

Chile), Vol. 1. hlm. 11-119, diakses dari www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf pada tangga 2 

Maret 2014 

http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf
http://www.icj.org/docket/files/137/17192.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf
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kapal patroli menembak tanpa tujuan untuk peringatan yang mengakibatkan 

pemilik kapal terluka tanpa disengaja.
14

 

Praktek yang dilakukan oleh Peru, Chile juga telah memberlakukan batas 

maritime dengan menangkap kapal ilegal nelayan Peru yang terlibat dalam 

penangkapan ikan diperairan selatan batas politik internasional. Selama bertahun-

tahun, pemerintah dan angkatan laut Chile telah menangkap banyak kapal Peru 

dan dalam beberapa kasus dituntut melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan 

Chile. Setelah kesepakatan tentang peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya 

Pasifik Selatan dibawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), Chile 

mengatur penerbitan izin untuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan diwilayah 

perairan Chile dan ketentuan bahwa kapal asing penangkap ikan yang tanpa izin 

akan dituntut. Di bawah rezim ini, kegiatan penangkapan ikan di laut territorial 

dan ZEE Chile memerlukan izin, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi 

denda. Tindak pidana bukan hanya melanggar aturan lalu lintas di laut, melainkan 

juga kegiatan ilegal di laut territorial Chile. Data yang tersedia pada tahun 1984 

dan 1994-2009, menunjukkan banyak kapal yang ditemukan di perairan Chile.
15

 

Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chile tidak 

pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian atau dalam instrument hukum 

lainnya, atas dasar itu Peru menyatakan bahwa permasalahan batas akan 

ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun 

Chile berpendapat lain, Chile berpendapat bahwa kedua negara telah menyepakati 

                                                           
14

 Rejoinder of the Government of Chile, Op.Cit., hlm. 158-159 
15

 Counter-Memorial Of The Government Of Chile hlm. 221-224, diakses dari http://www.icj.org/ 

docket/files/137/17188.pdf 
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batas dari zona maritime yang dimulai dari pantai dan kemudian berlanjut 

sepanjang lintang parallel, selain itu Chile telah menolak untuk mengakui hak-hak 

berdaulat Peru di daerah maritime yang terletak dalam batas 200 mill laut dari 

pantai.
16

  

Pemerintah Peru secara resmi mengajukan penyelesaian sengketa ke Mahkamah 

Internasional pada tanggal 16 januari 2008 sebagai akibat tidak pernah 

tercapainya kata sepakat dalam negosiasi yang dimulai pada tahun 1980 dan 

berujung pada sikap Chile yang diwakilli oleh Menteri Luar Negeri Chile yang 

menutup pintu negosiasi pada tanggal 10 September 2004.
17

 

Permasalahan mengenai sengketa batas wilayah laut jika dibandingkan dengan 

dengan wilayah daratan yang dapat diperoleh berdasarkan fakta kepemilikan fisik 

yang biasanya ditunjukan dengan adanya fasilitas yang berdiri diatasnya, namun 

dalam sengketa wilayah laut yaitu diperoleh dari pelaksanaan hukum yang adil 

bagi para pihak.  

Berdasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini, 

maka diadakan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah 

Perairan Antara Peru v. Chile (Studi Kasus Putusan ICJ Nomor 137 Tahun 

2014)”. 

 

 

                                                           
16

Chapter II The Fact, ApplicationInstituting Proceedings, filed in the Registry of the Courton 16 

January 2008, Maritime Dispute (Peru v. Chile), hlm. 2 
17

Ibid.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang 

penyelesaian sengketa batas wilayah laut?  

2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dan pelaksanaan keputusan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam sengketa batas 

wilayah laut Peru dan Chile? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama 

penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum internasional yang 

mengatur mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah laut; 

b. Menjelaskan dan menganalisis prosedur penyelesaian sengekta dan 

pelaksanaan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional dalam 

menyelesaikan sengketa batas wilayah laut antar Peru dan Chile; 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan 

bagi pembuat kebijaksanaan atau pembentuk hukum di bidang hukum 
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dalam rangka penyempurnaan sistem yang baik dalam sengketa hukum 

laut internasional. 

b. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum 

dan dapat digunakan sebagai data sekunder, khususnya bagi para 

akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan hukum laut yang menyeimbangkan 

kepentingan setiap negara. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian dibidang ilmu hukum 

internasional khususnya mengenai wilayah negara di laut, khususnya 

sengketa wilayah laut antara Negara Peru v. Negara Chile. 

2.  Lingkup Kajian 

Penelitian ini terfokus pada lingkup kajian yang antara lain adalah : 

a. Pengaturan penyelesaian sengketa hukum laut menurut hukum 

internasional dan instrumen hukum lain yang berkaitan; 

b. Prosedur penyelesaian sengketa hukum laut di Mahkamah 

Internsional, mulai dari pendaftaran sengketa sampai dengan di 

keluarkannya keputusan oleh Mahkamah Internasioal; 

c. Pelaksanaan Keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ (Mahkamah  

Internasional) dalam sengketa batas wilayah laut Peru dan Chile. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini 

maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika skripsi ini 

terdiri dari 5 (lima) bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab sebagai 

berikut:  

I.  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang yang menggambarkan hukum internasional 

secara umum, wilayah suatu negara dan penentuan batas wilayahnya, instrumen 

hukum mengenai penyelesaian sengketa wilayah laut, dan diakhiri dengan 

kronologis singkat sengketa antara Peru dan Chile yang difokuskan kepada 

perdebatan ringkas yang muncul sebagai akibat dari alasan yang dikeluarkan 

pihak Chile terhadap penolakan klaim batas laut oleh Peru. Tidak hanya itu, pada 

bagian ini pula dikemukakan juga tujuan penelitian serta kegunaan penelitian. 

Terakhir, dalam bab ini dinarasikan mengenai sistematika penulisan yang 

digunakan dalam skripsi ini. 

II.  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai batasan pengertian yang meliputi 

pengertian sengketa, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang menjadi 

kebiasaan internasional, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional, serta 

pengaturan mengenai hukum laut di dalam hukum internasional dan mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui Mahakamah Internasional (ICJ). 
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III.  Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini 

yang berupa jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode 

pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 

IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari 

pembahasannya. Pemaparan pemecahan masalah yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian 

sengketa batas wilayah menurt hukum internasional serta bagaimana prsedur dan 

pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional mengenai batas 

wilayah laut Peru dan Chile.   

V.  Penutup 

Bab ini menguraikan bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam 

bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian 

yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Terakhir, 

berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diajukan saran-saran yang 

membangun. 


