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KATA PENGANTAR

Penyelesaian Sengketa  Internasional 
(Peluang dan Tantangan Asean dalam 

Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear 

di Perbatasan Kamboja dan Thailand)

Assalamualaikum Warahmatullah wa barokatuh
Puji syukur dipanjatkan pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa 

yang telah berkenan  mengilhami Saudara Dr. Dewa Gede 
Sudika Mangku, S.H., LL.M untuk membuat buku ajar tentang 
Penyelesaian sengketa Internasional (Peluang dan Tantangan 
ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di 
Perbatasan Kamboja dan Thailand). Buku ajar ini melengkapi 
buku-buku yang sudah terbit lebih dahulu. Berbeda dengan buku 
yang terbit terdahulu yang bersifat teoritis buku ini merupakan 
hasil kajian dari teori yang ada dan penerapannya dalam  praktek 
penyelesaian sengketa  di kawasan ASEAN dengan menerapkan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam organisasi 
internasional universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi 
regional ASEAN. Buku ini merupakan sebagian Tesis karya Dr 
Dewa Gede Sudika Mangku, S.H, LL.M ketika menyelesaikan 
pendidikan Pascasarjana  di Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada pada tahun 2009.

Hubungan internasional yang dilakukan antar negara pada 
masa sekarang ini sangat  komplek, ada kalanya hubungan itu 
berjalan dengan baik ada kalanya hubungan tersebut memburuk 
sehingga timbul sengketa. Hal-hal yang dapat menimbulkan 
sengketa antar negara terutama negara yang berbatasan adalah 
batas wilayah seperti yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. 
Sengketa bermula ketika  Perancis menarik diri dari wilayah 
Indochina (1950), Kuil Preah Vihear yang dibangun sekitar abad 
ke-11 telah menjadi wilayah yang diperebutkan antara Kamboja 
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dan Thailand.  Mahkamah Internasional (International Court 
of Justice) di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa 
Kamboja adalah pemilik kedaulatan atas kuil Preah Vihear dan 
wilayah sekitarnya. Meski demikian Thailand tetap menuntut 
bahwa wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di dekat kuil  Preah 
Vihear berdasarkan latar belakang sejarah masuk dalam wilayah 
kedaulatannya. Sengketa ini kemudian semakin muncul ke 
permukaan setelah UNESCO pada Juni 2008 menetapkan kuil 
Preah Vihear sebagai salah satu dari situs warisan dunia (World 
Heritage Sites). Langkah Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa  ini memicu gejolak 
nasionalisme pihak-pihak yang bersengketa. Terjadi beberapa kali 
kontak senjata antara Pasukan Thailand dan Kamboja sehingga 
banyak menimbulkan korban. Keadaan ini akan  mengganggu  
stabilitas dan keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara dan 
menjadi perhatian bagi ASEAN untuk mendorong penyelesaian 
sengketa secara damai.

 Pada awalnya Thailand ingin menyelesaikan sengketa 
perbatasan ini secara bilateral tanpa campur tangan dari pihak 
lain. Sedangkan Kamboja meminta bantuan kepada Perserikatan 
BangsaBangsa (PBB) untuk membantu menyelesaikan sengketa 
tersebut. PBB mendesak agar kedua Negara menyelesaikan 
sengketanya melalui ASEAN. Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) 
memberikan amanah kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik 
tersebut secara damai. Akhirnya Thailand dan Kamboja pun 
sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasannya melalui 
ASEAN .

Penyelesaian sengketa  internasional  ini merupakan 
konsekuensi dari ketentuan dalam  Piagam PBB bahwa setiap 
Negara anggota PBB dilarang menggunakan kekerasan dalam 
melakukan hubungan antara satu sama lain. Kewajiban 
menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan dalam Pasal 
33 Piagam PBB bahwa para pihak dalam suatu persengketaan 
yang akan membahayakan perdamaian dan keamanan 
internasional, maka harus mencari penyelesaian dengan cara 
negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, 
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arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi atau 
badan regional. Para pihak yang bersengketa diberi kebebasan 
memilih metode penyelesaian sengketa  yang mereka kehendaki.

Peluang untuk menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan 
Thailand didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah 
disepakati bersama negara- negara Asia Tenggara yang terhimpun 
dalam anggota ASEAN. Tujuan didirikannya Organisasi regional 
ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)  sesuai 
yang dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok 1967 adalah untuk 
menciptakan kawasan Asia tenggara dalam suasana penuh rasa 
persahabatan, kedamaian dan kemakmuran. Negara-negara 
ASEAN harus mengusahakan kemajuan dalam perekonomian 
dan pembangunan dalam semua sektor yang ada, meningkatkan 
pertahanan keamanan nasional dan regional, serta menjaga 
kestabilan politik nasional maupun regional. Di dalam  Treaty 
of Amity and cooperation in South East Asian Nations (TAC) 
yang disepakati di Bali tahun 1976 dimuat hal penting bahwa 
segala sengketa yang timbul antar anggota ASEAN diusahakan 
penyelesaiannya secara damai. Intervensi atau ikut urusan dalam 
negeri negara anggota dan menghindarkan diri dari  penggunaan 
kekerasan. Prinsip non intervensi menjadi prinsip utama yang 
melandasi kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Prinsip non 
intervensi ini dikuatkan lagi dalam Charter ASEAN yang sampai 
saat ini masih dipegang teguh oleh para anggota ASEAN dalam 
kebijakan regionalnya, di samping prinsip-prinsip lain seperti 
saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi. 

Tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN adalah 
menterjemahkan prinsip non intervensi secara tidak kaku, perlu ada 
penafsiran yang lebih luwes dari prinsip tersebut dan disandingkan 
dengan prinsip-prinsip lain yaitu saling menghormati, konsensus, 
dialog dan konsultasi agar dapat menghasilkan penyelesaian 
sengketa yang diharapkan oleh pihak Kamboja dan Thailand. 
Negara-negara ASEAN dapat mengusulkan kepada kedua 
negara melakukan perundingan-perundingan dalam suasana 
persahabatan untuk  mengatur pengelolaan bersama terhadap 
kuil Preah Vihear sehingga kedua negara memperoleh manfaat 



x

bersama atas kuil yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia 
tersebut .

Sebagai kata penutup diucapkan Alhamdulillah dan  selamat 
kepada saudara Dr Dewa Gede Sudika Mangku atas kerja kerasnya 
dalam menerbitkan buku ini. Saya sebagai pembimbing dalam 
mengantarkan penulis pada program Strata Dua pada Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada merasa bangga atas prestasi 
yang dicapainya. Saya berpesan agar tidak mengenal lelah dalam 
mengembangkan ilmu hukum internasional yang saudara tekuni. 
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan ilmu 
pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa yang mendalami 
masalah penyelesaian sengketa internasional dan hukum 
organisasi internasional serta umumnya bagi para pecinta ilmu 
hukum internasional. 

Wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh.
                                                                                
                                                                                

Yogyakarta, 8 Maret 2019

                                                                            
ENDANG PURWANINGSIH, S.H, M.H

                                                                                  
Dosen Fakultas Hukum

  Departemen Hukum Internasional
  Universitas Gadjah Mada

  Yogyakarta
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I

PENDAHULUAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of 
South East AsianNations/selanjutnya dalam penelitian ini 

disingkat menjadi ASEAN) didirikan berdasarkan Deklarasi ASEAN 
atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok 
merupakan organisasi antar pemerintah (Inter Governmental 
Organization) yang pada mulanya hanya beranggotakan 
lima negara yaitu: Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan 
Singapura.1 Keanggotaan ASEAN kemudian telah berkembang 
menjadi sepuluh negara anggota dengan masuknya Brunei 
Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.2

ASEAN bukanlah merupakan organisasi regional yang pertama 
di Asia Tenggara, akan tetapi telah ada beberapa organisasi 
regional sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara 
di Asia Tenggara telah pernah mengenal dan bahkan pernah 

1 Sumaryo Suryokusumo, 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta-
Indonesia, hlm. 1

2 Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 
1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Vietnam diterima 
menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 
pada tanggal 29 - 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan. Laos dan Myanmar diterima sebagai 
anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian 
Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 
23-28 Juli 1997. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan 
resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999. Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para 
pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara 
(visi ASEAN-10) telah tercapai. Lihat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen 
Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, ASEAN Selayang Pandang, Departemen Luar Negeri 
Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 4
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menjadi anggota organisasi semacam itu, baik organisasi regional 
yang beranggotakan terbatas pada negara-negara sekawasan saja, 
maupun organisasi regional yang beranggotakan negara-negara 
luar kawasan. South East AsiaTreaty Organization (selanjutnya 
dalam penelitian ini disingkat menjadi SEATO) misalnya adalah 
organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang ternyata 
tidak saja melibatkan negara-negara Thailand, Filipina, Singapura 
saja, tetapi melibatkan juga negara-negara luar kawasan seperti 
Australia, Amerika, dan New Zealand.

Sebenarnya usaha-usaha untuk mendirikan organisasi regional 
kerjasama di Asia Tenggara dimulai pada permulaan periode akhir 
Perang Dunia ke II3 dimana pada waktu itu sejumlah negara-negara 
di Asia menyatakan kemerdekaannya, terlepas dari belenggu 
penjajahan. Dengan kemerdekaan yang baru mereka miliki, 
mereka dituntut untuk dapat memenuhi kepentingan nasionalnya 
yakni mempertahankan eksistensi negaranya, mensejahterakan 
sosial-ekonomi rakyatnya, menjaga integritas bangsanya dan lain 
sebagainya. Para pemimpin sadar bahwa kebutuhan-kebutuhan 
ini tidak akan dapat tercapai oleh kekuatan negara itu sendiri, 
tetapi harus memandang dan bekerjasama dengan negara-negara 
lain, dan mereka pun sadar bahwa agar kerjasama yang mereka 
ciptakan itu lebih efektif dan efisien mereka merasa perlu untuk 
bersatu dan bekerjasama dalam wadah organisasi regional. 

Maka sejak tumbuhnya kesadaran akan pentingnya suatu 
organisasi inilah, gagasan untuk membentuk kerjasama regional 
di Asia Tenggara mulai dirintis. Suatu kenyataan bahwa usaha-
usaha untuk mendirikan organisasi regional di kawasan pada masa 
itu, disamping masih memasukkan negara-negara luar kawasan 
juga masih banyak tergantung kepada negara Barat, sehingga 
dengan demikian organisasi yang berhasil didirikan masih jauh 
dari tujuan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 
rakyat, kebanyakan masih bermotif politik, padahal adalah suatu 
kenyataan bahwa organisasi regional semacam ini tidak dapat 
bertahan lama.4

3 Alison Broinowski, 1983, Understanding ASEAN, The Mac Millan Press LTD, London and 
Basingstoke, hlm. 8

4 Ibid, hlm. 8
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Walaupun mereka pada waktu itu belum berhasil mendirikan 
organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka, 
sesungguhnya mereka telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang 
utama bagi usaha-usaha berikutnya untuk mendirikan organisasi 
regional di Asia Tenggara. Penyelenggaraan Konferensi Asia-
Afrika pada bulan April 1955 di Bandung, merupakan usaha untuk 
menciptakan suatu wadah yang dapat mempersatukan negara-
negara yang baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Gagasan 
ini kemudian terus berkembang mencari identitas yang khusus 
yang dapat diterapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara.5

Pada awal tahun 1960-an tumbuh berturut-turut dua organisasi 
regional yang untuk pertama kalinya dibatasi hanya untuk negara-
negara Asia Tenggara dan betul-betul merupakan ide dan inisiatif 
dari regional Asia Tenggara sendiri, artinya bukan ide yang datang 
dari negara luar. Organisasi yang dimaksud adalah pertama disebut 
Association of Southeast Asia (selanjutnya dalam penelitian ini 
disingkat menjadi ASA), asosiasi ini dibentuk secara resmi pada 
pertemuan Bangkok tanggal 31 Juli 1961 dengan anggotanya 
terdiri dari tiga negara yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand.6

Walaupun sebenarnya negara-negara anggota ini telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi maksud 
dan tujuan dari organisasi ASA, akan tetapi sama seperti organisasi 
yang lain akhirnya ASA mengalami kegagalan. Ada dua hal yang 
menyebabkan ASA mengalami kegagalan yaitu :7

1) Jumlah anggota yang sangat terbatas, yang hanya terdiri dari 
tiga negara, Malaysia, Filipina dan Thailand. Padahal kawasan 
Asia Tenggara cukup luas meliputi selain tiga negara tersebut 
tadi juga termasuk di dalamnya negara-negara Indonesia, 
Singapura, Birma, Kamboja, Vietnam dan Laos.

2) Penyebab yang datangnya dari dalam organisasi itusendiri, 
yang menyebabkan kegiatan ASA tidak terkontrol, kacau-balau 
bahkan kemudian terhenti tidak mampu lagi melaksanakan 
program-programnya, hal ini disebabkan karena kurang har-

5 Ilien Halina, 1988, ASEAN, Pusat Antar Universitas (PAU), Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9

6 Ranjit Gill, 1987, ASEAN, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 12
7 Ilien Halina, Op. Cit, hlm. 10
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monisnya hubungan di antara negara-negara anggotanya 
sendiri.
Dalam suasana kawasan yang tidak menguntungkan ini, 

Filipina mencoba mengembangkan suatu gagasan baru untuk 
membentuk Greater Malay Confederation. Diskusi-diskusi 
kemudian diadakan dari sekitar bulan Juli sampai dengan bulan 
Agustus 1963 di Manila. Walaupun diskusi-diskusi ini lebih banyak 
menekankan pada sikap dan tanggapan yang berbeda terhadap 
Pembentukan Federasi Malaysia, tetapi diskusi ini akhirnya 
berhasil membentuk suatu organisasi regional baru dengan 
nama Malaysia, Filipina, Indonesia (selanjutnya dalam penelitian 
ini disingkat menjadi MAPHILINDO) yang merupakan nama 
singkatan dari tiga negara yang menjadi anggotanya, dan organisasi 
ini pun mengalami kegagalan. Terlepas dari kegagalannya, 
sesungguhnnya bagaimana MAPHILINDO yang menekankan sifat 
keanggotaan yang terbatas hanya tiga negara saja, merupakan 
dasar bagi pemikiran selanjutnya untuk membentuk organisasi 
regional di kawasan Asia Tenggara. Ide-ide dasar ini telah mampu 
membangkitkan kembali para negarawan-negarawan yang pada 
gilirannya berhasil membentuk organisasi regional yang lain di 
kawasan ini.8

Pembentukan ASEAN pada awalnya memang tidak ditujukan 
untuk membuat sebuah organisasi supranasional yang memiliki 
kepentingan berbeda dari anggota-anggotanya. Mantan Sekjen 
ASEAN, Rodolfo Severino Jr,9 dalam sebuah pidatonya di 
Universitas Sydney, Australia tahun 1998 menyatakan :

“ASEAN’s founders in 1967 intended ASEAN to be an 
association of all the states of Southeast Asia cooperating voluntarily 
for the common good, with peace and economic, social and cultural 
development its primary purposes.ASEAN is not and was not meant 
to be a supranational entity acting independently of its members. It 
has no regional parliament or council of ministers with law-making 
powers, no power of enforcement, no judicial system.”10

8 Ibid.
9 Rodolfo Severino, 1998, Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For  (The 

Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, Australia, 22 October 1998), 
diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari http://www.aseansec.org/3399.htm

10 Ibid.
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Apa yang dikemukakan oleh Severino tersebut memang 
dapat dijustifikasi dengan melihat tujuan ASEAN yang terdapat 
dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk :11

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta 
pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha 
bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk 
memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa 
Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

2.  Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan 
menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan 
antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-
prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

3.  Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu 
dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama 
di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan 
dan administrasi;

4.  Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana 
pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, 
profesi, teknik dan administrasi;

5.  Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan 
pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas 
perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi 
internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan 
komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;

6.  Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7.  Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai 

organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan 
serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk 
saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah 
persamaan kedudukan dalam keanggotaan (equality), tanpa 
mengurangi kedaulatan12 masing-masing negara anggota. Negara-

11 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit, 
hlm. 2

12 Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan 
yurisdiksi eksklusif di wilayahnya, karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah, 
karena itu wilayah mungkin adalah konsep fundamental hukum internasional. Hakim Max 
Huber dalam kasus Island of Palmas menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah 
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negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan 
ke dalam maupun ke luar (sovereignty), sedangkan musyawarah 
(consensus and consultation), kepentingan bersama (common 
interrest), dan saling membantu (solidarity) dengan semangat 
ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.

Secara geo-politik13 kawasan Asia Tenggara memiliki nilai 
yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai 
konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara 
besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah 
dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara 
adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain 
terlihat dari terjadinya Perang Vietnam. Disamping itu, konflik 
kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara 
Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, 
klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah.14

Salah satu isu panas dalam Pertemuan Menteri ASEAN di 
Singapura, 23 Juli 2008, adalah ketegangan tentara militer antara 
Kamboja dan Thailand. Kedua negara bersengketa tentang 
status kepemilikan Kuil Preah Vihear,15 serta tidak ada kejelasan 

ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. 
Ciri pertama yaitu bahwa kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu 
negara, ciri kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga 
merupakan fungsi dari suatu negara, dalam Huala Adolf, 1990, Aspek-Aspek Negara Dalam 
Hukum Internasional, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99-110

13 Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu 
sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional.Geopolitik mengkaji makna 
strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam 
wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik 
dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. 
Lihat Anonim, 2007, Pengertian Geopolitik, diakses pada tanggal 8 Oktober 2008, dari http://
fajargm.co.cc/?p=3

14 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit, 
hlm. 7

15 Thailand dalam hal ini menyebutkan (mengeja) kuil tersebut dengan sebutan PhraViharn, 
sedangkan Kamboja mengeja dengan sebutan Preah Vihear. Dalam hal penyebutan nama 
kuil tersebut, penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sebutan Preah Vihear, karena 
penulis berpedoman pada keputusan Mahkamah Internasional yang menggunakan sebutan 
Preah Vihear. Dalam kamus besar bahasa Inggris (an English-Indonesia Dictionary), karangan 
John M. Echols&Hassan Shadily, terbitan PT. Gramedia, Jakarta. Kata temple diartikan sebagai 
kuil&candi, dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan kata kuil untuk mengartikan 
kata temple tersebut. Penulis dalam hal ini, mengacu pada artikel atau makalah yang telah 
di tulis oleh salah satunya adalah Huala Adofl tertanggal 5 Agustus 2008 di media cetak 
Kompas dan masih banyak lagi para penulis-penulis menggunakan dan mengartikan kata 
temple sebagai kuil untuk sengketa yang tengah di hadapi oleh Kamboja dan Thailand ini.



7

PENDAHULUAN

tentang garis perbatasan16wilayah kedua negara. Masalah status 
kepemilikan kuil sebenarnya sudah lama terjadi. Akar masalah 
sengketa kuil ini lahir karena ketidakjelasan kesepakatan antara 
pemerintah pendudukan Perancis (yang menduduki Kamboja) 
dan Pemerintah Siam (kini Thailand) pada awal tahun 1900. 
Perancis dan Siam sepakat menetapkan garis batas kedua negara 
yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Franco-Siamese pada 
tanggal 13 Februari 1904. Namun, perjanjian ini tidak dengan 
tegas menetapkan di mana letak Kuil Preah Vihear berada.17

Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat 
permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. 
Hubungan kedua negara sempat tegang setelah Thailand mengirim 
tentaranya ke kuil tersebut. Thailand bahkan sempat mengamankan 
sebagian arca dan obyek kuil lainnya ke negerinya. Setelah upaya 
diplomatik gagal, kedua negara telah sepakat menyerahkan 
permasalahan ini ke Mahkamah Internasional, dalam putusannya 
pada tanggal 15 Juni Tahun 1962,18yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Kamboja sebagai 
pemilik Kuil Preah Vihear dan akibatnya Thailand harus menarik 
pasukan militernya maupun para penjaga yang dikerahkan di 
sekitar kuil atau disekitar wilayah kedaulatan Kamboja. 

Keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962 
tersebut adalah bersifat mengikat dan final artinya para pihak 
yang bersengketa di hadapan Mahkamah Internasional tidak 
dapat melakukan banding atas putusan yang telah dikeluarkan. 
Mahkamah Internasional mendasarkan putusannya pada peta19 

16 Pengertian perbatasan menurut Starke adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari 
kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui 
secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu 
hak negara terhadap wilayahnya. Suatu perbatasan seringkali didefinisikan sebagai garis 
imajiner di atas permukaan bumi, yang memisahkan wilayah suatu negara dari negara lain 
dalam J. G. Starke, 2007, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku I), PT. Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 244-245

17 Kompas, Sengketa Kuil Thailand-Kamboja, tanggal 5 Agustus 2008
18 ICJ Report, 1962, Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Combodia v. Thailand): Merit, 

The Hague Judgment of 15 June 1962 
19 Akses masuk menuju kuil dari abad ke-11 itu ada dalam wilayah Thailand, wilayah di sekitar 

kuil itu juga masih menjadi sengketa. Thailand memperkirakan akan kehilangan wilayah seluas 
4,6 km2 dengan klaim Kamboja atas kuil kuno tersebut. Peta milik Kamboja menyatakan, kuil 
Preah Vihear ada dalam wilayahnya. Thailand berpendapat lokasi kuil ada di wilayahnya. 
Beda pendapat tentang garis batas wilayah ini memperburuk hubungan kedua negara. Kedua 
pihak telah mengirim ratusan tentara ke sekitar wilayah kuil. Thailand menempatkan 400 



8

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

yang dibuat sekelompok ahli yang dibentuk atas kesepakatan 
antara Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam, yaitu the 
Commission of Delimitation. Dalam putusannya, Mahkamah 
Internasional tidak dengan tegas menetapkan garis batas kedua 
negara. Mahkamah Internasional hanya menetapkan siapa yang 
memiliki kedaulatan atas kuil tersebut.20

Pada bulan Juli 2008 Kuil Preah Vihear yang diperkirakan yang 
telah berumur 900 tahun dimasukkan dalam daftar warisan budaya 
dunia (Word Heritage List) oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu 
Pengatahuan dan Kebudayaan PBB (selanjutnya dalam penelitian 
ini disingkat menjadi UNESCO), hal ini disambut gembira oleh 
Pemerintah Kamboja, namun memicu masalah di Thailand21dan 
hal tersebut menimbulkan kontak senjata antara tentara militer 
Kamboja dengan tentara militer Thailand di perbatasan dekat 
Kuil Preah Vihear yang menjadi jantung sengketa antara kedua 
negara. Baku tembak yang pecah antara tentara militer kedua 
negara terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008 yang mengakibatkan 
tewasnya dua orang tentara Kamboja dan melukai lima orang 
tentara Thailand,22 dan kemudian baku tembak untuk kedua 
kalinya terjadi pada tanggal 3 April 2009, akibat kontak senjata 
tersebut telah menewaskan dua orang tentara militer Thailand dan 
mengakibatkan sepuluh orang tentara militer lainnya mengalami 
luka-luka.23

ASEAN hanya merupakan sebuah asosiasi yang longgar,24 
terbukti dengan tidak ada satu pun kesepakatan yang mengikat 

tentara di dekat Kuil Preah Vihear, Sedangkan Kamboja menempatkan 800 tentaranya. Lihat 
Tang Chhin Sothy, 2008,  ASEAN Tolak Intervensi Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand, 
diakses pada tanggal 9 Oktober 2008 dari http://koranindonesia.com/berita/230708.html.

20 Lihat Media Indonesia, 16 Oktober 2008
21 Anonim, 2008, DK PBB Bahas Konflik Thailand-Kamboja, diakses pada tanggal 7 Oktober 

2008 dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/24/lua02.html.
22 Anonim, 2008, Tentara Kamboja vs Thailand, Dua Tewas, diakses pada tanggal 27 Desember 

2008, dari http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/16/0759389/Tentara.Kamboja.vs. 
Thailand.Dua.Tewas.

23 Laura Kyle, 2009, Shots Fired on Thai-Cambodia Border, diakses pada tanggal 12 April 2009, 
dari http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2009/04/2009439393639316.html.

24 ASEAN hanya mampu melandasi pembentukan organisasi tersebut berdasarkan sebuah 
deklarasi. Pemilihan nama organisasi pun dipilih sesuatu yang lebih longgar dengan 
menggunakan kata asosiasi (perkumpulan). Konsekuensi dari deklarasi Bangkok tersebut 
adalah bahwa ASEAN sering disalahartikan oleh beberapa pengamat bahwa ASEAN bukanlah 
sebuah organisasi internasional, melainkan sebuah ajang berkumpulnya para pemimpin dan 
diplomat negara-negara Asia Tenggara.
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secara hukum diantara anggotanya selama kurang lebih sembilan 
tahun sejak terbentuknya ASEAN. Instrumen yang mengikat secara 
hukum pertama kali di ASEAN baru tercipta pada saat Konferensi 
Tingkat Tinggi (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi 
KTT) yang dilaksanakan di Bali pada tahun 1976, yaitu dengan 
dibuatnya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity 
and Cooperation in South East Asia/selanjutnya dalam penelitian 
ini disingkat menjadi TAC) yang telah diratifikasi oleh semua 
anggota ASEAN. Prihal yang mendasari lahirnya TAC tersebut 
adalah perbedaan atau perselisihan kepentingan diantara anggota 
yang mulai mucul ke permukaan harus dapat diatur secara rasional, 
efektif, dan prosedur yang memadai untuk menghindari dampak 
yangakan membahayakan kerjasama antarnegara anggota. 

Dalam TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan 
dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan persahabatan 
dan kerjasama sesama negara anggota ASEAN. Mekanisme 
penyelesaian sengketa secara damai juga diadopsi dalam 
perjanjian tersebut. Dengan terbentuknya perjanjian tersebut 
diharapkan setiap perselisihan yang terjadi antara negara-negara 
anggota ASEAN dapat diselesaikan dalam kerangka TAC tersebut. 
Untuk melengkapi TAC tersebut maka telah disusun juga aturan 
dan prosedur (Rules and Procedure of High Council of the Treaty 
of Amity and Cooperation in South East Asia) pada tanggal 23 
Juli 2001 di Hanoi, Vietnam. Dinamika baik internal maupun 
eksternal di ASEAN pada akhirnya telah membuat para pemimpin 
ASEAN bekerja untuk memperkuat organisasi guna menghadapi 
tantangan yang akan dihadapi dikemudian hari. 

Kesadaran untuk memperkuat organisasi tersebut disadari 
dengan mengembangkan instrumen-instrumen yang mengikat 
secara hukum. ASEAN kedepannya diharapkan tidak lagi menjadi 
sebuah asosiasi yang longgar, melainkan sebuah organisasi yang 
memiliki “legal personality”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 
pada KTT ASEAN ke-13 yang berlangsung di Singapura,telah 
ditandatangani sebuah Piagam ASEAN. Kelahiran piagam tersebut 
merupakan sejarah baru bagi ASEAN karena setelah 40 tahun, 
organisasi tersebut belum memiliki piagam. Piagam ASEAN yang 
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akan mulai diberlakukan pada bulan Desember 2008, termasuk 
penyelesaian sengketa melalui mekanisme kelembagaan 
ASEAN.25Selama ini cara atau mekanisme kelembagaan untuk 
menyelesaikan sengketa di ASEAN jarang dimanfaatkan negara 
anggota dan negara anggota lebih nyaman membawa sengketa 
yang mereka hadapi ke hadapan Mahkamah Internasional.

Untuk mengantisipasi konflik atau sengketa secara meluas, 
negara-negara anggota ASEAN pada khususnya dan ASEAN pada 
umumnya ditantang untuk mampu menyelesaikan atau paling 
tidak memikirkan cara penyelesaian sengketa secara damai dan 
menentang penggunaan kekerasan antara Kamboja dan Thailand 
untuk menciptakan Komunitas ASEAN yang aman dan damai.26 
Serta usaha-usaha kerja sama untuk menyelesaikan sengketa akan 
dapat menurunkan tingkat potensi konflik menuju identifikasi 
dan usaha pemanfaatan peluang-peluang kerja sama dalam 
menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan. 

25 Kompas, Tentara Kamboja-Thailand Baku Tembak, tanggal 16 Oktober 2008
26 Ibid.
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1. Kronologi Timbulnya Sengketa Kuil Preah Vihear

Kuil Preah Vihear adalah tempat suci yang terletak di 
perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Meski sekarang 

hanyalah berupa puing-puing bangunan, akan tetapi kuil ini masih 
mempunyai nilai arkeologis dan artistik yang sangat tinggi dan 
masih digunakan sebagai suatu tempat ziarah.Kuil Preah Vihear 
berdiri di suatu tanjung Preah Vihear yang terletak di sektor Timur 
wilayah pegunungan Dangrek dan secara umum terdapat batas 
antara kedua negaradi dalam satu wilayahtersebut, yaitu Kamboja 
berada di Selatan dan Thailand berada di Utara. Kebanyakan 
daerah ini terdiri dari tebing curam yang sangat tinggi dan kasar 
menjulang di atas wilayah Kamboja yang datar. 

Gambar 2.1: Panoramic view of the temple of Preah Vihear
Sumber :http://www.preahvihear.com

II

SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR 
ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND
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Ini adalah gambaran dari Kuil Preah Vihear dimana bangunan 
kuil utama berdiri di atas puncak kombinasi suatu potongan 
yang bersegi tiga dari landasan tinggi yang menonjol dari luar ke 
dalam. Dari tepi tebing yang curam mengarah turun dan menuju 
sungai Nam Moun yang berada di daerah Thailand. Gambaran ini 
menjadi jelas dimana garis perbatasan yang berada ditepi tebing 
curamjika ditarik garis lurus dari Selatan dan Timur dari Kuil Preah 
Vihear maka akan berujung di daerah Thailand namun jika garis 
itu ditarik dari Utara atau Barat maka garis batas kuil tersebut akan 
berada di wilayah Kamboja.1

Pada periode antara tahun 1904-1908 Pemerintah Perancis 
(yang menjajah Kamboja dan mendapatkan kemerdekaannya pada 
tahun 1953) dan Pemerintah Siam sepakat untuk menetapkan garis 
batas kedua negara yang dituangkan dalam Perjanjian Franco-
Siamese tanggal 13 Februari 1904. Pada Pasal 1 Perjanjian Franco-
Siamese tanggal 13 Februari 19042ini menjelaskan secara umum 
mengenai perbatasan antara Kamboja dan Siam,kemudianPasal 3 
pada perjanjian3 yang sama menjelaskan mengenai pembatasan 
kewajiban yang dilaksanakan oleh komisi pengawas yang terdiri 
atas gabungan pegawai yang diangkat oleh kedua negara-negara 
yang terikat kontrak. Mengenai wilayah Dangrek di dalam Pasal 
1 menetapkan wilayah tersebut sebagai daerah batas garis air 
(watershed).4

Suatu komisi gabungan telah dibentuk dan mengadakan 
pertemuan pertamanya pada bulan Januari 1905. Akan tetapi 
komisi gabungan ini tidak membahas daerah timur dari wilayah 

1 Cedric Thornberry, 1963, The Temple of Preah Vihear (Cambodia vs Thailand), The Modern 
Law Review, Vol. 26, No. 4 (Jul., 1963), Blackwell Publishing on behalf of the Modern Law 
Review, hlm. 448

2 Perbatasan antara Siam dan Kamboja mulai, di tepi kiri danau besar, dari muara sungai Stung 
Roluos, berjalan sejajar dari titik itu, ke arah Timur sampai bertemu dengan meridian, dari titik 
temu sejauh rantai pegunung Pnom DangRek. Dari sana, berjalan ke daerah aliran air antara 
lembah Nam Sen dan Mekong, di satu sisi dan Nam Moun di lain sisi dan bertemu dengan 
rantai Pnom Padang di puncak menuju arah Timur sejauh Mekong.

3 Proses pemetaan garis perbatasan antara Kerajaan Siam dan wilayah yang membentuk 
IndoCina, Perancis dilaksanakan oleh komisi yang terdiri dari pejabat kedua negara. 
Memfasilitasi kerja dari Komisi Gabungan dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang 
dapat menyulitkan dalam menentukan delimitasi antara kawasan danau besar dan laut. Kedua 
pemerintah akan membuat suatu persetujuan, sebelum meminta Komisi Gabungan untuk 
menetapkan point-point penting dalam delimitasi kawasan ini, khususnya mengenai dimana 
seharusnya perbatasan yang menjorok ke laut. 

4 Ibid.
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pegunungaan Dangrek hingga Desember 1906 (lokasi dimana 
Kuil Preah Vihear berada). Kemudian pada pertemuan kedua yang 
dilaksanakan bulan itu juga mempunyai agenda untuk menetapkan 
perbatasan wilayah di daerah timur dari wilayah Dangrek dan 
pada akhir bulan Januari 1907 KementrianPerancis di Bangkok 
telah melaporkan kepada Menteri Luar Negerinya yang berada 
di Paris bahwa ia telah mendapat laporan dari Ketua Delegasi 
Perancis yang tergabung dalam komisi pengawas gabungan bahwa 
mereka telah menyelesaikan tugasnya. Selain dari notulensi pada 
pertemuan tanggal 2 Desember 1906tidak ada data-data yang 
tertulis di dalam catatan-catatan komisi pengawas gabungan yang 
mampu menjawab permasalahan perbatasan di daerah ini. Komisi 
pengawas gabungan menyelenggarakan pertemuan terakhirnya 
pada tanggal 19 Januari 1907. Pemerintah Perancis dan Pemerintah 
Siam kemudian mengadakan perjanjian lanjutan pada tanggal 23 
Maret 1907dimana mereka membuat komisi pengawas gabungan 
yang kedua dan mempunyai tugas untuk menentukan perbatasan 
di bagian lain dari wilayah Dangrek.5

Kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan oleh komisi pengawas 
gabungan adalah persiapan untuk pembuatan peta. Pemerintah 
Siam meminta kepada Pemerintah Perancis untuk melakukan tugas 
ini karena mereka tidak memiliki fasilitas teknis yang diperlukan 
untuk membuat peta tersebut. Dari empat orang petugas 
Pemerintah Perancis yang ditetapkan untuk mempersiapkan 
peta, tiga orang diantara anggotanya adalah merupakan anggota 
dari komisi pengawas gabungan yang pertama yang didirikan 
berdasarkan Perjanjian tahun 1904. Beberapa peta telah dibuat dan 
dikirimkan pada tanggal 20 Agustus 1908 oleh Menteri Pemerintah 
Siam yang berada di Paris kepada Pemerintah Siam yang berada di 
Thailand. Salah satu dari peta-peta tersebut menunjukkan dengan 
jelas bahwa Kuil Preah Vihear berada didalam wilayah Kamboja 
dari garis batas antara Kamboja dan Thailand.

Tercatat bahwa sekitar seratus enam puluh peta yang 
asli telah diproduksi. Menteri Pemerintah Siam yang berada 
5 D. H. N. Johnson, 1961, International Court of Justice. Judgments of May 26, 1961, and June 

15, 1962. The Case concerning the Temple of Preah Vihear, The International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 11, No. 4 (Oct., 1962), Cambridge University Press on behalf of the British 
Institute of International and Comparative Law, hlm. 1183 -1204
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di Paris menyimpan dua lembar dari peta yang telah dibuat 
dan mengirimkan satu lembar dari setiap peta tersebut kepada 
menteri-menteri Pemerintah Siam yang berada di London, Berlin, 
St. Petersburg dan Washington. Lembaran petayang tersisa 
(lima puluh peta yang asli diterima oleh Pemerintah Siam) telah 
dikirim ke Bangkok dan salinannya dibagi-bagikan kepada para 
anggota komisi pengawas gabungan dari PemerintahanSiam. 
Kemudian Menteri Dalam Negeri Pemerintah Siam Pangeran 
Damrong, meminta kepada Kementerian Perancis di Bangkok 
untuk mengirimkan lima belas peta lagi sehingga bisadikirimkan 
kepada para Gubernur di seluruh Siam. Pemerintah Perancis dan 
Pemerintah Siam juga membentuk komisi transkripsi gabungan di 
Bangkok untuk membantu Pemerintah Siam dalam mendapatkan 
layanan geografis dan untuk mengkonversi peta-peta tersebut ke 
dalam bentuk atlas yang mudah dilihat dan dipahami serta tidak 
ada perdebatan mengenai masalah kesalahan letak Kuil Preah 
Vihear tersebut.

Pada tahun 1930, Pangeran Damrong yang merupakan 
mantan Menteri Dalam Negeri dari Pemerintahan Siam dan 
selanjutnya pada saat itu menjabat sebagai PresidentRoyal 
Institute mengadakan perjalanan arkeologis ke Kuil Preah Vihear 
dan Pangeran Damrong diterima di kuil tersebut oleh Penduduk 
Perancis, dimana di dalam perjalanan yang dilakukan oleh 
Pangeran Damrong telah mengibarkan bendera Perancis di sekitar 
wilayah Kuil Preah Vihear dan tidak ada protes yang timbul dari 
Pemerintah Thailand mengenai hal tersebut.

Pada tahun1934-1935,Pemerintah Thailand menyelenggarakan 
suatu survei atas wilayah Kuil Preah Vihear dan menyimpulkan 
bahwa ada divergensi atau perbedaan pendapat antara garis peta 
dan garis batas pada batas garis air di daerah Kuil Preah Vihear. 
Akan tetapiisu mengenai perbatasan tersebut tidak diangkat 
pada tahun 1937 ketika Pemerintah Perancis dan Pemerintah 
Siam merundingkan kembali suatu Perjanjian Persahabatan, 
Perdagangan, dan Navigasi pada tahun1925dan pada tahun 1937 
Pemerintah Thailand membuat sebuah peta yang menunjukkan 
bahwa Kuil Preah Vihear terletak di wilayah Kamboja.6

6 Ibid.
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Pada tahun 1940,Pemerintah Thailand menduduki bagian-
bagian tertentu dari wilayah Kamboja termasuk Kuil Preah Vihear. 
Pada tahun berikutnya Menteri Informasi dari Pemerintah Thailand 
menerbitkan suatu karangan atau artikel berjudul “Thailand 
Selama Masa Rekonstruksi Nasional”, dimana dinyatakan bahwa 
Kuil Preah Vihear “direbut kembali” oleh Pemerintah Thailand. 
Kemudian kedua belah pihak membentuk suatu komisi konsiliasi 
dan membentuk terms of references yang akan dibahas untuk 
membuat rekomendasi netral mengenai pengajuan keberatan dan 
proposal revisi dari Pemerintah Thailand antara lain mengenai hasil 
penyelesaian garis batas pada tahun 1904 dan 1907. Pemerintah 
Thailand pada saat itu telah membuat beberapa pengaduan di 
hadapan komisi konsiliasi akan tetapi Pemerintah Thailand sama 
sekali tidak mengangkat dan memunculkan permasalahanKuil 
Preah Vihear dan bahkan menunjukkan kepada komisi konsiliasi 
bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja. 

Pada tahun 1949, tidak lama setelah kesepakatandari 
komisi konsiliasi mengenai penyelesaian garis batas yang telah 
dibicarakan pada tahun 1904 dan 1907, Pemerintah Perancis 
mengirimkan beberapa memorandum kepada Pemerintah 
Thailand untuk mempertanyakan keberadaanpasukannya yang 
berada di sekitar wilayah Kuil Preah Vihearsekaligus Pemerintah 
Perancis memberitahukan dan menjelaskan bahwa Kuil Preah 
Vihear terletak di wilayah Kamboja dan meminta informasi 
kepada Pemerintah Thailand atas kondisi disana, akan tetapi 
memorandum yang dikeluarkan Pemerintah Perancis tersebut 
diabaikan oleh Pemerintah Thailand. 

Ketika Kamboja merdeka pada tahun 1953, Pemerintahan 
Kamboja memutuskan untukmengirimkan para tentaranya ke Kuil 
Preah Vihear guna berjaga-jaga disekitar wilayah kuil tersebut dan 
menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja.
Ketika Pemerintah Kamboja menemukan bahwa para tentaramiliter 
dan penjaga yang dikirim dari Pemerintah Thailand telah berada 
di sana, kemudian Pemerintah Kamboja menarik para tentaranya 
itu. Selanjutnya Pemerintah Kamboja mengirimkan memorandum 
kepada Pemerintah Thailand yang isinya mempertanyakan tentang 
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para tentara militernya yang berada di wilayah Kuil Preah Vihear, 
akan tetapimemorandum yang dikirim oleh Pemerintah Kamboja 
tidak terlalu direspon oleh Pemerintah Thailand.

Untuk menghindari permasalahan mengenai keberadaan 
pasukan penjaga yang dikirim oleh Pemerintah Thailand ke 
wilayah Kuil Preah Vihear kemudian Pemerintah Kamboja 
kembali mengirimkan memorandum kepada Pemerintah 
Thailand yang menyatakan untuk sementara waktu Pemerintah 
Kamboja tidak akan mengirimkan para tentara militernya ke kuil 
tersebut. Tampak dari kronologi timbulnya sengketaKuil Preah 
Vihear kedua belah pihak tidak mempunyai dasar hukum yang 
kuat untuk membenarkan keberlakuan kedaulatannya atas kuil 
tersebut. Penjelasan mengenai siapa yang berhak atas kuil tersebut 
adalah dengan melihat karakter dari lokasi sengketa yang sangat 
terpencil dan sulit dijangkau, hal ini dipaparkan dengan baik oleh 
Sir Gerald Fitzmaurice7di dalam pendapat terpisahnya, sebagai 
berikut:

Menggambarkan posisi yang jelas atas Kuil Preah Vihear 
adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan dengan hanya 
mendasarkan pada lokasi kuil tersebut. Kuil ini berada di dataran 
Kamboja, namun kuil tersebut menghadap kearah Thailand. 
Pintu masuk utamanya berasal dari Thailand akan tetapi ada juga 
akses dari arah Kamboja dan akses ini sulit untuk dilewati karena 
medan yang sangat curamdan akses ke kuil juga dapat dilakukan 
dengan pendakian beberapa ratus meter. Akan tapi kesulitan akses 
untuk menuju ke Kuil Preah Vihear tidak hanya ditemui pada sisi 
Kamboja saja, ada banyak bukti dalam dokumen yang menjelaskan 
bahwa hutan yang sangat lebat di sebelah Utara kuil (Thailand) 
mempunyai konsekuensi, bahwa harus ada persiapan khusus untuk 
melewati area tersebut, yaitu dengan membersihkan jalan dan juga 
membuka hutan. Halangan tersebut diperkirakan jauh lebih ringan 
dibandingkan dengan halangan yang ada pada area Kamboja, tetapi 
kesimpulan yang jelas adalah meskipun untuk alasan yang berbeda 
dan cara yang berbeda, akses untuk menuju kuil tersebut tidaklah 
mudah dari kedua wilayah itu, meskipun hal itu tetap saja mungkin 
dilakukan dari kedua areadan juga bisa dilalui dari keduanya, akan 
tetapi dengan waktu dan kesulitan yang berbeda pula.

7 Ibid.
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Segala macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kamboja 
dan Pemerintah Thailand untuk meredam ketegangan yang terjadi 
di perbatasan kedua negara tersebut dengan melakukan upaya 
diplomatik yaitu berupa negosiasi yang dilaksanakan di Bangkok 
pada tahun 1958 namun usaha ini gagal dan tidak membuahkan 
hasil yang positif, akhirnya kedua negara sepakat untuk 
menyerahkan sengketa Kuil Preah Vihear ke hadapan Mahkamah 
Internasional.

2. Sanggahan Para Pihak Mengenai Permasalahan 
Yurisdiksi Mahkamah Internasional
Pemerintah Kamboja menyatakan terikat pada yurisdiksi 

Mahkamah Internasional dengan mengacu pada klausul 
pilihan(Optional Clause, Pasal 36ayat (2)) dari Statuta Mahkamah 
Internasional, berdasarkan deklarasi-deklarasi yang telah dibuat 
oleh Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand pada tanggal 
9 September 1957dan 20 Mei 1950, memuat sebagai berikut:8

”atas nama Pemerintah Kamboja menyatakan deklarasinya 
sebagai berikut : berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Satuta Mahkamah 
Internasional (International Court of Justice – ICJ) menyatakan 
tunduk dan terikat (ipso facto)dan tanpa perjanjian atau persetujuan 
khusus dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
yang lain, dengan ini menerima dan tunduk terhadap yurisdiksi dari 
Mahkamah Internasional yang berlaku tanpa persyaratan reciprocity 
terhadap semua sengketa hukum, kecuali: 
1) Mengenai permasalahan dimana kedua belah pihak sudah 

menyetujui atau akan menyetujui beberapa metode lain di 
dalam penyelesaian sengketa secara damai; 

2) Mengenai masalah dimana hukum internasional menyatakan 
bahwa permasalahan tersebut berada di dalam yurisdiksi 
eksklusif Pemerintahan Kamboja; 

3) Sengketa yang timbul tidak termasuk dalam kewenangan untuk 
diselesaikan oleh Mahkamah Internasional atau merupakan 
kewenangan arbitrasi yang didasarkan pada perjanjian tertentu, 
konvensi, atau perjanjian lain dimana Pemerintah Kamboja 
menjadi pihak.

Deklarasi ini berlaku selama sepuluh tahun dari tanggal 
penyerahannya kepada PBB dan deklarasi ini tetap berlaku setelah 

8 Ibid.
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diserahkan kepada PBB kecuali Pemerintah Kerajaan Kamboja 
menyatakan sebaliknya.

Sementara itu, Deklarasi Thailand yang dibuat pada tanggal 
20 Mei 1950 dan diserahkan kemudian disimpan oleh Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) PBB pada tanggal 13 Juni 1950, adapun Deklarasi 
Thailand 20 Mei 1950, adalah sebagai berikut :9

“Menginformasikan bahwa dengan deklarasi pada tanggal 20 
September 1929 Pemerintah Thailand telah menerima yurisdiksi dari 
Permanent Court of International Justice (PCIJ) yang sesuai dengan 
Pasal 36 ayat (2) dari Statuta Mahkamah Internasional. Deklarasi 
tersebut telah diperbaharui pada tanggal 3 Mei 1940 dalam jangka 
waktu sepuluh tahun ke depan” dan ”menurut ketentuan Pasal 36 
ayat (4) dari Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa 
Pemerintah Thailand telah memperbaharui deklarasi tersebut pada 
tanggal 3 Mei 1950dengan terikat dan tunduk pada ketentuan-
ketentuan yang telah di atur dalam deklarasi pada tanggal 20 
September 1929”

Adapun Deklarasi Thailand yang dibuat pada tanggal 20 
September 1929, dijelaskan sebagai berikut :10

”Atas nama Pemerintah Siam menerima dan tunduk secara ipso 
facto terhadap yurisdiksi wajib dari pengadilan sesuai dengan Pasal 
36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional dalam jangka waktu 
sepuluh tahun ke depan, dimana setiap sengketa yang timbul atau 
terjadi tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalan damai lainnya”

Pemerintah Thailand mengakui pada tanggal 20 Mei 1950 atas 
kemauannya untuk secara penuh menerima dan terikat kepada 
yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional. Akan tetapi pada 
tanggal 26 Mei 1959suatu peristiwa terjadi yang menurut pengertian 
dan maksud dari Pemerintah Thailand membuat deklarasi pada 
tanggal 20 Mei 1950 yang menyatakan Pemerintah Thailand 
tunduk terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasionaltidak sesuai 
dengan harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Thailand dan 
akibat yang timbul dari peristiwa tersebut adalah penolakan atau 
penentangan dari pihak Pemerintah Thailand mengenai yurisdiksi 
Mahkamah Internasional.

9 Ibid, hlm. 1191
10 Ibid.
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Argumentasi yang dikemukakan dan digunakan oleh Peme-
rintah Thailand mengenai kejadian atas penolakan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Thailand untuk tunduk dan terikat terhadap 
yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional adalah bahwa apa yang 
dilakukan Pemerintah Thailand dengan mengeluarkan Deklarasi 
20 Mei 1950 tidak berdasar pada hukum yang berlaku, seperti 
pada putusan Mahkamah Internasionaldalam kasus sengketa 
Aerial Incident yang terjadi pada tanggal 27 Juli1955 antara 
Israel dan Bulgaria.11Pada sengketa tersebut Israel meminta ganti 
rugi berkenaan dengan penembakan pesawat El Al airliner di 
wilayah Bulgaria sewaktu melakukan penerbangan komersil 
yang dijadwalkan akan melewati antara Vienna dan Lydda. 
Israel meminta ganti rugi kepada Bulgaria berdasarkan yurisdiksi 
Mahkamah Internasional yang merujuk pada deklarasi yang telah 
dibuat oleh Bulgaria pada tanggal 29 Juli 1921 dan diratifikasi 
pada tanggal 12 Agustus tahun 1921 dimana Bulgaria menyatakan 
menerima tanpa syarat yurisdiksi dari PCIJ.12 Israel bersumber 
juga pada Pasal 36 ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional yang 
menyatakan bahwa:13

“Deklarasi-deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 36 Statuta 
PCIJ dan masih mengikat maka harus dipertimbangkan bahwa kedua 
belah pihak berdasar Statuta yang sekarangmenerima yurisdiksi 
Mahkamah Internasional (ICJ)untuk periode yang telah mereka 
sepakati dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya” 

Pengadilan di dalam kapasitasnya kemudian menyatakan 
bahwa Mahkamah Internasional tidak mempunyai yurisdiksi di 
dalam sengketaantara Israel dan Bulgaria. Keputusan itu didasarkan 
pada alasan bahwa Pasal 36 ayat (5) tidak berlaku kepada negara 
yang bukan anggota asli Piagam PBB (hal ini mengingat bahwa 
11 I.C.J. Report 1959, hal.127
12 Permanent Court of International of justice (PCIJ) merupakan pendahulu dari Mahkamah 

Internasional (ICJ)  yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa 
(LBB) pada tahun 1922. Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu 
peradilan yang memainkan peran penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. 
Pecahnya Perang Dunia ke-2 pada bulan September 1939 telah berakibat serius terhadap 
PCIJ. Pecahnya perang ini secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Mahkamah, 
terjadinya peperangan yang terus berlanjutan ini bahkan telah membuat PCIJ menjadi bubar. 
Dan dibentuklah Mahkamah yang baru berdasarkan Konferensi San Fransisco tahun 1945 
dan pada tanggal 18 April 1946 PCIJ secara resmi berakhir, dalam Huala Adolf, 2004, Hukum 
Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58-63

13 D. H. N. Johnson,  Op. Cit, hlm. 1192
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Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari 
Piagam PBB).14Mahkamah Internasional juga mengatakan bahwa 
meskipun Pasal 36 ayat (5) berlaku bagi negara-negara yang 
bukan negara awal penandatangan Piagam PBB namun yurisdiksi 
Mahkamah Internasional tidak bisa diterapkan kepada negara 
yang bergabung dengan PBB setelah pembubaran PCIJ pada 
tanggal 18 April 1946.

Bulgaria yang tidak diakui sebagai anggota PBB sampai 
dengan tanggal 14 Desember1955 kemudian dikeluarkan dari 
wilayah yurisdiksi Mahkamah Internasional berdasarkan alasan 
hukum tersebut. Keputusan ini mengundang beberapa dissenting 
opinion15 dari Hakim Sir Hersch Lauterpacht, Hakim Wellington 
Koo, dan Hakim Sir Percy Spender. Mereka berargumentasi 
bahwa hanya dua kondisi yang harus dipenuhi mengenai transfer 
deklarasi-deklarasiberdasarkan Pasal 36 ayat (5) dari Statuta 
Mahkamah Internasional dan deklarasi-deklarasi penerimaan 
berkenaan dengan PCIJ. Syarat-syarat tersebut adalah :16

(i)  Negara yang mendeklarasikan harus menjadi anggota dari 
Statuta Mahkamah Internasional yang baru; dan 

(ii)  Deklarasi yang dibuat oleh negara tersebut harus masih 
”berlaku” yaitu periode deklarasi tersebut tidak boleh 
kadaluarsa. 

Mengenai persyaratan tersebut,MahkamahInternasional 
kemudian menambahkan2 (dua) syarat lagi di dalam  pandangan 
mereka, yaitu :17

(i)  Negara yang mendeklarasikan harus sudah berpartisipasi 
dalam Konferensi San Francisco; dan 

(ii)  Negara yang mendeklarasikan telah menjadi peserta Statuta 
dari pengadilan yang baru sebelum adanya pembubaran dari 
pengadilan yang lama.

14 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945
15 Dissenting opinion yaitu 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, dalam  
Adolf, Op. Cit, hlm. 91

16 D. H. N. Johnson, Op. Cit.
17 Ibid.
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Kemudian Pemerintah Thailand berargumentasi bahwa 
karena Pemerintah Thailand belum menjadi anggota PBB sampai 
dengan tanggal 16 Desember 1946, maka menjadi jelas bahwa 
Deklarasi Thailand pada tahun1929 (yang diperbaruhi pada tahun 
1940) tidak dapat diterima sebagai penerimaan yang valid atas 
yurisdiksiMahkamah dan oleh karenanya Deklarasi Thailand pada 
tahun 1950 tersebut dapat dibatalkan dan pembaharuan terhadap 
deklarasi tersebut tidak berlaku karena penerimaan Pemerintah 
Thailand terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional tidak 
pernah ada dari sejak awal.18

Sementara itu, Pemerintah Kamboja berpedoman pada 
berbagai alasan dalam merespon putusan-putusan penyelesaian 
sengketa oleh Mahkamah Internasional mengenai perjanjian 
yang mana ia sendiri tidak termasuk pihak di dalamnya. 
Perjanjian-perjanjian yang tersebut dibawah ini telah disepakati 
oleh Pemerintah Perancis dan sebagai salah satu pewaris dari 
Pemerintah Perancis di Indo-China adalah Kamboja beranggapan 
bahwa ia berhak atas keuntungan yang didapat dalam perjanjian 
tersebut. Perjanjian tersebut adalah the General Act for the Pacific 
Settlement of International Disputes19pada tanggal 26 September 
1928(dimana Siam tidak menjadi pihak); Perjanjian Persahabatan 
Franco-Siam, Perdagangan, dan Navigation tanggal 7 Desember 
1937 dan the Franco-Siamese Settlement Agreementtanggal 17 
November 1946.20Pemerintah Thailand menyatakan bahwa 
Pemerintah Kamboja tidak akan bisa dianggap sebagai pewaris hak-
hak dari Pemerintah Perancis yang diperoleh dari duaperjanjian 
terakhir. MenurutGeneral Act(ketentuan umum) pada tahun 1928 

18 ICJ Report, Judgment of15 June 1962, Op. Cit, hlm. 26
19 Pasal 17 dari the General Act for the Pacific Settlement of International Disputes dijelaskan 

sebagai berikut : seluruh atau semua sengketa mengenai para pihak yang terlibat di dalamnya 
dan hormat terhadap hak-hak mereka serta tunduk terhadap Pasal 39 yang telah tertuang 
dalam PCIJ (Permanent Court of International Justice), kecuali jika para pihak setuju untuk 
apabila terjadi sengketa membawanya dalam Pengadilan Arbitrase. Hal tersebut dapat 
dipahami bahwa persengketa-persengketaan merujuk pada Pasal 36 Statuta PCIJ yaitu klausul 
pilihan (optional clause). Perancis menyetujui general act tersebut dan tunduk kepada suatu 
deklarasi pada tanggal 21 Mei 1931, dalam D. H. N. Johnson, Op. Cit.

20 Dalam the Franco-Siamese Settlement Agreement tanggal 17 November 1946 beberapa pihak 
menyatakan setuju untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dan mengatur hubungan-
hubungan mereka secara umum berdasarkan pada perjanjian tanggal 7 Desember 1973 yang 
mengacu pada Commercial and Customs Agreement pada tanggal 9 Desember 1937, dalam 
Ibid.
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baik Pemerintah Siam ataupun Pemerintah Kamboja tidak pernah 
menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.21

3. Putusan Mahkamah Internasional Mengenai 
Yurisdiksi
Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Internasionalterhadap sengketa Israel dan Bulgaria yang 
menyatakan hanya mengikat para pihak yang bersengketa 
berdasarkan Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional,22kemudian 
Mahkamah Internasional mencoba membedakan sengketa Israel 
dan Bulgaria dengan sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja 
dan Thailand, dimana Mahkamah Internasional menekankan 
pada permasalahan tidak adanya pernyataan yang spesifik dari 
Bulgaria tentang deklarasi yang telah dikemukakan dimana 
mereka menyatakan terikat dan tunduk terhadap yurisdiksi wajib 
dari Mahkamah Internasional, berbeda halnya dalam sengketa 
Kuil Preah Vihear dimana Pemerintah Thailand menyatakan untuk 
terikat dan tunduk terhadap yurisdiksi wajib dari Mahkamah 
Internasional berdasarkan Deklarasi Thailand yang dibuat pada 
tanggal 20 Mei 1950.

Berdasarkan deklarasi yang telah dibuat oleh Pemerintah 
Thailand, yang menyatakan menerima yurisdiksi wajib dari 
Mahkamah Internasional hal ini sudah jelas bahwa dengan 
tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dengan 
membuat deklarasi tersebut menempatkan posisi Pemerintah 
Thailand berbeda dengan Bulgaria dalam sengketa Aerial Incident 
tanggal 27 Juli 1955 antara Israel dengan Bulgaria. Kemudian 
Mahkamah Internasional menyatakan bahwa walaupun Deklarasi 
Thailand pada tanggal 3 Mei 1940 telah diperbaharui dengan 
dikeluarkannya Deklarasi Thailand tanggal 20 Mei 1950 yang 
tidak dipengaruhi oleh pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (5) Statuta 
Mahkamah Internasional, akan tetapi Mahkamah Internasional 
menyatakan bahwa deklarasi tertanggal 3 Mei 1940 telah kadaluarsa 

21 Ibid, hlm. 1193
22 Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan : keputusan dari Mahkamah tidak 

mempunyai kekuatan mengikat, kecuali di antara para pihak yang bersengketa.
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dan tidak berlaku lagi tepatnya sejak tanggal 6 Mei 1950 sebelum 
dikeluarkannya Deklarasi Thailand tanggal 20 Mei 1950.23

Sementara itu terlepas dari pembaharuan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Thailand terhadap deklarasi yang dibuat pada tanggal 
3 Mei 1940, Pemerintah Thailand dianggap secara independently 
tunduk terhadap yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional. 
Hal ini telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional dengan 
menunjuk dan mendasarkan pada Deklarasi Thailand tanggal 20 
Mei 1950, deklarasi ini diberlakukan terlepas dari Pasal 36 ayat (5) 
Statuta Mahkamah Internasional yang tidak ada kaitanya dengan 
Deklarasi tanggal 20 Mei 1950, oleh sebab itu maka deklarasi 
tanggal 20 Mei 1950 harus didasarkan pada Pasal 36 ayat (2) 
sampai dengan ayat (4) dan bukan didasarkan pada Pasal 36 
ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional.24 Dengan deklarasi yang 
dibuat oleh Pemerintah Thailand yang menyatakan bahwa tunduk 
dan terikat terhadap yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional, 
apakah cara pengakuan persetujuan tersebut secara formal dapat 
diterima mengingat bahwa Pemerintah Thailand telah melakukan 
pembaharuan deklarasi.

Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa 
pada Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Statuta Mahkamah 
Internasional mensyaratkan suatu formalitas dimana setiap negara 
yang membentuk suatu deklarasi wajib untuk menyerahkannya 
kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan berkenaan dengan 
sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand dimana 
syarat tersebut diatas telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh 
Pemerintah Thailand dengan menyerahkan deklarasinya kepada 
Sekjen PBB pada tanggal 13 Juni 1950. Selanjutnya Mahkamah 
Internasional menambahkan :25

“Mengacu pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa negara 
yang merupakan anggota Statuta boleh mendeklarasikan kapan saja 
untuk tunduk dan terikat pada yurisdiksi Mahkamah Internasional. 
Mengenai formalitas (syarat) atau bahasa yang digunakan adalah 
kebebasan dari para pihak untuk menentukannya. Setiap anggota 
Statuta yang menyatakan untuk terikat terhadap yurisdiksi 

23 Ibid, hlm. 28 
24 Ibid, hlm. 29
25 Ibid.
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Mahkamah Internasional merupakan suatu kesadaran dari para 
pihak untuk menyatakan hal tersebut, namun tidak ada kewajiban 
atau paksaan kepada setiap negara untuk terikat terhadap yurisdiksi 
Mahkamah Internasional”

Kembali pada Deklarasi Thailand tanggal 20 Mei 1950 
Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tidak ada dasar yang 
bisa diterima selain Pemerintah Thailand menerima dan terikat 
kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional. Hal ini disebabkan 
karena pada tahun 1950 Pemerintah Thailand menyatakan 
keinginannya untuk menundukkan diri dan terikat pada yurisdiksi 
wajib Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional tidak bisa menerima sanggahanatau 
bantahan yang menyatakan bahwa deklarasi yang dibuat oleh 
Pemerintah Thailand tidak berlaku dan dinyatakan batal karena 
alasan Deklarasi Thailand tanggal 20 Mei 1950 cacat kehendak 
kecuali Pemerintah Thailand mampu dan bisa membuktikan 
bahwa deklarasi tersebut tidak dapat digunakan dan tidak berlaku 
lagi, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemerintah 
Thailand. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa hal ini tidak 
bisa diterima dan merupakan tugas dari Mahkamah Internasional 
untuk tidak mengabulkan keinginan salah satu pihak dalam hal 
membatalkan yurisdiksi Mahkamah Internasionalatas sengketa 
Kuil Preah Vihear dengan alasan adanya cacat kehendak dimana 
secara umum tidak mempengaruhi substansi permasalahan 
dan menyatakanDeklarasi Thailand tanggal 20 Mei 1950 tidak 
bertentangan dengan Statuta Mahkamah Internasional.26

4. Permohonan Para Pihak Yang Diajukan Kepada 
Mahkamah Internasional
Pada tanggal 20 Maret 1962 Pemerintah Kamboja mengajukan 

permohonan dan meminta kepadaMahkamah Internasional untuk 
mengumumkan dan memutuskan, diantaranya sebagai berikut :27

(i) Bahwa peta di wilayah sektor Dangrek yang diterbitkan di 
Paris tahun 1908 dipublikasikan atas nama komisi gabungan 

26 D. H. N. Johnson, Op. Cit.
27 Ibid, hlm. 1197
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yang dibentuk berdasarkan perjanjian pada tanggal 13 
Februari 1904;

(ii) Bahwa garis batas antara Pemerintah Kamboja dan Pemerintah 
Thailand dalam daerah persengketaan adalah seperti yang 
tertera pada peta Annex I;

(iii) Bahwa Kuil Preah Vihear terletak di wilayah kedaulatan 
Pemerintah Kamboja;

(iv) Bahwa Pemerintah Thailand memiliki kewajiban untuk 
menarik seluruh pasukannya yang berada Kuil Preah Vihear 
sejak tahun 1954;

(v) Peninggalan-peninggalan seperti arca dan objek lainnya dari 
Kuil Preah Vihear yang diambil oleh Pemerintah Thailand 
sejak tahun 1954 harus dikembalikan kepada Pemerintah 
Kamboja.

Terhadap permohonan dan permintaan yang diajukan oleh 
Pemerintah Kamboja kepada Mahkamah Internasional, Pemerintah 
Thailand memberikan pernyataannya sebagai berikut :28

(i) Pada petaAnnex I tidak diterbitkan atas nama komisi 
perbatasan, namun dibuat dan diterbitkan hanya atas nama 
Pemerintah Perancis;

(ii) Tidak ada keputusan dari komisi perbatasan tentang batas-
batas yang jelas mengenai letak dari Kuil Preah Vihear;

(iii) Tindakan para pihak untuk mendasarkan pada peta Annex I 
yang memperlihatkan bahwa mereka tidak memperlakukan 
garis yang digambar pada peta Annex I sebagai garis batas. 
Dimana Pemerintah Thailand tetap memiliki seluruh daerah 
pada bagian atas wilayah Dangrek berdasarkan Perjanjian 
tahun 1904;

(iv) Garis batas yang digambarkan pada peta Annex I tidak akan 
mengikat para pihak karena garis tersebut berada dalam 
daerah sengketa yang di dasarkan pada survei wilayah yang 
tidak akurat;

(v) Terkait dengan permintaan dan permohonan dari Pemerintah 
Kamboja pada point yang kelima hal tersebut harus ditolak.

28 Ibid.
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5. Kesimpulan Mahkamah Internasional Terhadap 
Substansi Sengketa
Mahkamah Internasionalpada awalnya tidak setuju dengan 

apa yang telah diutarakan oleh Pemerintah Kamboja bahwa 
peta Annex I dipublikasikan dibawah kewenangan dari komisi 
perbatasan. Pada poin ini Mahkamah Internasionalmenyatakan:29

”Satu hal yang pasti adalah bahwa sebuah peta harus 
mempunyai suatu dasar yang kuat dan Mahkamah Internasional 
berpendapat tidak ada keraguan sama sekali bahwa peta Annex 
I adalah hasil kerja petugas survei yang bekerja di daerah wilayah 
Dangrek. Sebagai salah satu dari rangkaian peta perbatasan yang 
dibuat oleh ahli topografi Pemerintah Perancis untuk memenuhi 
permintaan dari Pemerintah Siam dan kemudian dicetak dan 
diterbitkan oleh perusahaan Paris, maka telah jelas dari adanya 
peta tersebut mempunyai pengakuan terhadap status hukumnya, 
mempunyai kewenangan ilmiah dan teknis, dan mempunyai asal 
usul yang jelas. Meskipun demikian Mahkamah Internasional 
menyimpulkan bahwa pada awal pembuatannyapeta tersebut tidak 
mempunyai kekuatan yang mengikat”

Kemudian Mahkamah Internasional melanjutkannya dengan 
mengeluarkan pernyataan, sebagai berikut :30

“Dalam sengketa Kuil Preah Vihear antara Pemerintah Kamboja 
dan Pemerintah Thailanddimana para pihak telahmengadopsi 
peta Annex I dan menyatakan penerimaan terhadap peta tersebut 
mengenai penetapan garis-garis batas wilayah Kuil Preah Vihear 
dan oleh karena itu menimbulkan kekuatan yang mengikat”

Fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh Mahkamah 
Internasional adalah sebagai berikut:
(i) Penyebarluasan peta yang dilakukan oleh Pemerintah Siam;
(ii) Tindakan diam yang dilakukan oleh anggota dari komisi 

gabungan yang berasal dari Pemerintah Siam;
(iii) Tindakan Pangeran Damrong yang meminta salinan 

petaAnnex I dari Menteri Pemerintah Perancis di Bangkok 
tanpa melakukan perbaikan atas keakuratan peta tersebut;

(iv) Tidak adanya tindakan dari komisi pengawas transkripsi; 

29 Ibid, hlm. 1199
30 Ibid.
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(v) Setelah melihat peta Annex I tidak adanya tindakan dari 
Gubernur Provinsi Khukhan dan ia telah diasumsikan 
mengerti bahwa letak Kuil Preah Vihear tersebut berada di 
Siam. 

Mahkamah Internasional selanjutnya membahas argumentasi 
Pemerintah Thailand yang menyatakan bahwa meskipun 
Pemerintah Thailand telah menerima dan terikat pada peta Annex 
I akan tetapi penerimaan terhadap peta tersebut didasarkan pada 
kesalahpahaman dari Pemerintah Thailand dalam memahami 
dan mengertitentang garis-garis batas yang ditunjukkan pada 
peta Annex I tersebut, dimana garis batas tersebut tidak sesuai 
dengan keinginan dan harapan dari Pemerintah Thailand yang 
telah dituangkan dalam perjanjian pada tahun 1904. Berdasarkan 
pernyataan di atas kemudian Mahkamah Internasional 
mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

”Pembelaan dan sanggahan berdasarkan kesalahan, tidak bisa 
diterima sebagai elemen yang mencederai suatu perjanjian atau 
persetujuan, jika para pihak yang melakukan kesalahan tersebut 
atau dapat diasumsikan bahwa seharusnya para pihak dapat 
menghindari kesalahan tersebut atau para pihak beradadalam 
kondisi yang seharusnya sudah dapat memprediksikan adanya 
kesalahan”

Kemudian Mahkamah Internasional menambahkan dimana 
posisi Pemerintah Thailand akan sulit untuk berdalih bahwa telah 
terjadi kesalahpahaman mengenai garis batas yang telah dibuat 
dalam peta Annex I, hal ini dikarenakan Pemerintahan Siam 
pada saat itu juga merupakan anggota komisi perbatasan yang 
mempunyai andil dan kompetensi di dalam menentukan daerah 
perbatasan tersebut. Sementara itu, Mahkamah Internasional 
menemukan fakta bahwa meskipun setelah survei yang dilakukan 
pada tahun 1934-1935 telah menyakinkan Pemerintahan Thailand 
bahwa garis batas air tidak terletak secara benar di dalam peta 
Annex I, akan tetapi Pemerintah Thailand tetap menggunakan 
peta yang dianggap salah tersebut untuk kegiatan publik maupun 
kegiatan pemerintahan yang menunjukkan bahwa letak Kuil 
Preah Vihear berada di dalam wilayah Kamboja.
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Mahkamah Internasional kemudian menarik 2 (dua) 
kesimpulan dari fakta-fakta diatas. Pertama,31Mahkamah 
Internasional menyatakan meskipun ada keraguan terhadap 
penerimaan yang dilakukan oleh Pemerintah Siam atas peta 
Annex I, hal ini dikarenakan Pemerintah Siam merupakan anggota 
dari komisi gabungan perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Thailand, akan tetapi Pemerintah Thailand telah menyatakan dan 
menyetujui garis batas yang tertuang di dalam peta tersebut. 
Pemerintah Kamboja kemudian berpedoman pada penerimaan 
yang dikemukakan oleh Pemerintah Thailand atas peta Annex 
I dimana Pemerintah Thailand tidak dapat menghindari dengan 
dalih kesalahpahaman tentang garis batas yang terdapat dalam 
peta Annex I, maka tidak penting lagi mempertanyakan apakah 
peta tersebut adalah peta yang benar atau bukan. Mengenai hal ini 
akan diserahkan kepada Pemerintah Thailand apakah akan terus 
menyangkal tentang pengakuan keterikatannya terhadap peta 
Annex Idan menunggu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Internasional terhadap sengketa Kuil Preah Vihear ini.

Kesimpulan Kedua, adalah Pemerintah Thailand menerima 
peta Annex I dalam periodeantara tahun 1908-1909 sebagai 
cerminan persetujuan atas hasil kerja penentuan perbatasan 
antara Pemerintah Perancis dengan Pemerintah Siamterlebih lagi 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand yang 
tetap dan terus menggunakan peta Annex I untuk kegiatan publik 
dan kegiatan pemerintahan pada saat itu dan hal ini membuktikan 
bahwa Pemerintah Thailand menerima peta tersebut.

Mahkamah Internasional berikutnya membahas tentang 
kedudukan Pemerintah Thailand yang dilematis. Seperti yang telah 
dikatakan oleh penduduk Thailand pada tahun 1934-1935, mereka 
mempercayai bahwa garis pada peta dan garis batas aliran air adalah 
sama seperti yang terdapat pada peta Annex I dan sekarang mereka 
harus menerima fakta yang memperlihatkan bahwa Kuil Preah 
Vihear terletak di wilayah Kamboja. Disisi laindari fakta tersebut 
bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Thailand telah mengeklaim 
kedaulatannya hanya berdasar pada intepretasinyasendiri dan 
merupakan kesengajaan pelanggaran terhadapwilayah kedaulatan 
31 Ibid.
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Kamboja. Mahkamah Internasionalmemberikan pernyataan yang 
mendasarkan pada alasan bahwa Pemerintah Thailand tidak 
dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan dalam penerimaan 
terhadap garis batas pada peta Annex 1. 

Ditambahkan bahwa meskipun dalih kesalahpahaman 
pada dasarnya bisa diterima namun dalih tersebut seharusnya 
disampaikan sesegera mungkinoleh Pemerintah Thailand 
setelah survei yang dilakukan pada tahun 1934-1935. Mahkamah 
Internasional melanjutkan dengan menyatakan bahwa penerimaan 
terhadap peta Annex I oleh para pihak baik Pemerintah Kamboja 
maupun Pemerintah Thailand menyebabkan peta tersebut masuk 
dalam perjanjian penyelesaian yang merupakan bagian dari 
sengketa yang dihadapi oleh masih-masing pihak.

Dalam sengketa Kuil Preah Vihear antara Pemerintah Kamboja 
dan Pemerintah Thailand tentang pelanggaran kedaulatan wilayah 
Kamboja yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand hanya dapat 
dijadikan bahan pertimbangan saja. Mahkamah Internasional 
menyimpulkan bahwa Mahkamah tidak bisa menerima pernyataan 
tentang kesalahan pengertian garis batas pada peta Annex Iyang 
dikemukakan oleh Pemerintah Thailand, sekalipun kesalahan 
pengertianterhadap intepretasi peta Annex Idapat diterima namun 
pembelaan ini seharusnya dilakukan dengan cepat tidak lama 
setelah survei yang dilakukan pada tahun 1934-1935. Mahkamah 
Internasional dalam ketetapan berikutnya menyatakan bahwa 
penerimaan terhadap peta Annex I oleh para pihak menyebabkan 
peta tersebut akan dipergunakan oleh Mahkamah Internasional 
di dalam proses penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear antara 
Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand.

Menurut pendapat Mahkamah Internasional proses ini 
tidak menyimpang atau melanggar dari perjanjian tahun 1904 
dikarenakan meskipun garis batas air tersebut berbeda dengan 
yang tertuang di dalam peta Annex I akan tetapi para pihak 
tetap menerimanya. Maka dari itu Mahkamah Internasional 
memutuskanhasil dari interpretasi yang diberikan oleh masing-
masing pihak terhadap penentuan garis perbatasan adalah 
hal yang diminta oleh perjanjian tersebut, untuk menjelaskan 
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pandangan ini Mahkamah Internasionalmenyatakan di dalam 
persyaratan umum menjelaskan mengenai indikasi dari garis 
batas air di dalam Pasal 1Perjanjian Franco-Siamese tanggal 13 
Februari 1904 merupakan sesuatu yang sangat cocok untuk 
menjelaskan sebuah garis batas secara obyektif. Para pihak yang 
bersengketa mempunyai kepentingan-kepentingan terhadap batas 
garis air pada daerah yang di sengketakan tersebut. Oleh karena 
itu, Mahkamah Internasional berkewajiban dalam kapasitasnya 
untuk memberikan keputusan atas garis batas yang terdapat di 
daerah sengketa dan kepemilikan atas Kuil Preah Vihear yang 
diperebutkan oleh Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand.

6. Keputusan Mahkamah Internasional atas Sengketa 
Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand
Setelah Mahkamah Internasional mempelajari kronologi 

sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan antara Kamboja dan 
Thailand, sanggahan yang diajukan para pihak mengenai 
permasalahan yurisdiksi Mahkamah Internasional, serta 
mempelajari permohonan dan permintaan yang diajukan dari 
para pihak yang bersengketa. Terhadap hal tersebut Mahkamah 
Internasional mengeluarkan suatu keputusan mengenai sengketa 
Kuil Preah Vihear.

Keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 15 Juni 
1962 atas sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan 
Thailand (Judgment of 15 June 1962 in the case concerning 
the Temple of Preah Vihear between Cambodia and Thailand) 
dengan perbandingan suara hakim Mahkamah Internasional (ICJ) 
sembilan mendukung Kamboja dan tiga mendukung Thailand 
menyatakan dan memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada 
dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan akibat dari keputusan 
ini, Pemerintah Thailand harus segera menarik para pasukan dan 
tentara militernya serta para penjaganya yang berada di wilayah 
kedaulatan Kamboja. Kemudian pada keputusan selanjutnya 
dengan perbandingan suara hakim Mahkamah Internasional tujuh 
mendukung Kamboja dan lima mendukung Thailand, Mahkamah 
Internasional memutuskan untuk memerintahkan kepada Thailand 
untuk segera mengembalikan berbagai arca dan objek Kuil Preah 
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Vihear kepada Kamboja yang telah dipindahkan dari kuil tersebut 
ke Thailand.32

Dalam putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 15 
Juni 1962, memutuskan bahwa Kamboja sebagai pemilik Kuil 
Preah Vihear tersebut. Mahkamah Internasional mendasarkan 
putusannya pada peta Annex I yang dibuat sekelompok para ahli 
yang dibentuk oleh Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam yaitu 
the Commission of Delemitation. Dalam keputusannya tersebut, 
Mahkamah Internasional tidak dengan tegas menetapkan garis 
batas kedua negara antara Pemerintah Kamboja dan Pemerintah 
Thailand. Mahkamah Internasional hanya menetapkan siapa yang 
memiliki kedaulatan atas Kuil Preah Vihear tersebut. Dari putusan 
Mahkamah Internasional itu tampak bahwa sebenarnya masalah 
garis batas wilayah kedua negara tidak ada. Adalah kewajiban 
kedua negara untuk menyelesaikan dimana garis batas wilayah 
kedua negara tersebut.

32 Lihat ICJ Reports, Judgment of15 June 1962
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Kata “dispute”, menurut John G. Merrills,1 mengandung 
pengertian pertikaian atau sengketa dimana keduanya yang 

dipergunakan secara bergantian. John G. Merrills memahami 
persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan 
suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh 
satu pihak dan penolakan dipihak lainnya.2 Karena itu, sengketa 
internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif 
melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup 
internasional.3 Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa 
dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut John G. Merrills4 
subyek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari 
sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan 
perbatasan.Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa 
digolongkan dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian 
secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan 
kekerasan.5

1 John G. Merrills, 1991, International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge University 
Press, hlm. 1. Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, 
Tarsito, Bandung.

2 John G. Merrills, The Means of Dispute Settlement, Lihat dalam Malcom D. Evan (ed.), 2003, 
International Law, New York, Oxford University Press, hlm. 529-530

3 Ibid., hlm. 530
4 John O’Brien, 2001, International Law, London, Cavendish, hlm. 633.
5 A.A.S.P. Dian Saraswati, 2007, Simplikasi Pengaruh Pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Internasional Dalam Memperluas Wilayah Laut Suatu Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah 
Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia), Tesis Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-
Ilmu Sosial, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, hlm. 19

III

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM 
HUKUM INTERNASIONAL
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1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai
Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan 

apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan solusi 
yang bersahabat.  J. G. Starke mengklasifikasikan metode 
penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau 
bersahabat sebagai berikut :6 arbitrase, penyelesaian yudisial, 
negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, 
penyelidikan, dan penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB. 
Sementara itu, F. Sugeng Istanto,7 menyatakan bahwa penyelesaian 
secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni : rujuk, 
penyelesaian sengketa di bawah  perlindungan PBB, arbitrasi dan 
peradilan. Melihat pandangan kedua ahli hukum diatas maka 
terlihat bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya 
dapat dilakukan berdasarkan :

a. Arbitrasi

Arbitrasi adalah salah satu cara alternatif penyelesaian 
sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. 
Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa 
diajukan kepara para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh 
pihak-pihak yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto,8 arbitrasi 
adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan 
sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas 
oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa 
itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.

Sementara itu, Moh. Burhan Tsani,9 menyatakan arbitrasi 
adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu 
sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh 
para pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, Konvensi 
Den Haag Pasal 37 Tahun 1907 memberikan definisi arbitrasi 
internasional bertujuan untuk menyelesai sengketa-sengketa 
internasional oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar 
ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dengan penyelesaian 

6 J. G. Starke, 2007, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku 2), PT. Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 646

7 F.  Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 88
8 Ibid, hlm. 92
9 Moh. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, hlm. 109
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melalui jalur arbitrasi ini berarti negara-negara harus melaksanakan 
keputusan dengan itikad baik.

Hakikatnya arbitrasi ialah prosedur penyelesaian sengketa 
konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui 
arbitrasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara 
bersengketa yang bersangkutan.10 Penyerahan suatu sengketa 
kepada arbitrasi dapat dilakukan dengan perbuatan suatu 
compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrasi suatu sengketa yang 
telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrasi dalam 
suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (clause compromissoire). 
Penyerahan sengketa kepada arbitrasi dapat dilakukan dengan 
menempatkannya dalam perjanjian internasional antara negara 
yang bersangkutan. Perjanjian internasionl itu mengatur pokok 
sengketa yang dimintakan arbitrasi, penunjukkan tribunal arbitrasi, 
batas wewenang arbitrasi, prosedur arbitrasi, dan ketentuan yang 
dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrasi.11

Susunan tribunal arbitrasi sangat beranekaragam tergantung 
pada perjanjian internasional yang mengatur arbitrasi itu. Tribunal 
arbitrasi dapat terdiri dari seorang arbitrator atau beberapa 
arbitrator, beberapa arbitrator ini dapat merupakan gabungan 
arbitrator yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa 
atau gabungan arbitrator yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang 
bersengketa ditambah arbitrator yang dipilih menurut cara-cara 
tertentu. Wewenang tribunal arbitrasi tergantung pada kesepakatan 
negara-negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional 
tentang arbitrasi yang bersangkutan.

b. Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement) atau 
Peradilan

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan 
melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk 
sebagaimana mestinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah 
hukum.12 Peradilan yudisial ini oleh F. Sugeng Istanto disamakan 
dengan peradilan internasional. Peradilan Internasional 
penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum 
10 A.A.S.P. Dian Saraswati, Op. Cit.
11 F.  Sugeng Istanto, Op. Cit, hlm. 93
12 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 651
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yang dibentuk secara teratur.13 Pengadilan dapat dibagi ke dalam 
dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc 
atau pengadilan khusus.14 Pengadilan internasional permanen 
contohnya adalah Mahlamah Internasional (ICJ). Peradilan 
internasional berbeda dengan arbitrasi internasional dalam 
beberapa hal, sebagai berikut :15

•	 Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan, 
yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan 
prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang 
berhubungan dengan Mahkamah;

•	 Mahkamah memiliki panitera (register) tetap, yang menjalankan 
semua fungsi yang diperlukan dalam menerima dokumen-
dokumen untuk arsip, dilakukan pencatatan dan pengesahan, 
pelayanan umum Mahkamah, dan bertindak sebagai saluran 
komunikasi tetap dengan pemerintah dan badan-badan lain;

•	 Proses peradilan dilakukan secara terbuka, sementara 
pembelaan-pembelaan dan catatan-catatan dengan pendapat 
serta keputusan-keputusannya dipublikasikan;

•	 Pada prinsipnya Mahkamah dapat dimasuki oleh semua 
negara untuk proses penyelesaian yudisial segala kasus yang 
dapat diserahkan oleh negara-negara itu kepadanya dan 
semua masalah khususnya yang diatur dalam traktat dan 
konvensi yang berlaku;

•	 Pasal 38 Statuta Mahkamah secara khusus menetapkan 
bentuk hukum yang berbeda-beda yang harus diberlakukan 
Mahkamah dalam perkara-perkara dan masalah-masalah yang 
diajukan kehadapannya, tanpa menyampingkan Mahkamah 
untuk memutuskan suatu perkara ex aequo et bono apabila 
para pihak setuju terhadap cara tersebut (meskipun bukan ex 
aequo et bono dalam pengertian yang kaku, prinsip-prinsip 
kepantasan diterapkan oleh Mahkamah dalam sejumlah 
besar perkara beberapa waktu ini yang diajukan kepadanya 
yang berkenaan dengan penetapan batas-batas maritim dan 
teritorial);

13 F.  Sugeng Istanto, Op. Cit, hlm. 94
14 A.A.S.P. Dian Saraswati, Op. Cit, hlm. 22
15 J. G. Starke, Op. Cit.
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•	 Keanggotaan Mahkamah adalah wakil-wakil dari bagian 
terbesar masyarakat internasional dan mewakili sistem hukum 
utama, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan pengadilan 
lain;

•	 Dimungkinkan bagi Mahkamah untuk mengembangkan 
suatu praktek yang konsisten dalam proses peradilannya dan 
memelihara kesinambungan wawasan terhadap suatu hal yang 
tidak sesuai jika dilakukan pengadilan-pengadilan ad hoc.

Menurut F. Sugeng Istanto,16 peradilan internasional berbeda 
dengan arbitrase internasional yakni ketentuan yang dijadikan 
dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan 
internasional memutuskan masalah yang diajukan kepadanya 
pada prinsipnya hanya berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan 
arbitrasi internasional memutuskan masalah yang diajukan 
kepadanya dapat berdasarkan ketentuan hukum ataupun 
berdasarkan kepantasan dan kebaikan dan disamping itu acara 
dalam peradilan internasional pada prinsipnya adalah terbuka, 
sedangkan arbitrasi internasional adalah tertutup. 

c. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai 
upaya untuk mempelajari dan merujuki mengenai sikap yang 
dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat 
diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apa pun bentuk hasil 
yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh 
satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.17

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang 
paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian 
sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi 
hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah 
pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman 
atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. 
Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan 
berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak 

16 F.  Sugeng Istanto, Op. Cit.
17 Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit. hlm. 215.
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lawan.18 Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap menolak 
kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan 
mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak 
harus bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang 
niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas.19

Negosiasi atau perundingan merupakan suatu pertukaran-
pertukaran pendapat atau usul-usul antarpihak yang bersengketa 
untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa 
secara damai, sedangkan pokok perundingan biasanya merupakan 
apa yang menjadi pokok sengketa internasional yang melibatkan 
pihak-pihak perundingan. Negosiasi merupakan suatu proses 
yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk 
tercapainya suatu persetujuan.20 Negosiasi juga melibatkan diskusi 
langsung antarpihak-pihak dalam sengketa, tidak ada pihak luar 
atau ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi.

Segi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut :21

1. Para pihak sendiri yang melakukan negosiasi (perundingan) 
secara langsung dengan pihak lainnya;

2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana 
penyelesaian sengketa secara negosiasi ini dilakukan menurut 
kesepakatan bersama;

3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung 
prosedur penyelesaiannya;

4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik 
di dalam negeri;

5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian 
yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga 
tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan 
kedua belah pihak menang;

6. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap penye-
lesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi 
secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain.

18 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 226

19 Ibid.
20 Mirza Satria Buana, 2007, Hukum Internasional Teori dan Praktek, FH Unlam Press, Kalsel, 

hlm. 88
21 Huala Adolf, Op. Cit.
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Sedangkan, kelemahan utama penggunaan cara negosiasi 
dalam penyelesaian sengketa adalah22: Pertama, manakala 
kedudukan para pihak tidak seimbang, salah satu pihak kuat 
sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat 
berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap 
kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan 
sengketa di antar mereka. Kedua, bahwa proses berlangsungnya 
negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini 
terutama dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul. 
Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas 
waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui 
negosiasi. Ketiga, manakala salah pihak terlalu keras dengan 
pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi 
menjadi tidak produktif.  

Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto,23negosiasi adalah 
penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat 
antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Negosiasi 
ini merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan 
atau sikap tentang masalah yang disengketakan.John G. Merrills,24 
menggambarkan peranan penting lembaga negosiasi ini dengan 
kalimat sebagai berikut : “dalam praktiknya, negosiasi acap kali 
dimanfaatkan daripada cara-cara lain, seringkali pula negosiasi 
hanya satu-satunya cara yang dipakai, bukan karena cara ini 
yang pertama ditempuh, tetapi karena seringkali negara-negara 
merasakan keuntungannya meskipun sengketanya sudah begitu 
rumit dan sulit didamaikan”. Negosiasi merupakan sebuah metode 
penting dan pada umunya merupakan persoalan-persoalan yang 
serius yang dalam praktek harus didahulukan oleh pertukaran 
diplomatik (diplomatic exchanges) terlebih dahulu.

d. Mediasi

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi 
sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan 
pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga hanya bertindak sebagai 
pelaku mediasi (mediator) komunikasi bagi pihak ketiga untuk 
22 Ibid, hlm. 20
23 F. Sugeng Istanto, Op. Cit,  hlm. 89
24 Ibid, hlm. 27
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mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga 
disebut sebagai “good office”. Seorang mediator merupakan pihak 
ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang 
tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-
pihak yang bertikai25 dan untuk menciptakan adanya suatu kontak 
atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuannya adalah 
untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung 
di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, dan organisasi 
internasional.26

Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, 
menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran 
untuk menjalankan fungsi-fungsinya atas permintaan dari salah 
satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar 
mediator dapat berfungsi diperlukan kesepakatan atau konsensus 
dari para pihak sebagai prasyarat utama.

Di dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak tunduk pada 
suatu aturan hukum acara tertentu. Mediator bebas menentukan 
bagaimana proses penyelesaian sengketanya berlangsung. 
Peranannya disini tidak semata-mata mempertemukan para pihak 
agar bersedia berunding, akan tetapi mediator juga terlibat dalam 
perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan 
saran-saran atau usulan-usulan27 penyelesaian sengketa, bahkan 
mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak yang 
bersengketa.28 Tetapi saran-saran atau usulan-usulan mediator 
tidak mempunyai daya mengikat (binding power). Jadi, mediator 
hanya berperan untuk mendamaikan tuntutan kepentingan yang 
saling berlawanan serta meredam rasa dendam yang mungkin 
timbul antarpihak-pihak yang bersengketa.29

25 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op. Cit, hlm. 227
26 Lihat Huala Adolf, Op. Cit, hlm. 34
27 Di dalam melakukan negosiasi atau perundingan, mediator dapat mengajukan beberapa 

opsi atau penawaran mengenai penyelesaian masalah sengketa. Adakalanya penawaran 
mediasi ditolak dan adakalanya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan 
proses mediasi tergantung pada kemauan para pihak (parties willingness to solved issues) 
dan penerimaan serta implementasi penyelesaian yang disarankan (approval and implement 
dispute settlement). Proses mediasi bisa dikatakan berhasil apabila usulan, penawaran atau 
peranan mediator dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Lihat Mirza Satria Buana, 
Op. Cit, hlm. 90

28 Ibid, hlm. 34
29 Ibid, hlm. 89
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Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum 
yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono 
(kepatutan dan kelayakan), karena sifatnya ini, cara penyelesaian 
sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-
sengketa yang sensitif.30 Sengketa tersebut termasuk di dalamnya 
adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping sudah 
barang tentu sengketa hukum.31

Menurut Bindshedler,32 ada beberapa segi positif dari mediasi, 
adalah sebagai berikut :
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, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan 
kesepakatan, dan lain-lain;

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.

Sedangkan segi negatif dari mediasi adalah mediator dapat 
saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak 
lainnya. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hampir 
mirip dengan konsilisasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya 
mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan 
usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para 
pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Perlu ditekankan disini, 
bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah 
mengikat sifatnya, dimana sifatnya hanya berupa rekomendatif 
atau usulan saja.

30 Huala Adolf, Op. Cit.
31 Sengketa hukum menurut Wolfgang Friedmann adalah perselisihan antarnegara yang mampu 

diselesaikan oleh Mahkamah dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang 
sudah pasti. Lihat Huala Adolf, Ibid, hlm. 4

32  Ibid, hlm. 34



42

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

e. Konsiliasi 

Menurut J. G. Starke,33 istilah konsiliasi mempunyai arti yang 
luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup 
berbagai ragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara 
damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan 
penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. 
Dalam pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu 
sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat 
laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian 
sengketa tersebut, usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.

Sementara itu, menurut pendapat Hakim Manly O. Hudson,34 
konsiliasi adalah suatu proses penyusunan usulan-usulan 
penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai 
fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-
pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa 
itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal-proposal 
yang dirumuskan tersebut.

Menurut Bindschedler,35 penyelesaian sengketa melalui cara 
konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak 
berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh 
para pihak. Unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan 
kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, hanya dengan 
terpenuhinya dua unsur ini, objektifitas dari konsiliasi dapat 
terjamin.

Konsiliasi menurut the Institute of International Law melalui 
the Regulations on the Procedure of International Conciliation 
yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan : 
“sebagai suatu metode penyelesaian sengketa bersifat internasional 
dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya 
permanen atau ad hoc (sementara) berkaitan dengan proses 
penyelesaian sengketa”.36 Proses seperti ini berupaya mendamaikan 
pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun 

33 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 673
34 Ibid.
35 Rudolf L. Bindschedler, 1981, Good Offices, dalam Huala Adolf, Op. Cit, hlm. 35
36 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op. Cit, hlm. 229
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usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya 
tidak mempunyai kekuatan hukum.

The Hague Convention for the Pacific Settlement of 
International Dispute of 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan 
aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan seperti ini hanya 
bisa dibentuk dengan persetujuan bersama para pihak. Pada 
umumnya, badan ini diberi mandat untuk mencari dan melaporkan 
fakta-fakta yang ada di sekitar pokok sengketa.37

f. Jasa-Jasa Baik (Good Offices)

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga 
yang mencoba membawa ke arah terselenggaranya perundingan 
atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan 
dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi 
atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, 
pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran 
komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang 
bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.38

Keikutsertaan pihak ketiga memberikan jasa-jasa baik 
memudahkan pihak yang bersengketa untuk bersama-sama 
mempercepat perundingan di antara mereka. Setiap pihak yang 
bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik. Namun, 
pihak lainnya tidak berkewajiban untuk menerima permintaan 
tersebut. Dengan kata lain, permintaan tersebut sifatnya tidak 
mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak 
bersahabat (unfriendly act).

Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanya memberikan jasa-
jasanya untuk mempertemukanpihak-pihak yang bersengketa dan 
menyarankan penyelesaiannya (secara umum), tanpa secara nyata 
ikut serta dalam perundingan atau melakukan penyelidikan yang 
mendalam mengenai aspek-aspek sengketa tersebut. Negara atau 
organisasi internasional yang bertindak untuk memberikan jasa-
jasa baik berarti telah menunjukkan keinginannya yang bersahabat 
untuk meningkatkan penyelesaian sengketa. Apabila pihak ketiga 
telah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

37 Huala Adolf, Op. Cit, hlm. 36
38 Mirza Satria Buana, Op. Cit, hlm. 90
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mencari penyelesaian suatu sengketa, maka selesailah sudah 
tugas pihak ketiga tersebut.

g. Pencarian Fakta (Inquiry)

Ketika terdapat pertikaian mengenai fakta dari suatu 
persoalan, metode inquiry dipandang yang paling tepat. Sebab 
metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah 
sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan 
yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan 
semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan kemudian. 
Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul badan 
ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan 
penyelesaiannya.

Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang 
sebenarnya adalah:39 membentuk suatu dasar bagi penyelesaian 
sengketa di antara dua negara, mengawasi pelaksanaan suatu 
perjanjian internasional, memberikan informasi guna membuat 
putusan di tingkat internasional. Pencarian fakta oleh J. G. 
Starke,40 disarankan dengan istilah penyelidikan, tujuan dari 
suatu penyelidikan tanpa membuat rekomendasi-rekomendasi 
yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin 
diselesaikan dan dengan cara demikian memperlancar suatu 
penyelesaian sengketa yang dirundingkan.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan
Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka 
cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara 
kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan 
adalah sebagai berikut :

a. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang

Menurut F. Sugeng Istanto,41 pertikaian bersenjata atau perang 
adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan 

39 Ibid, hlm. 29
40 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 674
41 F. Sugeng Istanto, Op. Cit, hlm. 100
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bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan 
lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. 
Sementara itu, menurut J. G. Starke,42 keseluruhan tujuan dari 
perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk 
membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang 
ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya.

b. Retorsi

Menurut J. G. Starke,43 retorsi adalah istilah teknis untuk 
pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-
tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas 
dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan 
sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang 
kehormatannya dihina, misalnya merenggangnya hubungan-
hubungan diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, 
atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.

Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto,44 keadaan yang 
membenarkan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara 
pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. 
Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak 
terikat oleh ketentuan Piagamnya. Pasal 2 ayat (3) Piagam 
PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan 
sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga 
tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan 
keadilan.

c. Tindakan-Tindakan Pembalasan (Reprisal)

Menurut Richard B. Lilich,45pembalasan adalah metode-
metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan 
diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan 
melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan.
Sementara itu F. Sugeng Istanto,46 memberikan definisi reprisal 

42 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 679
43 Ibid.
44 F. Sugeng Istanto, Ibid.
45 Richard B. Lilich, 1980, Forcible Self-Help International Law, 62 UN Naval War College 

Internasional Law Studies 128, hlm. 130
46 F. Sugeng Istanto, Op. Cit, hlm. 101
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adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap 
tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu 
sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan 
retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar 
hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan 
perbuatan yang melanggar hukum.

Reprisal di masa perang adalah perbuatan pembalasan antara 
pihak yang berperang dengan tujuan untuk memaksa pihak 
lawan menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum 
perang. Misalnya pada tahun 1939 sampai 1940 Inggris menahan 
barang-barang eksport Jerman yang dimuat kapal netral sebagai 
pembalasan atas perbuatan tidak sah yang penenggelaman kapal 
dagang oleh ranjau yang dipasang angkutan laut Jerman.47

d. Blokade Secara Damai (Pacific Blockade)

Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu 
negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan 
laut. Namun, blokade secara damai adalah suatu tindakan yang 
dilakukan pada waktu damai.48 Sementara itu menurut F. Sugeng 
Istanto,49 blokade adalah suatu pengepungan wilayah, digolongkan 
sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan 
untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk 
menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara 
yang memblokade.

Blokade secara damai untuk pertama kalinya dilakukan 
pada tahun 1872, karena pada tahun itu telah dilakukan sekitar 
20 tindakan demikian.50 Blokade secara damai pada umumnya 
digunakan oleh negara-negara lemah, meskipun karena itu besar 
kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam sebagaian besar 
kasus blokade secara damai dipakai oleh negara-negara besar 
yang bertindak secara bersama-sama untuk tujuan kepentingan 
negara-negara yang bersangkutan, misalnya untuk mengakhir 
kerusuhan atau untuk mencegah terjadinya perang. 

47 Ibid.
48 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 682
49 F. Sugeng Istanto, Op. Cit, hlm. 102
50 Walter R. Thomas, 1980, Pacific Blockade, A Lost Opportunity of the 1930s, dalam US Naval War 

College International Law Studies, hlm. 197-198
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e. Intervensi

Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk 
menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu 
negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang 
lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri 
urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang 
melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi 
suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain 
mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari 
negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk 
dirinya, walaupun pada umumnya orang mengangap itu sebagai 
suatu intervensi.51 Campur tangan harus berbentuk suatu perintah, 
yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan berdiri 
dibelakangnya,52 campur tangan itu hampir selalu disertai dengan 
bentuk atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan 
politik negara bersangkutan.53

51 J. G. Starke, Op. Cit, hlm. 683
52 J. L. Brierly, 1996, Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, 

Bharata, hlm. 256
53 Ibid.
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1.  Penyelesaian Sengketa Melalui Kerangka Regional 
ASEAN

a.  The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia 1976 (TAC) 

Preambul pada Deklarasi Bangkok memuat tujuan ASEAN yaitu 
meletakkan dasar atau fondasi yang kokoh untuk memajukan 

kerja sama regional, memperkuat stabilitas ekonomi, dan sosial 
serta memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia 
Tenggara.1 Termasuk dalam tujuan tersebut adalah keinginan 
menyelesaikan sengketa di antara anggotanya secara damai tanpa 
menggunakan cara-cara kekerasan atau perang.

Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan dan 
menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia 
Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia1976 (TAC). Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung 
di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam PBB antara lain 
prinsip “non-interference” (non-intervensi) dan penggunaan cara-
cara damai dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan 
kekerasan yang timbul diantara negara-negara penandatangan 
TAC. 

1 Faustinus Andrea, 2006, Perimbangan Kekuatan di Myanmar Faktor ASEAN dan Kepentingan 
Indonesia, Volume. 35 No. 2 Juni 2006, Analisis Centre for Strategic and International Studies 
(CSIS), Jakarta, hlm. 183

IV

KOMUNITAS ASEAN DAN MEKANISME 
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR 

NEGARA ANGGOTANYA
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Sementara itu, Second protocol amending the Treaty of 
Amityand Cooperation in Southeast Asia1998 (Protokol ke-2 
amandemen TAC) yang ditandatangani para Menteri Luar Negeri 
ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 menjadi 
titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk 
mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami 
kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan aksesi yang 
dilakukan oleh Pemerintah China dan India terhadap TAC pada 
KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003. Pemerintah Jepang 
dan Pakistan mengaksesi TAC pada tanggal 2 Juli 2004 saat AMM 
ke-37 di Jakarta. Sedangkan Pemerintah Rusia dan Korea Selatan 
mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia 
dan PTM ASEAN Korsel pada bulan Nopember 2004 di Vientiane, 
Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi 
TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi 
TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum 
penyelenggaraan KTT ASEAN ke-11.2

Pada KTT ASEAN yang ke-12, Pemerintah Perancis dan Timor 
Leste mengaksesi TAC. Aksesi Perancis ke dalam TAC merupakan 
pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa (UE) terhadap 
eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama 
dengan ASEAN. UE juga telah menyatakan niatnya untuk 
mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai 
organisasi regional yang signifikan, khususnya bagi perkembangan 
kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut menyangkut aksesi 
ini masih terus berkembang. Aksesi Pemerintah China, Rusia, dan 
Perancis yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan 
PBB menandakan dukungan yang signifikan terhadap TAC sebagai 
suatu tata tertib (code of conduct) dalam menjalankan hubungan 
antar negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. ASEAN terus 
mendorong negara-negara lain di luar kawasan untuk mengaksesi 
TAC.

Mukadimah di dalam TAC menyatakan bahwa setiap 
pertikaian atau sengketa yang timbul antarnegara anggota ASEAN 
harus menghindari penggunaan kekerasan yang mungkin dapat 
membahayakan dan menghambat kerjasama di kawasan Asia 
2 Ibid.
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Tenggara. TAC juga memuat tujuan dan prinsip-prinsip yang dianut 
dalam kerangka persahabatan dan kerjasama antarnegara anggota 
ASEAN. Tujuan dari TAC sebagaimana yang tercantum dalam 
bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa untuk mempromosikan 
perdamaian secara terus menerus, menjalin persahabatan serta 
kerjasama yang baik di antara negara anggota-anggota ASEAN. 

TAC yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN 
pertama di Bali, pada tanggal 24 Februari 1976 sering disebut 
sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan 
organisasi regional.Dalam pertemuan di Bali tersebut, negara-
negara ASEAN sepakat untuk :3

a) Saling menghormati kemedekaan, kedaulatan, dan intergritas 
wilayah semua bangsa;

b) Setiap negara berhak memelihara keberadaanya dari campur 
tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar;

c) Tidak mencampuri urusan dalam negara lain;
d) Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan 

jalan damai;
e) Menolak ancaman penggunaan kekerasan.

Apabila dilihat antara pembukaan dan ketentuan-ketentuan 
mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang dianutmakasalah 
satu isu yang diutamakan dalam perjanjian TAC ini adalah 
mengenai penyelesaian pertikaianatau sengketayang terjadi 
antarnegara anggota-anggota ASEAN agar dilakukan dengan cara-
cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang untuk 
menjaga persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin. Pada 
bab IV dalam TAC mengatur  mengenai penyelesaian sengketa 
secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-
17. Berdasarkan bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau 
prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara 
anggota ASEAN, yang meliputi :4penghindaran timbulnya sengketa 
dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian 
sengketa melalui the High Council, dan cara-cara penyelesaian 
sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

3 Bambang Cipto, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap 
Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23

4 Ibid.
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b.   Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Piagam ASEAN sebagai suatu perjanjian internasional yang 
lahir dari rangkaian proses panjang negosiasi. Menyelaraskan dan 
kemudian menyepakati kepentingan-kepentingan dari kesepuluh 
negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang 
mengikat secara hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha 
diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. 
Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama 
kawasan antara lain menjadi kepentingan dasar yang pada 
akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam 
sebuah wadah ASEAN.5

Rangkaian proses panjang negosiasi dapat di lihat antara 
lain dari penyusunan draft Piagam ASEAN diawali dengan 
pembentukan Eminent Persons Groupon the ASEANCharter 
(EPG) yang beranggotakan para tokoh terkemuka dari seluruh 
negara anggota ASEAN dan diketuai oleh Tun Musa Hitam 
(EPG-Malaysia). Pembentukan EPG ini diresmikan pada KTT 
ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia Desember 2005 dengan 
ditandatanganinya Kuala LumpurDeclaration on the Establishment 
of the ASEANCharter. EPG bertugas untuk memberikan masukan-
masukan dan rekomendasi terhadap proses penyusunan draft 
Piagam ASEAN selama masa kerjanya tahun 2006 EPG telah 
melakukan 8 (delapan) kali pertemuan yang antara lain juga 
melakukan dialog dengan Kepala Negara atau Pemerintahan, 
Sektor Bisnis, Parlemen, dan Civil SocietyOrganizations. Melalui 
pertemuan-pertemuan ini telah diperoleh masukan dan saran 
mengenai bagaimana Piagam ASEAN sebaiknya disusun.6

EPG merekomendasi hal-hal antara lain sebagai berikut:7

1.  Menegaskan agar Piagam ASEAN memuat kejelasan 
mekanisme dan struktur ASEAN yang efektif dan efisien;

5 Eddy Pratomo, 2009, Prospek dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN dan Indonesia 
Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional, Diskusi Panel Fakultas Hukum UII 
pada tanggal 7 januari 2009, Yogyakarta, hlm. 2

6  Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit, 
hlm. 135

7 Ibid.
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2.  Meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam berbagai 
kegiatan kerjasama ASEAN (people-centered organization); 
dan

3.  Memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN.

Kemudian pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina yang 
dilaksankan pada bulan Januari 2007, telah melahirkan suatu 
kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN tentang 
ditandatanganinyaCebu Declaration on the Blueprint of the 
ASEANCharter,8yang berisi kesepakatan untuk menyusun suatu 
Piagam ASEAN berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh 
EPG. Para Kepala Negara atau Pemerintahan negara anggota-
anggota ASEAN telah memberikan arahan mengenai penyusunan 
piagamserta membentuk suatu High Level Task Forceon the Drafting 
of ASEANCharter (HLTF) yang beranggotakan para pejabat tinggi 
dari negara-negara anggota ASEAN. Sesuai mandatnya seluruh 
para anggota HLTF ditugaskan untuk menyelesaikan penyusunan 
draft ASEANCharter sebelum KTT ASEAN ke-13 di Singapura 
yang dilaksanakan pada bulan November 2007. KTT ASEAN 
ke-13 di Singapura tersebut telah mencatat sejarah baru bagi 
negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Sejarah baru 
tersebut adalah dengan terbentuknya sebuah PiagamASEAN yang 
telah ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara anggota 
ASEAN pada tanggal 20 November 2007 dan mulai diberlakukan 
sejak tanggal 15 Desember 2008.9

Piagam ASEAN yang telah ditandatangani dan diratifikasi10 
oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN kemudian akan 
mengubah ASEAN dari organisasi kawasan yang longgar menjadi 
sebuah organisasi yang berdasarkan aturan yang profesional 
atau rules-based organisation. Keberadaan Piagam ASEAN akan 
memberikan suatu kerangka hukum dan institusional bagi ASEAN 
untuk berkembang ke arah sebuah komunitas bersama yang 

8 J.S George Lantu, 2008, Transformasi ASEAN : Bagaimana Piagam Membentuk Komunitas 
ASEAN, Makalah Pada Annual Lecture Menghormati Tokoh Diplomasi Mochtar Kusumaatmadja, 
Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.3

9 Anonim, 2007, Berharap pada Piagam ASEAN, diakses pada tanggal 11 November 2008 dari 
http://www.koranindonesia.com/2007/12/26/berharap-pada-piagam-asean/.

10 Lihat Pasal 47 ayat (2) dari Piagam ASEAN yang menyatakan  Piagam ini berlaku dengan 
adanya pengesahan oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN sesuai dengan prosedur 
internal masing-masing.
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mengedepankan antara lain perdamaian, keamanan, stabilitas, 
pertumbuhan ekonomi berlanjut, kesejahteraan serta kemajuan 
sosial.11

Piagam ASEAN terdiri dari 14 (empat belas) bagian besar 
termasuk pembukaan yang memuat dasar-dasar pembentukan 
Piagam ASEAN tersebut. Empat belas bagian besar tersebut 
kemudian diturunkan ke dalam 55 (lima puluh lima) pasal yang 
mengatur tidak saja organisasi ASEAN melainkan juga aturan-aturan 
umum yang harus digunakan oleh para anggota ASEAN dalam 
berinteraksi di kawasan ASEAN salah satunya adalah mekanisme 
penyelesaian sengketa dalam kerangka regional ASEAN.

Bagian dari Piagam ASEAN yang menjadi pusat dari seluruh 
bagian lainnya adalah bagian pertama, yaitu tujuan dan prinsip. 
Bagian ini memuat 15 (lima belas) tujuan Piagam ASEAN dan 14 
(empat belas) prinsip ASEAN yang harus dihormati oleh seluruh 
negara anggota ASEAN.12 Dapat dikatakan juga bahwa bagian 
tujuan dan prinsip ini adalah prinsip-prinsip dasar ASEAN yang 
telah terbentuk, berevolusi, dan menjadi kebiasaan ASEAN sejak 
tahun 1967 sampai dengan sekarang.

Pada bagian pembukaan dari Piagam ASEAN dinyatakan 
bahwa dengan menghormati persahabatan dan kerjasama serta 
prinsip-prinsip yang terdapat dalam TAC dengan beberapa prinsip 
tambahan yaitu bersatu dalam perbedaan serta konsensus. Dalam 
konteks regional ASEAN, ada beberapa prinsip penyelesaian 
sengketa yang dituangkan dalam beberapa instrumen hukum dan 
Piagam ASEAN. Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian 
sengketa yang ditekankan di ASEAN lebih memilih cara-cara 
damai, sebab selain hal itu menguntungkan para pihak yang 
bersengketa, juga berimplikasi positif terhadap stabilitas keamanan 
di wilayah kawasan. Selain itu, faktor sejarah ASEAN yang lahir 
karena keprihatinan yang timbul kala itu, dimana negara-negara 
di kawasan ini sangat rentan konflik yang melibatkan kepentingan 
negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia 
Tenggara pernah dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”.13

11 Lihat Bagian Pembukaan Piagam ASEAN.
12 Lihat Pasal  1 dan Pasal 2 Piagam ASEAN
13 Lihat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. 

Cit, hlm. 1 



55

KOMUNITAS ASEAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NEGARA ANGGOTANYA 

Atas dasar itulah berbagai perjanjian kerjasama dalam bingkai 
ASEAN selalu dilakukan dengan penekanan pada penggunaan cara-
cara damai dalam penyelesaiannya, ketika terjadi sengketa. Hal ini 
tercemin juga dalam Piagam ASEAN yang sudah ditandatangani 
dan diberlakukan bagi negara anggota-anggota ASEAN. Menurut 
pandangan sebagian para ahli, ketentuan pada Pasal 22 sampai 
dengan Pasal 28 dalam Piagam ASEAN yang mengatur mengenai 
mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN, yang merupakan 
repetisi dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 TAC dan merupakan 
imitasi dari Pasal 33 Piagam PBB. Hal ini dijelaskan dan ditegaskan 
dalam Pasal 38 Piagam ASEAN yang merujuk Piagam PBB dalam 
mekanisme penyelesaian sengketa.14

Dalam ketentuan Pasal 28 Piagam ASEAN ditegaskan :
“Kecuali diatur sebaliknya di dalam Piagam ini, negara-negara 

anggota berhak untuk beralih ke cara-cara penyelesaian sengketa 
secara damai seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dari Piagam 
Perserikatan Bangsa Bangsa atau instrumen hukum internasional 
yang lain yang di dalamnya negara-negara anggota yang bersengketa 
merupakan para pihak.”

Dalam pasal tersebut ditegaskan adanya tiga pilihan model 
penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh para anggota 
ASEAN. Pertama, para pihak terlebih dulu harus mengupayakan 
mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang 
disediakan dalam Piagam ASEAN, sebagaimana diuraikan 
dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Kedua, para 
pihak yang notabenenya juga merupakan anggota PBB dapat 
menggunakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB 
dalam penyelesaian sengketa secara damai diantara mereka. 
Ketiga, selain melalui kedua mekanisme tersebut para pihak dapat 
menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam 
ketentuan hukum internasional lainnya dimana para pihak yang 
bersengketa merupakan pihak dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, tampak bahwa mekanisme 
penyelesaian sengketa yang diakui oleh piagam tersebut 
menggunakan banyak cara yang tersedia dalam hubungan 
internasional. Namun demikian, prinsip mendasar yang didorong 

14 Mahmud Syaltout, 2008, Wajah Lama ASEAN Charter, Jurnal Nasional, 21 Februari 2008.
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oleh Piagam ASEAN adalah menggunakan cara-cara damai. 
Dalam ketentuan Piagam ASEAN tersebut pula ditegaskan, bahwa 
segala jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama 
di kalangan negara anggota ASEAN dapat diselesaikan dengan 
menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam piagam. Oleh 
karena itu, Piagam ASEAN tidak membatasi jenis sengketa-
sengketa tertentu saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme 
yang ditentukan oleh piagam. Namun demikian menurut Syaltout,15 
pasal-pasal penyelesaian dalam Piagam ASEAN tersebut hanya 
mengatur sengketa-sengketa politik dan diplomatik yang terjadi 
di ASEAN.

Padahal pada era globalisasi dimana sengketa antar negara 
merupakan sengketa perdagangan dan ekonomi, mekanisme 
penyelesai sengketa ala PBB bukanlah merupakan jawaban yang 
baik. Sebab dalam era globalisasi seperti saat ini, suatu sengketa 
politik dan diplomatik tepatnya geo-politik, tidak mungkin terlepas 
dari muatan ekonomi dan geo-ekonomi. Sebagai contoh sengketa 
Kuil Preah Vihear, Sipada-Ligitan dan Blok Ambalat, bukan 
sekedar sengketa politik akan tetapi lebih jauh dari itu, sengketa 
perbatasan tersebut merupakan sengketa atas kepentingan 
ekonomi yang berada di atas tanah perbatasan tersebut.16

Terlepas dari persoalan tersebut, yang pasti adalah bahwa 
dalam bentuk apapun obyek sengketa yang terjadi dikalangan 
anggota ASEAN, Piagam ASEAN sebisa mungkin menekankan 
untuk menggunakan cara-cara diplomasi dalam penyelesaiannya, 
seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, jasa baik, dan lain 
sebagainya yang telah disepakati oleh para pihak. Prinsip ini 
dipilih semata-mata untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan 
dalam hubungan bilateral antar anggota ASEAN sendiri. Semenjak 
ASEAN didirikan dan dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 
Agustus 1967, ASEAN belum memilikisuatu piagam atau charter 
yang memberikan status hukum (legal personality) dan dengan 
diberlakukannya Piagam ASEAN ini, diharapkan minimal akan 

15 Ibid, hlm. 77
16 Ibid.
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mengakomodasi berbagai dokumen ASEAN yang sudah ada dan 
memberikan jati diri hukum terhadap ASEAN.17

2. ASEAN Sebagai Suatu Komunitas
Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN 

pun mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Pada awal berdirinya ASEAN mencurahkan sebagian 
besar perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya 
(confidence building measures), itikad baik, dan mengembangkan 
kebiasaan untuk bekerjasama secara terbuka dan dinamis diantara 
sesama anggotanya. Menjelang usianya yang ke-42 ASEAN telah 
mencapai tingkat kohesivitas dan memiliki rasa saling percaya 
yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta mulai menyentuh 
kerjasama di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sensitif.18

Perkembangan ASEAN yang pesat tersebut tidak terlepas dari 
pengaruh lingkungan baik di dalam maupun luar kawasan yang 
turut membentuk dan memperkaya pola–pola kerjasama diantara 
negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara 
semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997-1998 
memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan 
dan penguatan kerjasama intra kawasan. Pentingnya peningkatan 
dan penguatan kerjasama dipicu pula oleh munculnya isu–isu 
dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, 
meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan diantara negara-
negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya.19

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan 
diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997 
yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara 
Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling 
peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 
2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi Bali Concord II pada 
KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan 
Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Pembentukan Komunitas 

17 Anonim, 2006, ASEAN Charter Tidak Jadikan ASEAN Duplikat Uni Eropa, diakses pada tanggal 
14 Februari 2009 dari http://kapanlagi.com/

18 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit, 
hlm. 27

19 Ibid.
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ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih 
mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya 
evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat 
lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang 
berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 
utama ASEAN yaitu saling menghormati (mutual respect), tidak 
mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus, 
dialog dan konsultasi.

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas 
Keamanan ASEAN (ASEANSecurity Community/selanjutnya dalam 
penelitian ini disingkat menjadi ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEANEconomic Community/selanjutnya dalam penelitian ini 
disingkat menjadi AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 
(ASEANSocio-Cultural Community/selanjutnya dalam penelitian 
ini disingkat menjadi ASCC) yang saling mengikat dan memperkuat 
untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang 
dapat dipertahankan, stabilitas, dan kemakmuran yang terbagi di 
kawasan Asia Tenggara. Tiga pilar pendukung Komunitas ASEAN 
ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerja sama 
ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih 
mengikat.

Sebagai Ketua ASEAN pada waktu itu, Indonesia terdorong 
untuk mengajukan konsep Komunitas Keamanan ASEAN.20 
Indonesia mengharapkan ASC dapat terbentuk sejalan dengan 
pembentukan AEC yang telah diajukan sebelum-sebelumnya oleh 
Singapura pada KTT ASEAN ke-8 tahun 2002 di Phnom Penh, 
Kamboja. Dua konsep tersebut diharapkan terealisasi pada tahun 
2020 guna mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. KTT ASEAN 
ke-10 di Vientiane, Laos pada November 2004 telah menyepakati 
Rencana Aksi (Program of Action/PoA) untuk pilar keamanan 
dan pilar sosial-budaya. Program ini merupakan pedoman 
ASEAN untuk jangka pendek dan menengah (2004-2010) yang 

20 Gagasan dasar Komunitas Keamanan ASEAN, pertama kali dikemukakan oleh Rizal Sukma 
kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Setelah diolah, gagasan ini kemudian diajukan 
oleh Indonesia secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Ministerial 
Meeting/AMM) ke-36 di Phnom Penh, Kamboja di pertengahan Juni 2003, dalam CPF. 
Luhulima dkk, Ibid, hlm. 35
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terfokus pada upaya untuk memperdalam integrasi regional dan 
mempersempit kesenjangan di dalam ASEAN.21

Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tanggal 12-13 
Januari 2007 telah dicapai suatu keputusan yang sangat penting, 
yakni kesepakatan untuk mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 
2015. Para pemimpin ASEAN besepakat untuk memiliki komitmen 
menciptakan One Caring and Sharing Community pada tahun 
2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala 
Lumpur tahun 1997 dan melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN 
memiliki rasa kekitaan (we feeling).22 Deklarasi Cebu menegaskan 
rasa kekitaan sebagai berikut :23

“Mendorong pengembangan identitas ASEAN dalam rangka 
mendukung sebuah Komunitas ASEAN dengan melakukan berbagai 
inisiatif dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran 
akan ASEAN dan “rasa kekitaan” di antara rakyat-rakyat di ASEAN”

Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerja sama, 
solidaritas, bersama melawan kemiskinan, dan menikmati rasa 
ama, termasuk keamanan manusia (human security). Berbeda 
dengan Uni Eropa, ASEAN tidak memiliki kesatuan sejarah 
yang mendekatkan satu sama lain kecuali sebagian besar, selain 
Thailand, pernah dijajah oleh Bangsa Eropa. Secara budaya pun 
ASEAN terpecah dan tidak memiliki kedekatan satu sama lain, 
kecuali adanya pengaruh peradaban Melayu-Islam di bagian 
Selatan, India-Buddha dibagian Tengah, dan Konfusianisme di 
Utara dan sebagian wilayah Tengah dan Selatan. Satu hal yang 
mungkin bisa menjadi ikatan historis ialah bahwa bangsa-bangsa di 
wilayah ini sudah melakukan kontak dagang, pertukaran budaya 
dan kontak politik di antara mereka, dan dengan negara-negara 
Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Asia Timur Laut, jauh sebelum 
bangsa Eropa masuk dan menjajah wilayah Asia Tenggara.24

21 Faustinus Andrea, 2006, Indonesia dan Komunitas ASEAN, Jurnal Hukum Internasional, 
Volume 3 No. 3 April 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum 
Indonesia, Jakarta, hlm. 397

22 CPF. Luhulima, dkk, 2008, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 
Pustaka Pelajar, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hlm. 6

23 Cebu Declaration Towards One Caring and Sharing Community, Cebu, 13 Januari 2007, Butir 
8, dalam CPF. Luhulima, dkk, Ibid, hlm. 46-47

24 D.G.E. Hall, 1981, The History of South-East Asia, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 
Malaysia, hlm 567-612 
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a.  Komunitas Keamanan ASEAN (ASEANSecurity 
Community/ASC)25

Sejak berdirinya ASEAN organisasi ini telah memutuskan untuk 
bekerjasama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, 
dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN 
lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi, sementara kerjasama 
di bidang politik-keamanan masih belum maksimal akibat adanya 
persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip-
prinsip non-intervensi (non-interference)serta sovereignequality 
oleh negara-negara anggota ASEAN.

ASC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politikkeamanan 
di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasantermasuk 
dengan masyarakat internasional. Komunitas KeamananASEAN 
bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanankomprehensif, 
dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu paktapertahanan atau 
aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama(common 
foreign policy). ASC jugamengacu kepada berbagai instrumen 
politik ASEAN yang telah adaseperti ZOPFAN, TAC, dan Treaty 
on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (selanjutnya dalam 
penelitian ini disingkat menjadi SEANWFZ) selainmenaati Piagam 
PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkaitlainnya.

ASC merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen 
ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Pembentukan 
Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan 
kawasan dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. 
Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi 
modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya 
masyarakat ASEAN. Sebagaimana ditegaskan dalam Vientiane 
Action Programme (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat 
menjadi VAP), Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip 
keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar 
aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

ASC memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan 
sengketa secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui 
konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik-

25 Ibid, hlm. 138-140
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keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama 
pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional 
(kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-
lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan 
tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang 
berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada 
prinsip-prinsip non-intervensi.

Adapun kerangka ASC meliputi 12 (dua belas) poin sebagai 
berikut :26

a) ASC ditujukan untuk membawa kerja sama politik dan 
keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi guna menjamin 
agar negara-negara di kawasan ini hidup dengan damai satu 
sama lain dan dengan dunia luar dalam lingkungan yang adil, 
demokratis dan harmonis. Anggota ASC semata-mata akan 
mengandalkan pada proses damai dalam menyelesaikan 
pertikaian dan sengketa intra-regional, serta memandang 
keamanan mereka sebagai terkait satu sama lain secara 
fundamental dan diikat oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan 
yang sama;

b) ASC, sementara mengakui hak berdaulat setiap negara 
anggota untuk mengikuti kebijakan luar negeri dan 
pengaturan pertahanan masing-masing dan memperhatikan 
saling keterkaitan antara realitas politik, ekonomi dan sosial, 
mengedepankan prinsip keamanan komprehensif yang 
memiliki aspek politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang 
luas sesuai dengan ASEAN Vision 2020 dari pada suatu pakta 
pertahanan, aliansi militer atau kebijakan luar negeri bersama;

c) ASEAN akan terus memajukan solidaritas dan kerja sama 
regional. Negara-negara anggota akan melaksanakan hak 
mereka untuk menjalani kehidupan nasional bebas dari 
campur tangan luar pada masalah dalam negeri masing-
masing;

d) ASC akan mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum 
internasional lainnya dan menjunjung prinsip-prinsip ASEAN 
yakni tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-
masing, pembuatan keputusan melalui konsensus, ketahanan 

26 CPF. Luhulima, dkk, Ibid, hlm. 92-94
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nasional, dan regional, penghormatan terhadap kedaulatan 
nasional dan regional, penghormatan terhadap kedaulatan 
nasional, penolakan terhadap ancaman dan penggunaan 
kekerasan, dan penyelesaian perbedaan dan persengketaan 
secara damai;

e) Isu dan masalah maritim bersifat lintas batas, dan oleh 
karenanya akan ditangani secara holistis, terintegrasi dan 
komprehensif. Kerja sama maritim di antara dan sesama 
anggota ASEAN akan memberikan sumbangan terhadap 
evolusi ASC;

f) Instrumen-instrumen politik ASEAN yang ada seperti Deklarasi 
ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ akan tetap memainkan peran 
penting dalam memajukan rasa saling percaya (Confidence 
Building Measures/CBM), Preventive Diplomacy dan 
pendekatan penyelesaian konflik;

g) High Council dari TAC akan merupakan komponen penting 
dalam ASC mengingat ia merefleksikan komitmen ASEAN 
untuk mengakhiri perbedaan, pertikaian, dan sengketa secara 
damai;

h) ASC akan menyumbang terhadap pemajuan perdamaian 
dan keamanan di wilayah Asia Pasifik yang lebih luas dan 
merupakan refleksi dari kemauan ASEAN untuk melangkah 
dengan kecepatan yang nyaman untuk semua. Dalam hal 
ini ARF (ASEAN Regional Forum) akan tetap menjadi forum 
utama untuk dialog keamanan regional, dengan ASEAN 
sebagai motor utamanya;

i) ASC bersifat terbuka dan berorientasi ke luar dengan menjalin 
hubungan secara aktif dengan para sahabat dan Mitra Dialog 
ASEAN dalam rangka memajukan perdamaian dan stabilitas di 
kawasan ini, dan akan menjadikan ARF sebagai pijakan untuk 
memfasilitasi konsultasi dan kerja sama antara ASEAN dan 
sahabat serta para mitra kerja sama antara ASEAN dan sahabat 
serta para mitra mengenai masalah keamanan regional;

j) ASC akan memanfaatkan sepenuhnya institusi dan mekanisme 
dalam ASEAN dengan tujuan memperkuat kapasitas nasional 
dan regional untuk mengatasi terorisme, perdagangan obat-
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obatan terlarang, perdagangan manusia dan kejahatan 
transnasional lainnya, dan akan berupaya agar Asia Tenggara 
tetap bebas dari senjata pemusnah massal. Hal ini akan 
memungkinkan ASEAN untuk menunjukkan kapasitas dan 
tanggung jawab yang lebih besar sebagai motor utama ARF;

k) ASC akan menjajaki peningkatan kerja sama dengan PBB 
serta badan-badan internasional dan regional lainnya dalam 
rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional;

l) ASEAN akan mencari cara-cara yang inovatif untuk 
meningkatkan keamanan dan membangun modalitas ASC, 
meliputi antara lain elemen-elemen berikut ini : pembentukan 
norma-norma, pencegahan konflik, pendekatan penyelesaian 
konflik, dan pembangunan damai pasca-konflik.

Kalau dicermati, kerangka ASC sesungguhnya tidak beranjak 
jauh dari apa yang sudah dimiliki dan dipraktikkan ASEAN selama 
ini. Prinsip-prinsip mengenai kedaulatan negara, non-intervensi, 
dan penyelesaian sengketa secara damai tetap menjadi ciri utama 
ASC. ASC juga menegaskan kembali komitmen terhadap semua 
instrumen politik ASEAN yang sudah ada. Di samping itu ASC juga 
menolak pakta militer dan lebih mengedepankan pendekatan 
keamanan yang komprehensif.

Pencapaian ASC melalui Rencana Aksi yang termuat dalam 
VAP diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari 
politicaldevelopment, sharing and shaping of norms, conflict 
prevention, conflict resolution, dan post-conflict peace building. 
Implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN di dalam 
komponen “shaping and sharing of norms” ditandai terutama 
dengan upaya perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan Cebu 
Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan 
pada KTT ASEAN ke-12.

Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu 
rule based organization hal ini dibutuhkan mengingat selama 
ini,karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat 
longgartidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi 
kerjasama danmenanggapi tantangan integrasi kawasan dan 
globalisasi. Piagam ASEAN akan merefleksikan perwujudan 
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KomunitasASEAN yang tidak berupa lembaga supranasional 
seperti UniEropa. Piagam ASEAN tidak dimaksudkan untuk 
menjadilandasan pembentukan suatu pakta pertahanan, 
aliansi militer,ataupun kebijakan luar negeri bersama. ASEAN 
berkomitmenuntuk menghasilkan suatu piagam yang bold dan 
visioner sertamampu mengakomodasi kepentingan perwujudan 
KomunitasASEAN.

ASC harus dijadikan mekanisme untuk memecahkan 
masalah secara internal yang berpotensi mengganggu stabilitas 
dan keamanan kawasan melalui cara-cara damai. Termasuk isu-
isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus 
meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. 
Akhirnya, kerja sama keamanan dapat berjalan paralel dengan 
ekonomi dan sosial budaya sehingga dapat menjadi pijakan 
yang saling memperkuat. Maka, entitas ASEAN sebagai organisasi 
regional tetap relevan dan dapat menjadi identitas kolektif yang 
solid di masa datang.27

b.   Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 
Community/AEC)

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya 
Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan 
budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN 
mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 
yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan 
dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. 

KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali 
Concord II yang menegaskan bahwa AEC diarahkan kepada 
pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan 
AEC akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan 
berdaya saing tinggi. AEC akan menciptakan bebasnya arus barang, 
jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan 
ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan 
sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC akan menjadikan ASEAN 

27 Faustinus Andrea, 2007, ASEAN Setelah 40 Tahun, diakses pada tanggal 1 Januari 2009, dari 
http://www.kompas.com
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sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi, mengubah 
keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan menjadi peluang 
bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi 
lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian 
dari rantai pasok global (globalsupply chain).28

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina bulan Januari 2007 
para Pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka 
untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 
2020 menjadi tahun 2015 dan menyetujui untuk mempercepat 
pembentukan AEC menjadi tahun 2015, serta menjadikan ASEAN 
sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, 
jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. 
Pembentukan AEC juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan 
yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan 
ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.29

Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi negara-
negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala 
ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial 
ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor 
dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, 
memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan 
daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga 
akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar 
intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat 
penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik. 

Di sisi lain, pembentukan AEC juga menimbulkan tantangan 
bagi kesepuluh negara anggota ASEAN berupa keharusan untuk 
: meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai 
ASEAN terutama untuk kalangan bisnis; meningkatkan daya saing 
melalui peningkatan efisiensi dalam segala aspek; menciptakan 
good governance; mampu menentukan prioritas sektor-sektor 
yang akan di liberalisasi serta menyelaraskan posisi negara-
negara anggota ASEAN dalam berbagai negosiasi baik bilateral, 
regional maupun multilateral. Tantangan lain yang akan dihadapi 

28 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit, 
hlm. 142-144

29 Ibid.
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negara anggota adalah keharusan untuk mampu melaksanakan 
dan menilai berbagai komitmen FTA yang telah disepakati, baik 
bilateral, regional maupun multilateral. Apa pun bentuk akhir dari 
intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang pasti ASEAN 
harus melanjutkan program-program kerja sama ekonomi yang 
sudah dimulai.

c.  Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEANSocio-
Cultural Community/ASCC)

Kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu 
titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui 
terciptanya “a caring and sharing community”, yaitu sebuah 
masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama 
sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, 
wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan 
bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan 
kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta yayasan ASEAN.

ASCC bertujuan untuk membentuk suatu Asia Tenggara yang 
terikat secara bersama dalam kemitraan sebagai suatu masyarakat 
yang berkepedulian. Dalam Rencana Aksi Komunitas Sosial-
Budaya ASEAN (ASCC-POA) yang disahkan pada KTT ASEAN 
ke-10 di Vientiane, Laos tahun 2004 dijabarkan langkah-langkah 
strategis yang perlu dilaksanakan bagi terbentuknya ASCC dari 
saat ini hingga tahun 2020 yang kemudian diajukan menjadi 2015 
sehingga mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam 
ASEAN Vision 2020.30

Pencarian ASCC ada hubunganya dengan ASEAN-ISIS (Institute 
of Strategic and International Studies) suatu organisasi Track-II di 
Asia Tenggara yang membentuk ASEAN People’s Assembly (APA) 
pada tahun 2000.31 Pentingnya APA dapat dimengerti dari tujuan-
tujuan yang dinyatakannya sebagai berikut:32

30 CPF. Luhulima, Op. Cit, hlm. 142-144
31 Report on the first APA : An ASEAN of the People by the people, for the people, Batam, Indonesia, 

24-26 Desember 2000, hlm. 12-18 dalam, Ibid.
32 Sueo Sudo, 2005, Forging an ASEAN Community : Its Significance, Problems and Prospects, 

Nanzan University, Domestic Research Fellow of 2005, hlm. 18, dalam Ibid.
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a) Meningkatkan kesadaran yang lebih besar akan adanya 
Komunitas ASEAN;

b) Meningkatkan saling pengertian dan toleransi terhadap 
keanekaragaman budaya, agama, etnis, nilai-nilai sosial, 
budaya politik dan prosesnya serta elemen lainnya dari 
keanekaragaman ASEAN;

c) Memberikan pandangan dan input bagaimana cara 
penanganan masalah-masalah sosial-ekonomi yang 
memengaruhi masyarakat ASEAN;

d) Memfasilitasi bagaimana mempertemukan perbedaan di 
antara masyarakat ASEAN melalui “confidence-building 
measures”; dan

e) Membantu dalam membangun “an ASEAN community of 
caring societies” yang disepakati dalam ASEAN Vision 2020. 

Pembangunan suatu Komunitas ASEAN yang lebih solid dan 
akrab dengan memupuk, menggalakkan, dan mengembangkan 
semangat kebersamaan serta saling membantu satu sama lain 
sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 
kegiatan bersama secara instan pada saat ada anggota yang 
mendapat musibah serta penanggulangan masalah yang dihadapi 
bersama. 

Dalam ekonomi global saat ini, suatu ekonomi regional 
yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara diperlukan untuk 
memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi 
biaya, menarik investasi di antara masing-masing negara, dari 
lingkungan ASEAN maupun dari luar ASEAN. Dengan demikian 
akan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, sehingga terciptalah 
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang kesemuanya 
itu diperlukan untuk mewujudkan suatu pertumbuhan. 
Tanpa pertumbuhan dan investasi yang diperlukan untuk 
mewujudkannya, kita tidak akan mampu mengurangi kemiskinan 
dan menolong kaum yang miskin. Bila jurang pembangun dalam 
ASEAN masih berlanjut, maka proses mewujudkan Komunitas 
ASEAN akan sulit dicapai.
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Berdasarkan Bali Concord II, ASCC memiliki karakteristik 
sebagai berikut :33

a) ASCC selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam ASEAN 
Vision 2020 mempertimbangkan Asia Tenggara yang bersatu 
dalam suatu ikatan sebagai “a community of caring societies”;

b) Sesuai dengan program aksi Deklarasi ASEAN Concord, 
sebuah komunitas akan mempererat kerja sama dalam 
pembangunan sosial yang ditujukan guna meningkatkan 
standar kehidupan kelompok yang dirugikan dan penduduk 
pedesaan, dan akan mencari keterlibatan aktif semua sektor 
masyarakat, khususnya kaum wanita, pemuda dan komunitas 
lokal;

c) ASEAN harus menjamin bahwa tenaga kerjanya akan 
disiapkan untuk, dan memperoleh keuntungan dari integrasi 
ekonomi dengan menanamkan sumber daya lebih banyak 
untuk pendidikan dasar dan lanjut, latihan, pembangunan 
iptek, penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan 
sosial. Pembangunan dan peningkatan SDM merupakan 
kunci strategi untuk penciptaan lapangan kerja, pengurangan 
kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi, serta menjamin 
pertumbuhan ekonomi dengan keadilan.

d) ASEAN akan lebih mengintensifkan kerja sama dalam bidang 
kesehatan umum, termasuk pencegahan, dan pengendalian 
penyakit infeksi seperti halnya HIV/AIDS dan SARS, dukungan 
atas aksi bersama regional guna meningkatkan akses terhadap 
obat-obatan yang terjangkau;

e) Komunitas akan memelihara bakat serta meningkatkan 
interaksi di antara pelajar, penulis, artis, dan praktisi media 
ASEAN guna membantu perlindungan atas aneka peninggalan 
budaya ASEAN, serta mempererat identitas regional sekaligus 
menimbulkan kesadaran masyarakat ASEAN;

f) Komunitas akan mengintensifkan kerja sama terhadap 
permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi, 
pengangguran, penurunan lingkungan hidup serta polusi 
lintas perbatasan sebagaimana manajemen bencana di suatu 
wilayah yang memungkinkan masing-masing negara anggota 

33 Ibid.
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menyadari potensi pembangunannya serta meningkatkan 
semangat bersama ASEAN.

Pada KTT ASEAN di Vientiane tahun 2004 bersama dengan 
rencana aksinya, para pimpinan ASEAN sepakat bahwa Komunitas 
Sosial-Budaya akan mencakup empat wilayah utama :
a) Pembentukan “a community of caring societies”;
b) Pengelolaan dampak sosial dari integrasi ekonomi;
c) Peningkatan pelestarian lingkungan; dan
d) Peningkatan identitas ASEAN.

Lebih lanjut, status Komunitas Sosial-Budaya pada KTT 
ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur tahun 2005 telah ditinjau kembali, 
antara lain :34

a) Para pemimpin ASEAN puas dengan kemajuan menyeluruh 
yang telah dicapai dalam implementasi aturan yang berkaitan 
dengan Komunitas Sosial-Budaya serta aktivitas dari VAP 
dan Program Aksi Sosial-Budaya, khususnya di bidang 
manajemen dan penanggulangan darurat bencana; HIV/
AIDS dan Flu Burung; penanggulangan kejahatan lintas-
negara; peningkatan pembangunan sosial, wanita dan anak 
serta penanggulangan kemiskinan. Mereka sepakat untuk 
meningkatkan lebih lanjut kerja sama dalam bidang ini ke 
arah realisasi Komunitas Sosial-Budaya ASEAN pada 2020;

b) Mendukung keputusan para Menteri Pendidikan ASEAN untuk 
mengadakan pertemuan secara reguler. Hal ini merupakan 
perkembangan yang signifikan dengan diberikannya peran 
penting bidang pendidikan di dalam pembangunan sosial-
ekonomi ASEAN, serta upaya pengembangan komunitas 
termasuk peningkatan kesadaran ASEAN, memahami akan 
we feeling serta membentuk sense of belonging di dalam 
Komunitas ASEAN. Disetujui pula bahwa pertemuan tersebut 
harus dipusatkan pada peningkatan kerja sama regional di 
bidang pendidikan di antara negara anggota, seperti halnya 
kerja sama yang erat dengan badan-badan sektoral ASEAN 
lainnya dalam konteks pembangunan Komunitas Sosial-
Budaya serta pelaksanaan dari Rencana Aksinya.

34 Ibid, hlm. 147
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Yang terpenting, ASEAN perlu meningkatkan kapasitas 
masyarakatnya untuk mengembangkan keterikatan nasionalnya ke 
arah tingkat regional. Untuk itu perlu adanya institusi atau lembaga 
sosial yang mempunyai kemampuan untuk memberdayakan 
masyarakat sehingga secara sadar bersatu sebagai satu identitas 
ASEAN. Hal ini sebagai arah guna membentuk kehidupan budaya, 
ekonomi, politik, dan sosialnya. Integrasi regional dari sistem 
politik dan ekonomi hanya dapat berhasil bilamana penduduk 
menganggapnya sebagai suatu sistem yang diinginkan untuk 
menjadi bagian darinya serta memperoleh kesejahteraan di 
dalamnya.
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1.   Membentuk Komunitas Keamanan ASEAN

Dalam sub bab ini penulis akan membahas salah satu pilar 
dari ketiga pilar Komunitas ASEAN yang dihasilkan dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali tanggal 7 
Oktober 2003 berdasarkan Declaration of ASEAN Concord II (Bali 
Concord II) yang terbagi dalam Komunitas Keamanan ASEAN 
(ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial-
Budaya ASEAN (ASCC), yaitu membentuk Komunitas Keamanan 
ASEAN yang nantinya akan berfungsi untuk mengurangi, 
mencegah, dan mengelola sengketa yang muncul di kawasan Asia 
Tenggara yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN yang 
dapat menciptakan suatu kehidupan yang damai dan sejahtera 
diantara anggota ASEAN.

Ketiga pilar tersebut diatas saling mengikat dan memperkuat 
untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian 
yang dapat dipertahankan, stabilitas, dan kemakmuran yang 
terbagi di kawasan Asia Tenggara. Untuk menindaklanjuti hal 
tersebut dibentuklah Piagam ASEAN yang telah disahkan pada 
KTT ASEAN ke-13 di Singapura dan mulai diberlakukan pada 
tanggal 15 Desember 2008 yang bertujuan untuk membangun dan 
mewujudkan Komunitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

V

PELUANG ASEAN DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA KUIL 

PREAH VIHEAR
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Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang 
didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok1 pada tanggal 8 Agustus 
1967 sesungguhnya memang sudah merupakan suatu Komunitas 
Keamanan (security community),2 karena salah satu butir penting 
dari awal pembentukan ASEAN menyebutkan memajukan 
perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Meskipun 
kerja sama ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 
lebih ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, 
perkembangan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan 
adalah suatu kenyataan bahwa pembentukan ASEAN lebih 
didorong oleh motif politik, antara lain memajukan perdamaian 
dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan 
dan aturan hukum dalam hubungan antar negara di kawasan 
yang sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa (Piagam PBB).3

Komunitas keamanan memiliki cakupan yang sangat luas 
bukan saja meliputi kerja sama militer, akan tetapi juga aspek-
aspek lain seperti kerja sama untuk menciptakan aturan-aturan 
dalam berinteraksi dan menetapkan mekanisme penyelesaian 
sengketa antarnegara anggota ASEAN. Komunitas keamanan lebih 
menempatkan prinsip keamanan yang komprehensif dari pada 
sebuah pakta pertahanan, aliansi militer, atau kebijakan bersama 
di bidang politik luar negeri. Dengan kata lain, komunitas 

1 Sejak awal pembentukan, ASEAN merupakan suatu kerja sama regional yang didirikan 
oleh lima negara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapuran) berdasarkan 
suatu kesepakata bersama yang yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Salah satu butir 
kesepakatan dalam Deklarasi Bangkok adalah : “akan lebih mengdepankan kerja sama 
ekonomi dan sosial sebagai perwujudan dari solidaritas ASEAN”. Dengan demikian secara 
sadar ASEAN telah memilih economic road towards peace, berdasarkan asumsi bahwa jika 
negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran, maka perdamaian akan terwujud di kawasan 
ini. Intinya ASEAN didirikan dengan tujuan bagaimana keamanan yang stabil (stable peace) 
dalam jangka panjang dapat tercipta di kawasan, baik melalui kerja sama ekonomi, teknologi 
dan sosial budaya, maupun melalui kerja sama di bidang politik dan keamanan, lihat ASEAN 
Document Series 1967-1985, 1985, ASEAN Secretariat, Jakarta, hlm. 2

2 Suatu komunitas keamanan diartikan sebagai sekelompok rakyat yang terintegrasi pada satu 
titik di mana terdapat jaminan nyata bahwa bahwa para anggota komunitas tersebut tidak 
akan berperang satu sama lain secara fisik, melainkan akan menyelesaikan perselisihan di 
antara mereka degan cara lain. Karl W. Deutsch, 1957, Political Community and the North 
Atlantic Area, International Organization in the Light of Political Experience, Princeton, N.J: 
Princeton University Press, dalam CFP Luhulima dkk, 2008, Masyarakat Asia Tenggara Menuju 
Komunitas ASEAN 2015, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73

3 ASEAN Secretariat, 2009, Overview, Association of Southeast Asian Nations, diakses pada 
tanggal 5 Januari 2009, dalam http://www.aseansec.org/64.htm, hlm. 1
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keamanan menempatkan konsep keamanan dengan aspek amat 
luas di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang selaras 
dengan Visi ASEAN 2020.4

Pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri 
(Menlu) Pemerintah Thailand Kantathi Suphamongkhon,5 yang 
menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan tidak adanya 
kemajuan yang sangat berarti di Myanmar mengenai pelaksanaan 
demokrasi di negara tersebut. Meski pernyataan tersebut bukanlah 
hal yang baru diungkapkan, para Menlu yang tergabung dalam 
anggota-anggota ASEAN dibuat frustasi dengan tingkah laku 
Myanmar tersebut, namun Kantathi kini merasakan betul betapa 
harga sebuah demokrasi sangatlah mahal, ketika militer Thailand 
tiba-tiba mengambil alih pemerintahan Perdana Menteri Thaksin 
Sinawatra pada tanggal 19 September 2006.

Ironisnya di saat negara-negara ASEAN menunggu kemajuan 
demokrasi di Myanmar, ASEAN kini menyaksikan aksi kudeta 
militer yang dilakukan Panglima Angkatan Darat Sonthi 
Boonyaratkalin dengan penuh keprihatinan. Bagi Pemerintahan 
Thailand apapun yang dilakukan Sonthi merupakan pukulan 
berat bagi proses demokrasi yang baru tumbuh di negara tersebut. 
Pemerintah Thailand kembali lagi ke “lingkaran setan” di mulai 
dari konstitusi, pemilihan umum (pemilu), pemerintahan, korupsi 
hingga kudeta. Hal ini sebuah kemunduran yang sangat besar 
(setback) bagi pelaksanaan demokrasi di kawasan Asia Tenggara 
khususnya di Myanmar dan Thailand.6

Komunitas internasional pun mengecam atas tindakan kudeta 
militer yang terjadi di Thailand. Kudeta bukanlah cara yang layak 
untuk didukung bahkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan 
4 Pada Desember 1997, Visi ASEAN 2020 diluncurkan. Visi ini merumuskan sebuah tujuan 

strategis bagi organisasi ASEAN dan mengundang kerja sama yang kokoh di antara anggota- 
anggotanya menuju terciptanya “sebuah komunitas yang peduli”. Upaya ini menempuh 
serangkaian rencana tindakan untuk mulai bekerja menuju visi yang dirumuskan dalam 
Visi ASEAN 2020. Rencana-rencana tindakan ini menjelaskan kebijakan dan proyek khusus 
yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota ASEAN guna mewujudkan tujuan kerja sama 
dan masyarakat (komunitas). Rencana-rencana tersebut melingkupi masa enam tahun dan 
akan ditinjau setiap tiga tahun. Rencana yang pertama adalah Hanoi Plan of Action yang 
dilaksanakan dari tahun 1998-2004. Dan rencana yang saat ini sedang berjalan adalah 
Vientiane Action Programme (VAP) dari 2004-2010, Kompas, 13 September 2003.

5 Kompas, Pelaksanaan Demokrasi Di Myanmar Tidak Ada Kemajuan, tanggal 30 September 
2006.

6 Ibid.
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sangat menyesalkan terjadinya kudeta di negeri Thailand tersebut. 
Sebagai anggota PBB dan pendiri ASEAN, Thailand seharusnya 
mendukung pergantian pemerintahan secara demokratis melalui 
pemilihan umum. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, 
Australia, Selandia Baru, Jepang, Perancis, Indonesia, dan Malaysia 
menyesalkan cara-cara angkatan bersenjata Thailand mengambil 
alih kekuasaan, sambil berharap semua elit politik dan militer di 
Thailand segera mengakhiri perbedaan politik di antara mereka 
dengan cara damai sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-
prinsip demokrasi.

Setelah ASEAN dilanda dengan permasalahan demokratisasi 
di Myanmar dan aksi kudeta yang melanda Thailand, kini 
ASEAN kembali dihadapkan pada suatu permasalahan yang 
dapat mengancam keamanan di kawasan Asia Tenggara yaitu 
mengenai sengketa kepemilikan Kuil Preah Vihear di perbatasan 
antara kedua negara anggota ASEAN yaitu Kamboja dan Thailand. 
Sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand sejatinya 
berpusat pada perebutan wilayah seluas 4,6 km persegi di dekat 
Kuil Preah Vihear dan kepemilikan dari kuil tersebut. Faktor 
pendorong terjadinya perebutan wilayah tersebut diduga oleh 
beberapa lembaga adanya kandungan logam mulia di wilayah 
itu. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)7 
pada tanggal 7 Juli 2008 yang menyatakan bahwa Kuil Preah 
Vihear sebagai warisan dunia (World Heritage), sementara itu 
Mahkamah Internasional pada tahun 1962 menyatakannya sebagai 
bagian dari wilayah kedaulatan Kamboja adalah pemicu terjadinya 
sengketa.

Sementara hasrat negara-negara anggota ASEAN untuk 
mempercepat konsep Komunitas Keamanan ASEAN 2015 
atas pertimbangan perkembangan politik global dan proses 
demokratisasi yang kian cepat, kini terhambat oleh munculnya 
7 UNESCO (merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB 
merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah 
mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara 
melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling 
menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan 
hakiki. Lihat Artikel 1 dari konstitusi UNESCO.
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sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand, 
tidak terkecuali pergerakan masyarakat yang bebas di kawasan 
Asia Tenggara berupa arus wisata misalnya mulai terganggu. 
Beberapa negara seperti China, Malaysia, dan Perancis bahkan 
telah memperingatkan warga negaranya yang berada di Kamboja 
maupun di Thailand untuk selalu waspada dan mempertimbangkan 
kembali bagi warganya yang akan berkunjung dan berlibur ke 
Kuil Preah Vihear yang menjadi sengketa tersebut.8

Menyimak namanya, ASC menyiratkan adanya satu forum kerja 
sama militer. Namun, secara teoritis komunitas keamanan adalah 
sekumpulan negara yang anggotanya memiliki harapan timbal 
balik akan perubahan yang damai serta menolak penggunaan 
kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai 
sebuah produk dari proses multilateral yang sangat mengutamakan 
stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, ASC mencakup prinsip-
prinsip yang memberi petunjuk pemberlakuan konsep-konsep 
keamanan ASEAN secara menyeluruh yang pada dasarnya sudah 
memiliki infrastruktur di dalam organisasi ASEAN itu sendiri. 
Mekanisme yang memungkinkan para anggota ASEAN memiliki 
tanggung jawab yang sama dalam menghadapi setiap ancaman-
ancaman keamanan dan kestabilan kawasan yang bersifat 
transnasional menjadi komitmen penting dalam ASC.9

Menurut Amitav Acharya,10 ada sejumlah prasyarat dasar yang 
dapat memungkinkan terbentuknya satu komunitas keamanan 
dalam satu kawasan. Pertama, tidak adanya konflik senjata 
atau prospek terjadinya konflik senjata antarnegara anggota. 
Kedua, tidak adanya perlombaan senjata antarnegara yang bakal 
membentuk komunitas keamanan. Ketiga, eksisnya institusi-
institusi formal dan informal antarnegara anggota. Keempat, 
derajat integrasi politik dan ekonomi tinggi sebagai prasyarat 
yang diperlukan terhadap hubungan damai antar negara anggota 
pembentuk komunitas keamanan.

8 Kompas, Pelaksanaan Demokrasi Di Myanmar Tidak Ada Kemajuan, tanggal 30 September 
2006

9 Faustinus Andrea, 2005, Pertaruhan Komunitas Keamanan ASEAN, diakses pada tanggal 23 
Januari 2009, dari http://www.csis.or.id

10 Vinsensio Dugis, 2003, Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN, diakses pada tanggal 25 
Januari 2009, dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/09/opini/482754.htm
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Menyimak uraian diatas, ASC yang merupakan usulan dari 
Indonesia masuk dalam kategori komunitas keamanan plural dan 
prasyarat-prasyarat teoritis sebagaimana disebut tampaknya telah 
dimiliki ASEAN selama ini, sehingga usulan Indonesia kemungkinan 
besar dapat direalisasikan. Persoalannya kemudian, mengapa 
ASEAN perlu membentuk komunitas keamanan?. Pertama, harus 
diakui seiring dengan perkembangan domestik dan dinamika 
regional serta internasional yang terjadi sejak berakhirnya Perang 
Dingin, telah bergeser pula makna dari konsep keamanan. 

Diskursus keamanan tak lagi semata-mata dimaknai sebagai 
sesuatu yang berkaitan langsung dan hanya dengan masalah 
pertahanan dan ancaman militer. Tetapi, secara lebih luas keamanan 
menyangkut juga soal-soal non-militer (sosial-ekonomi) yang juga 
ikut mengancam keselamatan manusia secara lebih luas. Banyak 
contoh nyata bagaimana misalnya problem kesenjangan ekonomi, 
lalu lintas narkoba, kejahatan kriminal yang terorganisasi secara 
internasional, telah membawa gangguan keamanan di beberapa 
negara.

Repotnya, proses globalisasi yang diakibatkan kemajuan 
pesat teknologi transportasi dan komunikasi, rupanya memberi 
kontribusi besar terhadap meluasnya efek yang diakibatkan 
hal-hal yang disebut di atas. Dampaknya, gangguan keamanan 
menjadi “musuh bersama” yang sekaligus menjadi persoalan yang 
membutuhkan langkah antisipasi dan pencegahan bersama. Inilah 
salah satu realitas yang telah dan terus dihadapi ASEAN ke depan 
sehingga ASEAN membutuhkan semacam langkah introspeksi 
untuk mengantisipasinya.

Kedua, sejak di sepakatinya Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, 
ASEAN telah memutuskan untuk mencapai perdamaian melalui 
mekanisme kerja sama ekonomi. Situasi politik internasional dan 
regional saat itu mengkondisikan para pendiri ASEAN percaya 
bahwa perdamaian antaranggota ASEAN hanya dimungkinkan 
melalui jalan kerja sama ekonomi (achieving peace through 
economic road). Sisa-sisa konflik antarbakal calon anggota ASEAN 
saat itu, menghindari para pendirinya melihat kerja sama politik 
dan keamanan sebagai salah satu jalan menuju perdamaian.
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Namun, perkembangan internasional dan regional yang 
dihadapi ASEAN saat ini jelas berbeda dengan keadaan 36 
(tiga puluh enam) tahun yang lalu. Selain keragaman persoalan 
domestik yang dihadapi masing-masing anggota ASEAN, 
meluasnya gangguan keamanan yang muncul akibat isu-isu non-
militer jelas ikut menjadi problem yang membutuhkan perhatian 
bersama ASEAN. Mekanisme kerja sama ekonomi tidak lagi 
cukup menghadapi perubahan yang terjadi. Karena itu, ASEAN 
semestinya berani memutuskan bahwa ke depan perdamaian 
dapat dicapai melalui kerja sama keamanan (achieving peace 
through security road).

Ketiga, pembentukan ASC tentu saja tidak mengurangi arti 
penting dari kerja sama di bidang ekonomi. Sebaliknya, kerja 
sama keamanan yang meliputi berbagai bidang ini justru menjadi 
pijakan yang saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Dengan 
logika pemikiran demikian, sebagian kesangsian mengenai 
relevansi ASEAN bisa terjawab. Sebagai suatu organisasi regional 
yang punya sejarah panjang ASEAN berkesempatan melakukan 
suatu langkah revitalisasi. Dengan demikian dilihat dari berbagai 
segi ASEAN tetap punya relevansi yang penting.

Meski demikian, hal yang juga perlu menjadi perhatian negara-
negara anggota ASEAN ialah bagaimana gagasan pembentukan 
ASC tidak berhenti pada tingkatan niat. Pengalaman tiga dasawarsa 
kerja sama di bidang ekonomi kerap kali tidak saja terhambat oleh 
perbedaan kepentingan, tetapi keengganan ASEAN menyentuh 
sejumlah hal yang diperkirakan dapat mengganggu beberapa 
prinsip yang dihormati bersama anggota ASEAN.

Akibatnya, kerja sama yang bersifat konkret tidak seberapa 
besar yang diharapkan. Untuk itu, berbagai langkah konkret perlu 
diambil begitu gagasan ASC mendapat sambutan dan persetujuan 
dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Boleh jadi akan timbul 
sejumlah sengketa atau konflik yang selama ini secara sengaja 
disimpan, tetapi ASC dapat menjadi mekanisme atau jalan keluar 
yang menawarkan terselesaikannya sengketa-sengketa tersebut 
dan long lasting peace memang perlu didukung kerja sama pada 
semua lini.
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Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan 
Wirajuda11 menyatakan, ASC bakal menjadi forum kerja sama yang 
memiliki cakupan bidang kerja sama keamanan yang lebih luas, 
sementara kerja sama militer hanya merupakan salah satu aspek di 
dalamnya. Aspek-aspek lain yang tidak kalah penting dalam ASC 
antara lain kerja sama untuk menciptakan aturan-aturan dalam 
berinteraksi dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa 
antarnegara anggota ASEAN yang tengah dihadapi.

Setelah 41 tahun berdiri, akhirnya ASEAN memiliki suatu 
Piagam ASEAN yang telah ditandatangani oleh kesepuluh kepala 
negara anggota-anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) ASEAN ke-13 yang dilaksanakan di Singapura. Piagam 
ASEAN sangat penting bagi negara-negara anggotanya dalam hal 
menyepakati untuk menjami pembangunan berkelanjutan yang 
bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan 
menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta 
kemakmuran rakyat sebagai proses pembentukan komunitas 
ASEAN. Serta ASEAN dengan adanya piagam ini akan bertekad 
untuk mengintensipkan pembentukan komunitas melalui kerja 
sama dan integrasi kawasan khususnya melalui pembentukan 
Komunitas Keamanan ASEAN 2015.

Piagam ASEAN ini akan menjadi landasan hukum bagi ASEAN 
di dalam melaksanakan semua kegiatannya yang berorientasi 
terhadap kepentingan rakyat dan akan menjadi dasar perumusan 
perjanjian regional dan semacam konstitusi yang mengikat 
negara anggotanya dan telah diratifikasi12 oleh kesepuluh negara 
anggota-anggota ASEAN termasuk oleh Pemerintah Kamboja 
dan Pemerintah Thailand.13 Ratifikasi terhadap Piagam ASEAN 
merupakan langkah awal transformasi ASEAN untuk mencapai 
integrasi penuh sebagai Komunitas ASEAN tahun 2015 dan 
kontribusi penting bagi stabilitas keamanan di kawasan.14 Melalui 
komunitas, ASEAN berjuang mengubah status dari sekadar 

11 Kompas, Membentuk Komunitas Keamanan ASEAN, tanggal 17 Juni 2003
12 Piagam ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal penyimpanan instrumen 

pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, lihat Pasal 47 ayat (4) Piagam ASEAN.
13 Xinhua, 2008, Parlemen Kamboja Setujui Piagam ASEAN, diakses pada tanggal 12 Maret 2009, 

dari http://beritasore.com/2008/02/27/parlemen-kamboja-setujui-piagam-ASEAN/
14 Kompas, Ratifikasi Piagam ASEAN : Menuju Komunitas ASEAN 2015, tanggal  9 Oktober 2008
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perhimpunan bangsa-bangsa menuju kesatuan masyarakat yang 
terdiri atas bangsa-bangsa, artinya ASEAN memulai transformasi 
dari kumpulan negara yang berasosiasi menuju komunitas 
kawasan yang terintegrasi.

Member State Date on Instrument of 
Ratification

Date of Deposit 
of Instrument of 

Ratification
Singapura 18 December 2007 7 Januari 2007
Brunai 
Darussalam

31 January 2008 15 February 2008

Malaysia 14 February 2008 20 February 2008
Lao PDR 14 February 2008 20 February 2008
Viet Nam 14 March 2008 19 March 2008
Cambodia 02 April 2008 18 April 2008
Myanmar 11 July 2008 21 July 2008
Philippines 7 October 2008 3 November 2008
Indonesia 11 November 2008 13 November 2008
Thailand 15 November 2008 15 November 2008

Tabel 4.1. the ratification of the ASEAN Charter
Sumber :http://www.aseansec.org/AC-Update.pdf

Sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan 
Thailand harus segera diatasi dengan sigap oleh ASEAN, karena 
jika tidak diambil suatu tindakan yang nyata hal ini akan 
dapat merusak hubungan keharmonisan kedua negara yang 
merupakan sama-sama negara anggota ASEAN. Para pihak 
yang kini bersengketa harus mengambil langkah-langkah untuk 
membicarakan sengketa yang dapat mengusik kedamaian di 
kawasan Asia Tenggara. ASC harus dikembangkan secara intensif 
oleh seluruh anggota-anggota ASEAN karena sengketa Kuil Preah 
Vihear antara Pemerintah Kamboja dengan Pemeritah Thailand 
yang masih relatif baru dan merupakan peluang awal bagi ASEAN 
untuk dapat menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang ada 
demi mewujudkan terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN 
2015 yang telah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpi ASEAN 
untuk menciptakan suatu kawasan Asia Tenggara yang aman dan 
damai bagi para anggota-anggotanya.
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2.  Menentang Penggunaan Kekerasan dan 
Mengutamakan Solusi Damai
Pada sub bab ini membahas mengenai menentang 

penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai dalam 
setiap sengketa atau permasalahan yang melibatkan negara-
negara anggota ASEAN berdasarkan perjanjian-perjanjian yang 
telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN seperti TAC 
dan Piagam ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang 
dalam Piagam PBB. ASEAN berdiri tidak beberapa lama setelah 
Indonesia menghentikan politik konfrontasi terhadap Malaysia, 
hal ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi ASEAN agar setiap 
sengketa atau permasalahan yang tengah dihadapai oleh negara-
negara anggota ASEAN dapat diselesaikan secara damai dan tidak 
melalui cara-cara kekerasan atau perang. Berbagai dokumen-
dokumen politik telah dibuat oleh ASEAN yang bertujuan untuk 
menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Piagam PBB dinyatakan bahwa setiap anggota PBB 
dalam hubungan internasional akan menghindarkan diri dari 
ancaman penggunaan kekerasan atau perang terhadap keutuhan 
wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara atau dengan 
cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Piagam 
PBB. Penggunaan kekerasan atau perang yang digunakan untuk 
menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan 
dipraktekkan sejak lama. Bahkan penggunaan kekerasan atau 
perang telah menjadi sebagai alat atau instrumen dan kebijakan 
luar negeri suatu negara untuk menguasai wilayah-wilayah 
tertentu.15

Penggunaan kekerasan atau perang digunakan oleh 
negara-negara untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman 
mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Semakin 
berkembangnya kekuatan militer dan perkembangan teknologi 
persenjataan pemusnah massal, masyarakat internasional semakin 
menyadari besarnya bahaya dari penggunaan kekerasan atau 
perang16 dan dewasa ini cara kekerasan atau perang sudah tidak 

15 Huala Adolf, Op. Cit.
16 Ibid.
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populer lagi. Mengingat hubungan antarbangsa telah berkembang 
menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan 
terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, penggunaan 
kekerasan atau perang yang ganas dan keji tidak lagi menjadi 
pilihan populer sebagai resolusi sengketa atau konflik antarbangsa.

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang lebih 
mengutamakan solusi damai dalam ketentuan Pasal 2 ayat 
(3) Piagam PBB dinyatakan, bahwa selain adanya kewajiban 
bagi semua negara untuk menyelesaikan sengketa dengan 
menggunakan solusi damai supaya tidak membahayakan 
perdamaian dan keamanan internasional.

“Segenap anggota akan menyelesaikan sengketa internasional 
dengan cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan 
internasional, dan keadilan tidak terancam”

Tuntutan yang sama untuk mengedepankan cara-cara atau 
solusi damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang di 
dalam penyelesaian sengketa internasional dinyatakan kembali 
di dalam the Manila Declaration on Peacefull Settlement of 
International Dispute yang pada prinsipnya meminta semua 
negara untuk mematuhi prosedur ini. Dasar hukum yang lebih 
jelas lagi mengenai pengunaan metode damai atau solusi damai 
bagi penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara kekerasan 
atau perang tersebut ditekankan lagi dalam Pasal 33 Piagam PBB 
yang menyatakan, bahwa :17

1) Negara-negara yang tersangkut dalam sesuatu perselisihan 
atau pertikaian yang secara terus menerus yang mungkin 
membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan 
internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian 
sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan 
peraturan-peraturan, penyelesaian menurut hukum, melalui 
badan-badan atau persetujuan-persetujuan atau dengan cara 
damai lainnya yang dipilih sendiri;

2) Dewan Keamanan (DK), bila dianggapnya perlu akan meminta 
kepada para pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan 
pertikaiannya dengan cara-cara demikian.

17 Saru Arifin, Op. Cit.
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Pernyataan Piagam PBB tersebut diperluas lagi oleh 
Deklarasi Manila untuk pelaksanaan cara-cara damai dan tanpa 
menggunakan cara kekerasan atau perang tersebut dengan 
didasari oleh itikad baik dan berada dalam semangat untuk 
menyelesaikan sengketa internasional yang tengah dihadapi.18 
Penyelesaian sengketa internasional secara damai kini merupakan 
titik sentral dari hukum internasional dan hubungan internasional, 
hal ini sejalan dengan kehendak yang tertuang dalam Piagam 
PBB yang melarang menggunakan kekerasan atau perang dalam 
praktek hubungan internasional.

Seperti halnya politik konfrontasi yang dilancarkan Presiden 
Sukarno dan diakhiri oleh Presiden Suharto merupakan salah 
satu tonggak pembentukan norma hubungan antarnegara yang 
tumbuh dari pengalaman sebelum ASEAN terbentuk. Berakhirnya 
konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan 
ASEAN merupakan blessing in disguise bagi pembentukan 
norma hubungan antarnegara yang menentang penggunaan 
kekerasan (non-use for force). Walaupun konfrontasi menciptakan 
ketegangan regional luar biasa, keputusan Presiden Suharto untuk 
menghentikan konfrontasi melegakan negara-negara tetangga dan 
memuluskan jalan menuju pembentukan organisasi regional yang 
menentang prinsip penggunaan kekerasan atau perang dalam 
membangun hubungan dengan sesama negara anggota ASEAN.19

Apakah dengan dibentuknya ASEAN merupakan jaminan 
berkurangnya agresifitas negara-negara anggota? Pertanyaan 
ini sudah tentu memerlukan jawaban pasti mengingat sebagai 
organisasi baru mustahil bagi ASEAN menghapus berbagai 
perbedaan atau kecurigaan potensial yang ada pada masing-masing 
negara anggota. Segera sesudah terbentuknya muncul percobaan 
pertama yang cukup menyedot perhatian dan tenaga masing-
masing anggota. Persoalan awal yang mengiring pertumbuhan 
ASEAN adalah friksi diplomatik antara Malaysia dan Filipina, 
kasus Sabah menjadi penyebab terputusnya hubungan diplomatik 
kedua negara walaupun hanya sementara. Konflik ini dipicu oleh 
18 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Dan Fungsi Dalam Era Dinamika, edisi 

ke-2, Alumni, Bandung, hlm. 194
19 J. Soedjati Jiwandono, 1983, The Political Security Aspects of ASEAN : Its Principal Achievements, 

Indonesia Quarterly, Vol 11 Juli 19983, Jakarta, hlm. 20, dalam Bambang Cipto, Op. Cit, hlm. 24



83

PELUANG ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR

pemberitaan di sebuah harian Filipina yang menyatakan adanya 
latihan militer yang dimaksudkan untuk melakukan infiltrasi 
ke Sabah, negara bagian Malaysia. Tentara Filipina dikabarkan 
melatih prajurit-prajurit di kawasan selatan untuk mencapai tujuan 
di atas.20

Berita ini sudah tentu menimbulkan kemarahan di kalangan 
pemimpin Malaysia, untuk beberapa bulan kemudian hubungan 
kedua negara sangat terganggu. Malaysia mengancam untuk 
mundur dari ASEAN sebagai akibat provokasi Filipina tersebut, 
konflik ini sudah tentu mengancam kelangsungan hidup ASEAN 
yang baru berumur enam bulan.21 Perkembangan mengejutkan ini 
membuat negara-negara anggota memilih menghindari tindakan 
yang dapat memperburuk situasi karena mereka tidak berharap 
ASEAN dikorbankan untuk sebuah sengketa yang mungkin masih 
dapat diselesaikan. Mereka berharap agar solusi atas sengketa ini 
dapat ditemukan di luar mekanisme ASEAN sehingga menjamin 
kelangsungan organisasi regional.

Upaya bilateral yang dilakukan kedua negara tidak 
membuahkan hasil bahkan kedua negara menghentikan 
hubungan diplomatik mereka. Mengingat persoalannya sudah 
tidak mungkin lagi dikendalikan ASEAN melalui pertemuan 
di Jakarta dan Bangkok pada bulan Desember 1968 akhirnya 
sepakat menghimbau kedua negara untuk tidak lagi menyuarakan 
perbedaan pendapat mereka secara terbuka untuk menurunkan 
ketegangan hubungan politik kedua negara. Pada Tahun 1969 
merupakan saat memberi harapan bagi hubungan kedua negara, 
sejak bulan Maret 1969 pihak Filipina telah menyatakan kesediaan 
untuk tidak lagi membicarakan isu Sabah dalam pertemuan-
pertemuan ASEAN berikutnya.

Kemudian pada bulan Mei 1969, kedua negara akhirnya 
bertemu kembali dan puncak harapan ini terwujud pada Desember 
1969 saat kedua negara sepakat untuk membuka kembali hubungan 
diplomatik yang terputus sejak tahun 1968. Kedua negara sangat 
menghargai keutuhan ASEAN jauh lebih penting dari kepentingan 
mereka masing-masing. Sudah tentu berakhirnya krisis Sabah 

20 Ibid, hlm. 25
21 Amitav Acharya, Op. Cit, hlm. 49
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meningkatkan rasa percaya diri di kalangan negara anggota 
ASEAN. Cara ASEAN menyelesaikan sengketa Sabah sangat unik 
karena mereka lebih banyak melakukan diplomasi, tekanan dan 
pencegahan sedemikian rupa sehingga dikemudian hari rangkaian 
ini dikenal sebagai the ASEAN Way,22 yaitu kebiasaan ASEAN 
dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN jika dihadapkan pada suatu 
persengketaan harus berusaha menggunakan mekanisme dan 
proses penyelesaian sengketa regional di bidang-bidang politik 
dan keamanan, dan mencari modalitas baru untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, karena 
dalam hal ini sudah tercantum di dalam Deklarasi ASEAN yang 
berisikan tujuan untuk membangun suatu dasar yang kuat atas 
usaha bersama untuk meningkatkan kerjasama dan persahabatan 
demi perdamaian, kemajuan serta kesejahteraan di kawasan. Jadi 
setiap sengketa atau konflik yang tengah dihadapi atau yang 
menyangkut dan melibatkan negara-negara anggota ASEAN 
harus diselesaikan secara damai atau dengan solusi damai dalam 
semangat perdamaian, peningkatan keamanan serta stabilitas, dan 
menentang keras digunakannya cara-cara kekerasan di dalam 
menyelesaikan sengketa di kawasan Asia Tenggara, termasuk 
apa yang telah terjadi di dalam kasus sengketa Kuil Preah Vihear 
antara Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand.

Seperti yang telah terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008 antara 
tentara militer Kamboja dan tentara militer Thailand terlibat kontak 
senjata di dekat Kuil Preah Vihear yang menjadi sengketa kedua 
negara tersebut. Kamboja dan Thailand sama-sama meningkatkan 
jumlah tentaranya di wilayah yang dipersengketakan di antara 
perbatasan kedua negara. Baku tembak tersebut mengakibatkan 
sedikitnya dua orang tentara militer Kamboja tewas dan lima 
orang tentara militer Thailand mengalami luka-luka. Panglima 
Komando Daerah Militer Selatan Thailand Letjen Viboonsak 

22 ASEAN Way adalah norma dan prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara 
damai, tindakan non-konfrontatif terhadap konflik, dan menekankan pada musyawarah 
dan mufakat, dalam Iqbal Shoffan Shofwan, 2006, ASEAN Way Sebagai Managemen Konflik 
Negara-Negara Asia Tenggara, Tesis Program studi Ilmu Politik Konsentrasi Studi Hubungan 
Internasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2006, Yogyakarta, hlm. 36
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Neepan23 mengatakan, bahwa pasukannya melepaskan tembakan 
peringatan ke udara pada saat dua puluh prajurit Kamboja 
memasuki wilayah Thailand. Menurut Viboonsak, pasukan 
Kamboja melepaskan tembakan balasan sehingga terjadilah baku 
tembak tersebut.

Gambar 4.1 Wilayah yang disengketakan adalah wilayah antara garis pink 
dan kuning. Garis kuning diklaim oleh Thailand, yaitu wilayah di luar 

Kuil Preah Vihear. Kuilnya sendiri milik Kamboja, dan titik merah tempat 
yang diduga sebagai tempat terjadinya baku tembak antara tentara militer 

Kamboja dan tentara militer Thailand pada tanggal 15 Oktober 2008.
Sumber :http://arishu.blogspot.com

Pada kesempatan yang berbeda setelah kedua negara terlibat 
dalam baku tembak, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen24 dan 
Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith25 pada tanggal 
20 November 2008 menegaskan bahwa negaranya tidak akan 
“berperang” dan tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan 
terhadap negara tetangganya tersebut yaitu Thailand  menyangkut 
sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara yang telah 
berlangsung sejak lama.

Demi terciptanya perdamaian di kedua belah pihak, seusai 
ketegangan tersebut, para pejabat Pemerintah Kamboja menggelar 
doa bersama di Kuil Preah Vihear dekat wilayah yang menjadi 

23 Suara Merdeka, Tentara Kamboja-Thailand Baku Tembak, tanggal 16 Oktober 2008
24 Anonim, 2008, PM Hun Sen : Kamboja Tidak Akan Berperang Dengan Thailand, diakses pada 

tanggal 2 Januari 2006, dari http://beritasore.com//
25 Kurnian Sari, 2008, Thailand dan Kamboja Tambah Tentara di Perbatasan, diakses pada 

tanggal 5 Januari 2009, dari  http://kompas.co.id/read/xml//
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sengketa dengan Thailand, berhadap agar ketegangan segera 
berakhir26 dan di pihak Thailand Komandan Tentara Negeri Gajah 
Putih Jenderal Anupong Paojindasaid,27 juga telah memerintahkan 
tentaranya untuk tidak lagi menggunakan kekerasan dalam 
menghadapi sengketa ini. Para pejabat Kamboja dan Thailand  
secara prinsip sepakat  untuk mengurangi pasukan di perbatasan 
kedua negara yang disengketakan tersebut dan mencari solusi 
yang terbaik di dalam meredam sengketa yang sedang mereka 
hadapi.

Setelah terjadinya baku tembak di perbatasan kedua negara, 
segala macam daya dan upaya yang dilakukan oleh Kamboja 
dan Thailand dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang 
mengatakan bahwa kedua negara tidak akan melakukan hal 
yang serupa dan berjanji mencari solusi yang terbaik bagi kedua 
belah pihak untuk menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear 
melalui jalan damai dan tanpa menggunakan kekerasan. Belum 
sempat Kamboja dan Thailand berbicara dari hati ke hati untuk 
membicarakan sengketa tersebut, pada tanggal 3 April 2009 kedua 
negara untuk yang kedua kalinya kembali terlibat baku tembak 
di perbatasan dekat dengan wilayah yang dipersengketakan itu, 
akibat terjadinya baku tembak tersebut sedikitnya menewaskan 
dua orang tentara militer Thailand dan mengakibatkan sepuluh 
orang tentara militer lainnya mengalami luka-luka akibat kontak 
senjata tersebut.28

Dalam peristiwa tersebut di atas, keberadaan ASEAN selama 
ini merupakan jaminan keamanan bagi hubungan damai dan 
harmonis di antara para anggotanya dalam menghadapi suatu 
sengketa yang melibatkan setiap negara-negara anggota ASEAN 
yang ditekankan lebih memilih cara-cara damai tanpa menggunakan 
kekerasan. Sebab, selain hal itu sangat menguntungkan para pihak 
yang sedang bersengketa dan juga berimplikatif positif terhadap 
stabilitas keamanan di wilayah kawasan Asia Tenggara. 
26 Anonim, 2008, Demi Perdamaian, Pejabat Kamboja Berdoa di Kuil, diakses pada tanggal 27 

Desember 2008, dari http://kompas.co.id/read/xml//
27 Berita Sore, PM Hun Sen : Kamboja Tidak Akan Berperang Dengan Thailand, tanggal 20 

November 2008 
28 Thet Sambath, 2009, Thai Soldier Loses Leg, Triggers Gunfight After Stepping on Mine, diakses 

pada tanggal 11 April 2009, dari http://www.phnompenhpost.com/index.php/National-news/
Thai-soldier-loses-leg-triggers-gunfight-after-stepping-on-mine.html
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Gambar 4.2 Lokasi terjadinya baku tembak yang kedua kalinya antara 
tentara militer Kamboja dan Thailand pada tanggal 3 April 2009.

Sumber :http://www.embassyofcambodia.org.nz/

Sikap ASEAN ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum 
dalam the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 
(TAC) yang ditandatangani di Bali tahun 1976 yang merupakan 
pelembagaan norma dan kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan 
persoalan yang muncul di antara negara anggota. TAC merupakan 
regional code of conduct yang selama ini sangat paling berperan 
dalam meredam sengketa antar sesama anggota ASEAN dan 
menumbuhkan budaya damai di kawasan.

Baku tembak yang terjadi antara tentara militer Kamboja 
dan tentara militer Thailand yang telah menewaskan para tentara 
militer dari kedua negara, seharusnya dapat dihindari oleh kedua 
belah pihak, jika kedua negara mematuhi tata tertib yang telah 
dituangkan dalam TAC, yang pada intinya menyatakan bahwa 
setiap sengketa yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN 
harus diselesaikan secara damai dan penggunaan kekerasan 
atau ancaman menggunakan kekerasan sama sekali tidak dapat 
dibenarkan. Sudah menjadi kewajiban setiap negara anggota 
ASEAN untuk menciptakan suasana kawasan yang damai dan 
aman tanpa adanya kekerasan di setiap sengketa yang tengah 
dihadapi. Hal tersebut sudah menjadi pedoman bagi Kamboja 
dan Thailand, sebab Kamboja melalui perwakilan negaranya yaitu 
Chem Widhya dan Thailand di wakili oleh Perdana Menterinya 
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yaitu Kukrit Pramoj bersedia untuk menandatangani perjanjian 
TAC dan mengamalkan isi dari perjanjian tersebut. Jika kedua 
negara berkomitmen untuk menjalani TAC ketegangan diantara 
mereka akan mudah dapat diselesaikan.

Inti dari TAC adalah penggunaan cara-cara damai di dalam 
menyelesaikan sengketa intra-regional (peaceful settlement of 
disputes) dan sangat menentang penggunaan kekerasan, hal ini 
yang merupakan prinsip dasar untuk memandu dan menjalin 
hubungan baik dengan berbagai pihak serta sesama negara anggota 
ASEAN yang lainnya, sama seperti apa yang telah dituangkan di 
dalam TAC, dalam Piagam ASEAN yang telah diberlakukannya di 
kawasan Asia Tenggara dan kesepuluh negara anggota ASEAN 
telah meratifikasi piagam tersebut. Dimana Piagam ASEAN sangat 
menentang penggunaan kekerasan di dalam setiap sengketa yang 
tengah dihadapi oleh masing-masing anggotanya dan mewajibkan 
setiap anggotanya untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara 
damai melalui cara-cara yang telah disediakan untuk menciptakan 
keamanan di kawasan. Sementara itu, menurut mantan Sekretariat 
Jenderal (Sekjen) ASEAN Rudolfo C. Severino,29 Piagam ASEAN 
secara eksplisit memuat prinsip-prinsip demokrasi, HAM, 
penyelesaian sengketa secara damai, dan tata pemerintahan yang 
baik. Namun, kata Severino yang juga kepala Pusat Studi ASEAN 
ini tanpa penerapan maka Piagam ASEAN tak akan berarti apa-
apa.

Dengan diberlakukannya Piagam ASEAN menjadi awal 
baru bagi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara.  Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono30 mengatakan, 
piagam itu sangat penting untuk menyatukan negara-negara di 
Asia Tenggara dalam menghadapi  masalah yang tengah dihadapi 
untuk menyelesaikan perbedaan antara negara-negara anggota 
dengan cara-cara yang lebih bersahabat dan mengutamakan 
solusi damai. Dengan hadirnya Pasal 1 Piagam ASEAN yang 
menyatakan bahwa kewajiban negara anggota menjaga keamanan, 
perdamaian, dan kemakmuran kawasan, berdasarkan pasal ini, 
29 Herdi Kusuma Jaya, 2007,  Alatas : Piagam ASEAN Menguntungkan, diakses pada tanggal 12 

Maret 2009, dari http://www.diskusiskripsi.co.cc/2008/07/press-release-02-dec-2007-ta-1.html
30 Susiso Bambang Yudhoyono, 2008, ASEAN Bertransformasi Dari Asosiasi Menjadi Komunitas, 

diakses pada tangga 26 Desember 2008, dari http://www.presidensby.info//
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ASEAN mempunyai kewajiban untuk turun tangan dalam sengketa 
kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand, dengan meminta 
pertanggungjawaban kedua negara untuk menjaga perdamaian 
kawasan. Tentu saja harus dibarengi dengan penerapan tata 
tertib yang tertuang dalam TAC sebagai pendukung di dalam 
menyadarkan para pihak yang sedang bersengketa bahwa 
pentingnya setiap anggota menempuh jalan-jalan damai tanpa 
kekerasan.

3. Mendorong Kamboja dan Thailand Melakukan 
Perundingan Mengenai Perbatasan Kedua Negara
Sub bab ini menjelaskan tentang peluang ASEAN untuk 

mendorong kedua negara melakukan perundingan secara berkala 
mengenai perbatasan yang disengketakan. Baku tembak yang 
terjadi antara Kamboja dan Thailand disebabkan kedua negara 
tidak bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan sengketa 
perbatasannya, negosiasi yang buntu adalah buntut dari kurangnya 
komunikasi yang dibangun oleh masing-masing pihak. Dengan 
berpedoman pada perjanjian-perjanjian serta Memorandum of 
Understanding (MoU) Between the Government of the Kingdom of 
Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on the 
Survey and Demarcation of Land Boundary of 2000 yang telah 
disepakati secara bersama-sama, ASEAN mempunyai kapasitas 
dan mendorong kedua negara untuk segera menyelesaikan 
sengketa perbatasan yang sedang mereka hadapi, karena Kamboja 
dan Thailand merupakan bagian dari negara anggota ASEAN. Hal 
ini akan berdampak positif bagi perkembangan ASEAN dan akan 
mampu menciptakan kawasan Asia Tenggara aman dan damai 
sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip yang tertuang dalam 
Piagam ASEAN. 

ASEAN dan dunia internasional dikejutkan dengan terjadinya 
kontak senjata antara tentara militer Kamboja dan tentara militer 
Thailand di perbatasan dekat wilayah Kuil Preah Vihear. Kejadian 
ini menyebabkan korban tewas dan melukai tentara militer dari 
masing-masing pihak yang bersengketa. ASEAN yang selama ini 
dianggap sebagai kawasan yang berhasil menjaga perdamaian 
wilayah melalui the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
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Asia 1976 (TAC) ternyata kali ini diguncang oleh konflik bersenjata 
sesama negara anggota. Setelah diberlakukannya Piagam ASEAN 
di Bangkok pada tanggal 15 Desember 2008, sengketa kuil ini bisa 
menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN untuk lebih berhati-hati 
dalam menyelesaikan konflik sengketa perbatasan di kawasan 
Asia Tenggara.

Sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan 
Thailand sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Kejadian baku 
tembak antar kedua negara sebenarnya merupakan akumulasi 
dari beberapa peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Pada 
tanggal 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear yang disebutkan berada 
di wilayah Kamboja secara resmi masuk kedalam daftar warisan 
dunia yang dikeluarkan oleh UNESCO. Langkah ini nampaknya 
tidak dapat diterima oleh Pemerintah Thailand yang menganggap 
masih ada ketidaksepahaman mengenai letak Kuil Preah Vihear 
yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pemerintah 
Kamboja bahwa tentara militer Thailand sejak tanggal 15 Juli 
2008 telah memasuki wilayah Kamboja di dekat Kuil Preah 
Vihear kemudian pada tanggal 21 Juli 2008 aktifitas tentara militer 
Thailand semakin banyak lagi yang dikerahkan dan memasuki 
area Kuil Preah Vihear.

Keadaan semakin memanas dengan terlukanya dua orang 
anggota tentara militer Thailand akibat ranjau darat di daerah sekitar 
Kuil Preah Vihear pada tanggal 7 Oktober 2008. Pihak Thailand 
menganggap bahwa Pemerintah Kamboja telah dengan sengaja 
memasang ranjau di daerah perbatasan yang dipersengketakan 
tersebut. Hal ini segera dibantah oleh Pemerintah Kamboja 
dan beralasan bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa 
persenjataan dalam konflik yang terjadi di Kamboja. Pada 
akhirnya, konflik bersenjata antara kedua negara pun tidak dapat 
dielakkan lagi.

Sementara itu, Hor Namhong, Deputi Perdana Menteri 
dan Kerjasama Internasional Kamboja, menyatakan bahwa 
Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand telah sepakat 
untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan berdasarkan 
pada MoU tahun 2000, yang telah disepakati oleh kedua negara 
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pada tanggal 4 Juni 2000.31 Kelembagaan kerjasama bilateral antara 
Kamboja dan Thailand dalam hasil survei dan perbatasan demarkasi 
kedua negara diwujudkan dalam sebuah lembaga yang disebut 
Cambodia-Thai Joint Commission on Demarcation for Land 
Boundary (JBC) yang merupakan lembaga ad hoc yang sengaja 
dibentuk oleh kedua belah pihak antara Kamboja dan Thailand 
yang secara khusus akan digunakan sebagai forum kerjasama 
dalam menyelesaikan survei dan perbatasan antara kedua negara. 
Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa JBC dari kedua negara 
diwajibkan untuk menggunakan peta pada tahun 1904 dan 1907 
di dalam melakukan survei terhadap perbatasan kedua negara 
yang dibuat oleh Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam kala 
itu.32Jika kedua33 negara memiliki sikap yang jelas dan bersedia 
menggunakan MoU tersebut, maka tidak akan ada lagi kesulitan 
di masa yang akan datang.

Kedua negara yang merupakan anggota ASEAN ini, sebenarnya 
telah melakukan upaya-upaya penyelesaian damai. Hal ini 
nampak dari surat Perdana Menteri Hun Sen tanggal 17 Juli 2008 
yang meminta kepada Perdana Menteri Samak Sundaravej,34untuk 
segera menarik mundur tentaranya dari daerah sekitar Kuil 
Preah Vihear agar mengurangi ketegangan di perbatasan namun 
dalam balasannya Perdana Menteri Samak menyambut baik 
penyelesaian secara damaidan menjadwalkan pertemuan khusus 
dari Cambodia-Thailand General Border Committee (GBC) pada 
tanggal 21 Juli 2008 untuk membicara permasalahan perbatasan 
di antara kedua negara.

31 MoU tersebut menyatakan bahwa Joint Border Committee (JBC) dari kedua negara Kamboja dan 
Thailand harus menggunakan peta dirancang pada tahun 1904 dan 1907, yang telah diratifikasi 
oleh Siam (sekarang Thailand) dan Perancis, Kamboja dari mantan kekuatan kolonial, untuk 
menggambarkan perbatasan yang umum. Lihat Pasal 1 Memorandum of Understanding (MoU) 
Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Kingdomof 
Thailand on the Survey and Demarcation of Land Boundary of 200.

32 Supalak Ganjanakhundee, 2008, Thai troops are in Thai territory : Thai PM, diakses pada 
tanggal 29 Maret 2009, dari http://www.nationmultimedia.com/headlines-
headlines_30078485.php

33 Xiong Tong, 2009, Kamboja, Thailand Pertemuan Membahas Masalah Perbatasan, diakses 
pada tanggal 1 Maret 2009, dari http://www.chinaview.cn

34 Anonim, 2008, Menlu ASEAN Bahas Myanmar dan Konflik Thailand-Kamboja, diakses pada 
tanggal 7 Januari 2009, dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/21/lua01.html
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Gambar 4.3 Area of the Temple of Preah Vihear in the Dangrek range of 
mountains (extrapolation from the map recognized by the International 

Court of Justice, 15 June 1962)
Sumber : the Council of Minister the Royal Goverment of the Kingdom 
of Cambodia, Proposed for the inscription on the World Heritage List 

(UNESCO)

Namun Perdana Menteri Samak juga menekankan bahwa 
area disekitar Kuil Preah Vihear adalah berada dalam wilayah 
kedaulatanPemerintah Thailand dan justru Kamboja-lah yang 
telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah 
Thailand.Selanjutnya Perdana Menteri Hun Sen kembali 
menjawab dalam surat lainnya dengan menyatakan menyambut 
baik pertemuan yang akan diadakan oleh GBC, namun juga 
mengingatkan kembali kepada Pemerintah Thailand bahwa 
berdasarkan peta Annex I yang dipergunakan oleh Mahkamah 
Internasional (International Court of Justice) pada tahun 1962 
dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, diputuskan bahwa 
Kuil Preah Vihear berada pada jarak 700 meter di dalam wilayah 
teritorial Pemerintah Kamboja.

Dalam sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan 
Thailand, status kuil yang disengketakan telah diselesaikan melalui 
penetapan Mahkamah Internasional yang memutuskan kuil 
tersebut sebagai milik Kamboja. Sayangnya wilayah di sekitarnya 
seluas 4,6 km2 belum diputuskan status kepemilikannya dan tetap 
menjadi sumber konflik kedua negara anggota ASEAN tersebut.
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Gambar 4.4  Wilayah yang dipersengketakan oleh Kamboja dan Thailand
Sumber :http://www.preahvihear.com

Dari uraian diatas nampak bahwa diantara kedua negara 
masih terdapat ketidaksepahaman atas keputusan Mahkamah 
Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang Case Concerning the 
Temple of Preah Vihear. Dalam keputusannya, mayoritas hakim 
(sembilan dari dua belas) Mahkamah Internasional menyatakan 
bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan 
Kamboja dan Thailand harus segera menarik personil kepolisian 
dantentara militernya dari kuil tersebut dan yang berada pada 
daerah sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja. 

Dalam kasus ini, Kamboja mendasarkan argumennya pada 
petaAnnex Iyang dibuat oleh Pemerintah Perancis pada tahun 1907 
yang beberapa diantaranya adalah anggota komisi gabungan yang 
dibentuk berdasarkan boundary treaty antara Perancis dan Siam 
pada tanggal 13 Pebruari 1904. Dalam peta tersebut menyatakan 
bahwawilayah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear 
terletakberada dalam wilayah Kamboja. Thailand di lain pihak 
berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak 
dibuat oleh anggota komisi gabungan yang sah. Lebih lanjut, 
garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah 
berdasarkan batas garis air yang salah dan bila menggunakan 
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batas garis air yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di 
dalam wilayah Thailand.35

Gambar 4.5 Peta garis perbatasan yang dirancang pada tahun 1904 dan 
1907 oleh Pemerintahan Perancis dengan Siam (sekarang Thailand) dan 

menunjukkan letak Kuil Preah Vihear yang dipersengketakan.
Sumber : http://www.preahvihear.com

 Menarik bahwa dalam salah satu kesimpulannya, 
mayoritas hakim berpendapat bahwa walaupun peta sebagaimana 
dalam petaAnnex Imempunyai kekuatan teknis topografi namun 
pada saat dibuatnya peta ini tidak memiliki karakter mengikat 
secara hukum. Lalu apa alasan hakim sehingga menggunakan 
peta ini sebagai dasar keputusannya? alasannya adalah karena 
saat peta ini diserahkan dan dikomunikasikan kepada Pemerintah 
Siam oleh Pemerintah Perancis, Pemerintah Siam telah sama 
sekali tidak memberikan reaksi, menyatakan keberatan ataupun 
mempertanyakannya. Ketiadaan reaksi tersebut menjadikan 
Pemerintah Siam menerima keadaan dan kondisi dalam peta 
tersebut. Demikian juga pada banyak kesempatan lainnya, 
Pemerintah Thailandtidak mengajukan keberatan apapun terhadap 
letak Kuil Preah Vihear.

Kemudian pendapat mayoritas hakim Mahkamah 
Internasional  menyatakan bahwa dimana kegagalan Thailand 
menyatakan keberataannya saat kesempatan tersebut ada 
membuat Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa 

35 Iman Prihandono, 2008, Sengketa Preah Vihear: Ujian Bagi ASEAN Charter, diakses pada 
tanggal 3 Maret 2009, dari http://imanprihandono.wordpress.com/2008/10/24/sengketa-
preah-vihear-ujian-bagi-asean-charter/
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pihaknya tidak terikat pada peta Annex I. Lebih menarik lagi, 
mayoritas hakim berkesimpulan bahwa adalah tidak penting lagi 
untuk memutuskan apakah garis batas air yang dipergunakan 
dalam peta sebagaimana dituangkan dalam peta Annex Itelah 
sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya. Nampaknya 
kesimpulan terakhir inilah yang masih belum dapat diterima oleh 
Pemerintah Thailand yang tetap berpendapat bahwa telah terjadi 
kesalahan garis batas air dalam pembuatan peta namun tidak 
diperiksa oleh mayoritas hakim Mahkamah Internasional karena 
dianggap tidak penting lagi.

Insiden baku tembak yang telah terjadi antara kedua belah 
pihak pada sebenarnya bisa dikatakan sebagai akibat dari 
keengganan Mahkamah Internasional untuk memeriksa kembali 
apakah batas garis air yang dipergunakan dalam pembuatan peta 
telah sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya sehingga 
masalah ini menjadi isu yang selalu terbuka untuk diperdebatkan 
oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB,36 
masuknya tentara militer Thailand kedalam wilayah Kamboja 
sebagaimana tertuang dalam peta Annex I hal tersebut dapat 
dianggap sebagai ketidakpatuhan (non compliance) terhadap 
putusan Mahkamah Internasional.

Pemerintah Kamboja melalui Hun Sen menyatakan 
harapannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya antara kedua 
Menteri Luar Negeri di Thailand pada tanggal 18 Agustus 2008 
akan membantu mempersempit perbedaan di antara kedua belah 
pihak di dalam menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi. 
Menurut pernyataan bersama yang dibuat oleh para Menteri Luar 
Negeri negara anggota ASEAN mendesak kedua belah pihak 
untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah tersebut dengan 
semangat solidaritas, persahabatan ASEAN serta bertetangga yang 
baik. 

36 Lihat Pasal 94 Piagam PBB berbunyi : (1) Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha 
memenuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam hal apapun dimana anggota tersebut 
menjadi suatu pihak. (2) Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi 
kewajiban-kewajiban dibebaskan atas suatu keputusan Mahkamah, pihak lain dapat meminta 
bantuan kepada Dewan Keamanan, yang jika perlu dapat memberikan anjuran-anjuran atau 
menentukan tindakan-tindakan yang diambil untuk terlaksanaanya keputusan tersebut.
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Menindak lanjuti perkembangan sengketa kuil ini, Pada tanggal 
21-24 Oktober 2008 para Menteri Luar Negeri dari Pemerintah 
Kamboja dan Pemerintah Thailand memutuskan mengadakan 
pertemuan kembali, yang dilaksanakan di Siem Reap, untuk 
melanjutkan pembicaraan mengenai perbatasan diantara kedua 
negara. Dalam rangka pertemuan tersebut Pemerintah Kamboja 
diwakili oleh Hor Namhong sedangkan di pihak Pemerintah 
Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Sompong 
Amornviwat untuk memulai membuka kembali negosiasi dalam 
menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua 
negara. Pertemuan tersebut mendiskusikan mengenai penarikan 
kembali pasukan atau tentara militer yang masing tersisa dan 
berada di daerah kuil tersebut. Kemudian JBC dari kedua negara 
akan mengadakan pertemuan pada tanggal 3-7 November 2008 di 
Kamboja, dengan mengusung agenda untuk mempercepat survei 
demarkasi di perbatasan antara Kamboja dan Thailand sesuai 
dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam MoU tahun 
2000.37

Pertemuan kembali digelar oleh kedua negara pada tanggal 
19-20 November 2008 yang dilaksanakan di Thailand, Menteri 
Luar Negeri masing-masing negara mendorong pada pertemuan 
tersebut untuk menyelesaikan sengketa perbatasan diantara 
mereka secara menyeluruh. Pemerintah Kamboja dan Thailand 
sepakat menyimpan masalah persengketaan perbatasan yang 
telah menimbulkan korban jiwa dan melukai sebagian para 
tentara militer kedua negara sebagai bagian dari masa lalu, mereka 
sepakat untuk kembali berteman baik. Hal itu disampaikan 
pejabat kedua negara seusai pertemuan Perdana Menteri Thailand 
Somchai Wongsawat dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen 
di sela-sela KTT Pertemuan Asia-Eropa (ASEM), pada tanggal 24 
November 2008 di Beijing, China. Bersamaan dengan pertemuan 
yang dilakukan oleh pemimpin kedua negara, para komandan 
militer Kamboja dan Thailand juga melakukan pertemuan terpisah 
dan sepakat untuk melonggarkan ketegangan di perbatasan. 

37 Yao, 2008, Cambodia, Thailand Set Time Frame To Resolve Border Disputes, diakses pada 
tanggal 15 April 2009, dari http://www.chinaview.cn



97

PELUANG ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR

Keduanya juga sepakat saling menghormati posisi masing-masing 
di sekitar Kuil Preah Vihear yang disengketakan tersebut.38

Kemudian Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand 
kembali mengadakan sebuah pertemuan Joint Commission on 
Demarcation for Land Boundary (JBC) between Cambodia 
and Thailand yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009, 
dalam pertemuan tersebut kedua negara membahas tentang 
pengucapan atau ejaan dari kuil tersebut, pihak Pemerintah 
Thailand menginginkan kuil tersebut menggunakan ejaan 
Phra Viharn, sedangkan Pemerintah Kamboja tetap bersikukuh 
menggunakan ejaan Preah Vihear yang sesuai dan berdasarkan 
dengan keputusan Mahkamah Internasional yang dikeluarkan 
pada tanggal 15 Juni 1962 sehingga mengakibatkan kedua negara 
mengalami kebuntuan di dalam perundingan tersebut dan tidak 
adanya kesepakatan mengenai perbatasan demarkasi yang dicapai 
oleh kedua negara.

Rangkaian pertemuan yang dilaksanakan oleh Kamboja dan 
Thailand belum menemukan suatu titik yang terang mengenai 
perbatasan yang disengketakan kedua negara. Kemudian pada 
tanggal 6 April 2009 para juru runding dari pihak Kamboja dan 
Thailand kembali mengadakan perundingan-perundingan baru 
yang bertujuan untuk menyelesaian sengketa perbatasan di antara 
mereka, dilaksanakannya perundingan dan pertemuan ini setelah 
terjadinya baku tembak yang kedua pada tanggal 3 April 2009 
di wilayah dekat Kuil Preah Vihear yang menewaskan beberapa 
para tentara militer Thailand dan mengakibatkan beberapa tentara 
militer mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.

Dengan adanya baku tembak tersebut diatas kedua negara 
telah mengingkari perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati 
bersama mengenai jika terdapat suatu permasalahan atau sengketa 
di antara negara-negara anggota ASEAN dilarang dan menentang 
menggunaan kekerasan atau perang di dalam menghadapinya 
dan mengutamakan jalan damai. ASEAN dan negara-negara 
anggota lainnya sudah saatnya mendorong kedua negara untuk 

38 Oki Pratama, 2008, Thailand dan Kamboja Sepakat Berteman Baik, diakses pada tanggal 15 
Januari 2009, darihttp://kompas.co.id/read/xml/2008/10/25/04112128/thailand-dan-kamboja-
sepakat-berteman-baik//
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kembali duduk secara bersama-sama dengan kepala dingin 
untuk membicarakan dan melakukan negosiasi yang bertujuan 
untuk menyelesaikan sengketa perbatasan kedua negara. ASEAN 
memiliki kapasitas dan peluang untuk mendorong Kamboja 
dan Thailand melanjutkan negosiasi yang buntu karena kedua 
negara merupakan negara anggota ASEAN, sudah sepantasnya 
menghormati dan melaksanakan tujuan dari Piagam ASEAN yang 
telah disepakati bersama yaitu memelihara dan meningkatkan 
perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat 
nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. 

Siapa lagi yang akan menghormati organisasi yang telah 
dibentuk secara bersama-sama, jika bukan negara anggotanya 
sendirilah yang harus menghormatinya dan mendorong kedua 
negara untuk melaksanakan kesepakatan dan melakukan 
perundingan berdasarkan perjanjian-perjanjian dan MoU yang 
telah disepakati secara bersama-sama. Kedua belah pihak baik 
Kamboja dan Thailand telah sepakat dan menyatakan akan 
mematuhi kewajiban sebagai negara anggota ASEAN dan dunia 
internasional serta mencari jalan damai untuk menyelesaikan 
sengketa perbatasan tersebut berdasarkan pada MoU yang telah 
dibuat pada tanggal 4 Juni 2000 oleh kedua belah pihak.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kuil Preah 
Vihear antara Kamboja dan Thailand
Pada sub bab ini akan membahas mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan 
Thailand dengan mendasarkan pada TAC dan Piagam ASEAN. Sejak 
dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, organisasi ini terlihat selalu 
menghindari pembahasan isu-isu seperti politik, keamanan, dan 
hukum. Fakta demikianlah yang membuat ASEAN dianggap tidak 
mampu mewakili kepentingan para negara-negara anggotanya. 
Selain permasalahan internal tersebut, ASEAN juga dipengaruhi 
oleh geo-politik global dimana China dan India berkembang 
menjadi kekuatan yang luar biasa di Benua Asia bahkan dunia.

Sembilan tahun setelah kelahirannya, negara-negara anggota 
ASEAN menyadari bahwa hubungan antara mereka hanya 
didasari oleh suatu komitmen yang tidak mengikat, sedangkan 
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hubungan antar negara-negara di regional Asia Tenggara sudah 
mulai ditemukan perselisihan-perselisihan. Untuk menjaga 
komitmen awal pembentukan organisasi, maka negara-negara 
ASEAN menganggap perlu dibuat sebuah aturan mengikat secara 
hukum yang mampu melindungi kepentingan semua negara 
anggota. Aturan tersebut dibutuhkan untuk kembali meneguhkan 
komitmen, prinsip, dan tujuan yang telah disepakati dalam 
Deklarasi Bangkok serta Piagam ASEAN. Dengan demikian, 
setiap sengketa yang timbul yang tengah dihadapi oleh negara-
negara anggota ASEAN mampu diselesaikan melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa yang telah ada.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pokok 
sengketa yang telah terjadi di perbatasan Kamboja dan Thailand 
menyangkut status kepemilikan Kuil Preah Vihear beserta 
wilayah di sekitar kuil tersebut yang sampai sekarang ini belum 
bisa diselesai oleh kedua negara. Kesepakatan tentang survei 
dan perbatasan demarkasi yang dibuat secara bersama-sama 
berdasarkan  Memorandum of Understanding (MoU) Between the 
Government of the Kingdom of Cambodia and the Government 
of the Kingdom of Thailand on the Survey and Demarcation of 
Land Boundary of 2000 yang nampaknya akan membantu dalam 
permasalahan ini akan tetapi, belum menemukan titik terang 
tentang adanya tanda-tanda akan berakhirnya sengketa ini. Pada 
pertemuan terakhir, yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2009 
oleh kedua belah pihak membicarakan tentang peristiwa kontak 
senjata yang terjadi pada tanggal 3 April 2009 di perbatasan kedua 
negara dan sepakat untuk menahan diri supaya tidak jatuh korban 
yang lebih banyak lagi.

Terkait dengan hal itu, maka jika terjadi perselisihan maupun 
sengketa antara kedua negara yang merupakan sama-sama negara 
anggota ASEAN, dapat menyelesaikan sengketa mereka dalam 
kerangka regional ASEAN. Menurut pendapat John G. Merrills,39 
penyelesaian sengketa melalui organisasi regional memiliki nilai 
lebih (dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa misalnya 
melalui organisasi multilateral). Penyelesaian sengketa regional 
memungkinkan organisasi regional memberi dorongan, bantuan, 
39 Huala Adolf, Op. Cit, hlm. 116
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atau bahkan tekanan kepada para pihak di region tersebut untuk 
menyelesaikan sengketanya secara damai. Pilihan metode berupa 
negosiasi sebagai cara penyelesaian sengketa perbatasan tersebut 
sejalan dengan kehendak TAC, Piagam ASEAN, serta Piagam 
PBB yang melarang menggunakan kekerasan atau perang dalam 
praktek hubungan internasional, sebagaimana yang terjadi dalam 
kasus sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan 
Thailand.40

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang ditekankan di 
dalam ASEAN lebih memilih cara-cara damai. Sebab, selain hal itu 
menguntungkan para pihak yang bersengketa, juga berimplikasi 
positif terhadap stabilitas keamanan di wilayah kawasan. Michael 
Leifer,41 menyebutkan ASEAN sebagai “institusional product of 
regional conflict resolution” atau tepatnya conflict management. 
Dokumen pendiriannya pun merupakan deklarasi multilateral, 
bukan sebuah traktat, bukan pula sebuah rezim hukum yang 
meletakkan komitmen untuk membentuk integrasi politik.42

Sengketa perbatasan yang melibatkan sesama negara anggota 
ASEAN mengenai Kuil Preah Vihear tentu saja memprihatinkan 
dan sangat mengkhawatirkan, kenapa Kamboja dan Thailand 
memilih jalan kekerasan. Padahal dalam kerangka ASEAN, telah 
ada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976) yang 
bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa. Misalnya 
yang diatur dalam Pasal 13 TAC yang menyebutkan : negara-
negara anggota untuk sebisa mungkin dengan itikad baik 
mencegah timbulnya sengketa di antara mereka, namun apabila 
sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah maka para pihak 
wajib untuk menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman 
kekerasan. Dalam pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak 
untuk menyelesaikannya melalui negosiasi secara baik-baik 
(friendly negotiations) dan langsung di antara para pihak.

40 Saru Arifin, Op. Cit, hlm. 177
41 Michael Leifer, 1989, ASEAN and the Security of Southeast Asia, Routledge, London, hlm. 25, 

dalam Saru Arifin, 2009, Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Batas 
Wilayah Darat Indonesia Dengan Malaysia, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 
157

42 Ibid.
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam 
penyelesian sengketa prinsip itikad baik tercermin dalam dua 
tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah 
timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik 
antar negara. Sebab, ketika salah satu negara merasa dikalahkan 
maka hubungan baik antara para pihak dapat terganggu 
dikemudian hari. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada 
ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara 
penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, 
baik yang tertuang dalam TAC maupun Piagam ASEAN.

Negosiasi yang di dasarkan pada itikad baik merupakan kata 
kunci dalam setiap penyelesaian sengketa, dalam sengketa Kuil 
Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand, langkah awal yang 
dilakukan oleh masing-masing negara yang bersengketa adalah 
adanya itikad baik untuk membicarakan dan menyelesaikan 
sengketa tersebut tanpa menggunakan cara-cara kekerasan yang 
sempat digunakan oleh tentara militer Kamboja dan Thailand 
yang telah menewaskan para tentara di kedua belah pihak, hal 
ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan Asia 
Tenggara.

Cara negosiasi sangat praktis dan efektif, hal ini disebabkan 
karena cara penyelesaian dengan negosiasi ini para pihak yang 
bersengketa antara Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Thailand 
dapat langsung berhubungan dan saling memberikan pengertian 
tentang apa yang dikehendaki, oleh karenanya kedua belah pihak 
dapat bertindak dengan bijaksana untuk menyelesaiakan sengketa 
Kuil Preah Vihear yang mereka hadapi. Dalam hal para pihak 
telah sepakat untuk mengadakan penyesuaian tentang fakta-fakta 
yang menjadi sengketa maka kedua pihak akan mudah mencapai 
kesepakatan.43 Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian 
sengketa secara damai yang sangat penting, karena negosiasi 
adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang 
lebih serius. Salah satu bentuk negosiasi adalah konsultasi,44 

43 Sri Setianingsih Suwardi, 2006, Penyelesaian Sengketa Internasional, Universitas Indonesia 
Press, Jakarta, hlm. 7 

44 Jika suatu negara telah mengambil suatu kebijakan yang kemungkinan kebijakan itu 
mempunyai dampak negatif pada negara lain, perundingan/diskusi dengan negara yang 
terkena dampak kebijaksanaan tersebut adalah cara yang terbaik untuk menghindarkan 
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baik konsultasi sebelum atau sesudah terjadinya peristiwa atau 
sengketa, tanpa adanya media ini dalam beberapa hal negosiasi 
tidak dapat berjalan.45

Di dalam melakukan negosiasi kedua negara yang bersengketa 
harus melakukan secara bersahabat, berkomunikasi secara 
terbuka, dan melakukan pertukaran informasi secara transparan 
demi mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan kedua 
belah pihak dan karena mereka masing-masing merupakan negara 
anggota ASEAN, hal ini sangatlah mudah untuk dilakukan. 

Kejelasan pilihan model penyelesaian sengketa yang 
ditegaskan kembali dalam Piagam ASEAN, memberikan harapan 
akan adanya suatu upaya penyelesaian sengketa secara regional 
ASEAN yang menekankan pada cara-cara yang sesuai dengan 
karakteristik dan Visi-Misi ASEAN, yakni terciptanya perdamaian di 
kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, dalam ketentuan Piagam 
ASEAN tersebut terlihat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa 
intra ASEAN ditekankan pada penggunaan metode diplomasi 
yang mencakup negosiasi, dialog, konsultasi, mediasi, jasa-jasa 
baik, dan lain sebagainya.46

Penekanan yang dianjurkan oleh Piagam ASEAN adalah 
jika sengketa yang melibatkan dua atau lebih negara anggota 
ASEAN yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya atau 
perselisihannya secara damai, melalui metode diplomasi 
sebagaimana disebutkan di atas, maka sengketa tersebut dapat 
diselesaikan melalui forum summit yang dihadiri oleh para pucuk 
pemimpin ASEAN untuk pengambilan keputusan atas sengketa 
yang tengah dihadapi47 didasarkan pada konsultasi dan konsensus. 
Apabila konsensus tidak dapat tercapai, maka Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN dapat memutuskan bagaimana suatu 

timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Yang istimewa dari konsultasi adalah adanya 
suplai informasi sedini mungkin untuk mencegah timbulnya sengketa, hal ini disebabkan 
karena pada tahap membuat kebijaksanaan lebih mudah memodifikasi kebijakasanaan 
tersebut daripada adanya kritik internasional tentang tindakan negara tersebut yang dapat 
mengakibatkan adanya presure/tekanan masyarakat internasional atas tindakan/kepentingan 
domestik negara tersebut. Ibid, hlm. 8

45 J. G. Starke, Op. Cit.
46 Saru Arifin, Op. Cit.
47 Lihat Pasal 26 Piagam ASEAN :Apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan, setelah 

penerapan ketentuan-ketentuan diplomasi, maka sengketa ini wajib dirujuk ke Konferensi 
Tingkat Tinggi ASEAN, untuk keputusannya.
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keputusan tertentu dapat diambil, dan tidak satu pun cara-cara 
diatas akan mempengaruhi pengambilan keputusan sebagaimana 
yang tertuang dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN yang 
relevan.48

Demikian penekanan metode diplomasi sebagai cara 
penyelesaian sengketa internasional yang ditekankan baik 
oleh ASEAN maupun Piagam PBB. Dalam konteks sengketa 
perbatasan, ada satu contoh menarik yang dilakukan oleh Rusia 
dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara-negara 
tetangganya. Misalnya dengan Lithuania setelah melakukan 
perundingan perbatasan selama puluhan tahun dapat diakhiri 
dengan kesepakatan perjanjian perbatasan yang ditanda tangani 
pada tahun 2005 dan efektif berlaku sejak tahun 2006.49

Bahkan dalam perkembangan mutakhir, Rusia baru-baru ini 
mengembalikan wilayah di dekat Kota Khabarovsk yang direbut 
dari Cina semasa perang dingin. Pernah terjadi bentrokan militer 
kedua negara dalam memperebutkan wilayah tersebut. Penyerahan 
kembali wilayah ini diwarnai dengan pengibaran bendera China 
dan Rusia, serta penandaan perbatasan baru. Seusai upacara serah 
terima wilayah tersebut, sebuah unit penjaga perbatasan ditarik 
mundur dari sana. Mereka meninggalkan gedung yang selama ini 
menjadi markas dan barak-barak militer.50

Wilayah yang diserahkan oleh Rusia tersebut seluas 170 
kilometer persegi, termasuk sejumlah pulau di sepanjang 
perbatasan Sungai Amur antara Rusia dan China. Kesepakatan 
yang dilakukan pada bulan Juli 2008 tersebut juga menyelesaikan 
demarkasi perbatasan kedua negara sepanjang 4.300 kilometer. 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Qin Gang mengatakan, 
penyelesaian sengketa wilayah ini merupakan pelajaran bagi dunia. 
Menurut Qin, pengalaman China dan Rusia dalam penyelesaian 
sengketa perbatasan memperlihatkan bahwa dialog damai dan 

48 Lihat Pasal 20 Piagam ASEAN : (1) Sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN 
didasarkan pada konsultasi dan konsensus;(2) Apabila konsensus tidak dapat dicapai, 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dapat memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu 
dapat diambil; (3) Tidak satu pun pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini akan memengaruhi 
cara-cara pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam instrumen-instrumen hukum 
ASEAN yang relevan.

49 Saru Arifin, Op. Cit, hlm. 158
50 Ibid.
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konsiliasi yang adil dan masuk akan dengan dasar kesetaraan 
merupakan sebuah cara yang efektif.51

Pelajaran tersebut merupakan contoh yang bisa ditiru oleh 
Kamboja maupun Thailand dalam penyelesaian perselisihan 
perbatasan yang melanda kedua negara saat ini dan akan 
menjadikan peluang ASEAN di dalam mendorong kedua belah 
pihak yang juga merupakan negara anggota ASEAN untuk terus 
menyelesaikan sengketa perbatasan yang tengah dihadapi secara 
damai dengan berdasar pada perjanjian-perjanjian dan kesepakatan 
yang mereka telah setujui yang bertujuan untuk memelihara dan 
meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih 
memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di 
kawasan. 

Semua peristiwa tersebut di atas tentunya menjadi tantangan 
bagi ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian dan sengketa secara 
damai tanpa menggunakan kekerasan. Mampukah ASEAN yang 
telah memiliki Piagam ASEAN, bersama dapat menyelesaikan 
sengketa internal berdasarkan mekanisme yang telah disepakati, 
seperti yang tampak dalam Bab VIII Pasal 22-28 Piagam ASEAN. 

 Kemampuan Piagam ASEAN untuk memaksakan 
penyelesaian sengketa di perbatasan Kuil Preah Vihear melalui 
mekanisme sebagaimana tertuang didalamnya dapat dilaksanakan, 
namun kepatuhan negara anggota terhadap keputusan yang 
dihasilkan masih akan menjadi masalah. Hal ini karena dalam 
Pasal 27 Piagam ASEAN masih belum mencantumkan sanksi yang 
tegas dan jelas terhadap “ketidakpatuhan” tersebut, melainkan 
menyerahkannya kepada KTT ASEAN untuk diputuskan. 
Mengingat masih banyaknya jumlah sengketa perbatasan diantara 
negara-negara ASEAN yang belum terselesaikan, nampaknya 
sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand 
ini dapat menjadi contoh penting tentang bagaimana Piagam 
ASEAN akan bekerja. 

51 Ibid, hlm. 159
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1. Larangan Mencampuri Urusan Internal Negara 
Anggota Lain

Sub bab ini menjelaskan mengenai tantangan ASEAN dalam 
penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear, dengan adanya suatu 

prinsip non-intervensi di dalam tubuh ASEAN membuat ASEAN 
sangat berhati-hati dalam bertindak terhadap anggotanya dan 
menjadi tantangan bagi ASEAN bila ingin menyelesaikan sengketa 
yang terjadi di kawasan jika negara anggotanya dirundung 
masalah. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tantangan ASEAN 
untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa kuil tersebut dapat 
diatasi dengan mendasarkan pada kewajiban setiap negara anggota 
ASEAN menjaga keamanan, perdamaian, dan kemakmuran 
di kawasan, dengan demikian prinsip non-intervensi dapat 
diterapkan secara fleksibel kepada negara-negara anggota ASEAN.   

Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau 
prinsipnon-intervensimerupakan salah satu pondasi yang paling 
kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN, dengan 
berlandaskan pada doktrin ini ASEAN dapat memelihara hubungan 
internal antarnegara anggota ASEAN. Dari sudut pandang negara 
anggota ASEAN, doktrin ini muncul sebagai bentuk kesadaran 
masing-masing negara anggota yang pada tingkat domestik masih 
rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga 
kudeta. 

VI

TANTANGAN ASEAN DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA KUIL 

PREAH VIHEAR
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Ancaman komunis di sebagian besar negara anggota 
merupakan alasan dasar mengapa negara-negara ASEAN 
menganggap ancaman domestik lebih berat dibandingkan dengan 
ancaman yang datangnya dari luar, bukan tidak mungkin bahwa 
kasus Vietnam menjadi pemicu mengapa ancaman intenal jauh 
lebih berbahaya dibandingkan dengan ancaman dari luar. Vietnam 
jatuh ke tangan komunis lebih disebabkan lemahnya institusi 
politik domestik. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN yang 
berambisi membangun negara non-komunis sepakat agar tidak 
ada campur tangan dalam urusan dalam negara masing-masing 
anggota.

Konsep ‘ketahanan nasional’ merupakan sumbangan Indonesia 
dalam mengembangkan prinsip non-intervensi tersebut. Konsep 
ini memberikan keleluasaan Indonesia untuk mengendalikan dan 
melemahkan gerakan komunis tanpa harus melibatkan campur 
tangan dari luar. Selanjutnya prinsip non-intervensi ini menjadi 
alasan bagi setiap negara anggota ASEAN untuk :1

a) Berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap 
kebijakan pemerintahan negara anggota terhadap rakyatnya 
masing-masing agar tidak menjadi penghalang bagi 
kelangsungan organisasional ASEAN;

b) Mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip 
tersebut;

c) Menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi 
negara anggota lain;

d) Mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang 
menghadapi gerakan anti-kemapanan.

Sebagai konsekuensinya ASEAN berusaha tidak mengeluarkan 
pernyataan yang sangat kritis terhadap negara anggota lainnya 
yang sedang menghadapi persoalan internal. Sebagai misal, 
ASEAN menolak menjuluki rejim Pol Pot sebagai rejim genocida 
sekalipun Kamboja belum menjadi negara anggota ASEAN. ASEAN 
juga menahan diri dari kritik pedas terhadap peristiwa People’s 
Power di Filipina. Sejauh Marcos masih berkuasa ASEAN tetap 
mendukungnya sebagai konsekuensi dari prinsip non-intervensi. 

1 Bambang Cipto, Op. Cit, hlm. 31-33
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Bahkan setelah Amerika Serikat menarik dukungan terhadap 
Marcos pun, ASEAN hanya menyatakan keprihatinan terhadap 
perkembangan yang terjadi di Filipina. Prinsip ini ternyata 
membuahkan perkembangan yang bagus memungkinkan ASEAN 
menerima Vietnam dan Myanmar sebagai bagian dari ASEAN yang 
lebih luar.2

Invasi Vietnam yang dilancarkan ke Kamboja pada tahun 1979 
merupakan ujian berat bagi prinsip kedua non-intervensi. ASEAN 
mengingatkan bahwa tindakan Vietnam tersebut telah melanggar 
prinsip non-intervensi. Dan jika hal ini dibiarkan maka ini tentu 
akan membawa dampak buruk bagi kawasan pada umumnya. 
Walaupun Vietnam dan Kamboja pada saat itu bukan bagian dari 
ASEAN, upaya ASEAN dalam memaksakan prinsip dasarnya tidak 
hanya terbatas

bagi negara anggotanya saja. Dalam kasus Vietnam dengan 
Kamboja, ASEAN berkali-kali mengingatkan kepada kedua negara 
agar segera menyelesaikan konflik di antara keduanya. Bahkan 
jika diminta, ASEAN bahkan siap untuk menjadi mediator bagi 
kedua pihak yang terlibat. Sebagaimana yang telah diutarakan 
di atas, isu Vietnam dan Kamboja selalu tidak pernah luput dari 
agenda kerja dan dialog ASEAN.  

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri, pada tanggal 9 januari 
1979 ASEAN akhirnya mendesak negara-negara Asia Tenggara agar 
menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan sistem politik negara lain 
dan menahan diri agar tidak melakukan campur tangan urusan 
negara lain serta tidak melakukan tindakan subversib baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Penolakan ASEAN terhadap 
pemberian perlindungan bagi oposan atau pesuruh dari negara 
anggota lain tercermin pada sikap tidak suka yang diperlihatkan 
pemeritah Malaysia dan Filipina terhadap pelaksanaan konferensi 
Timor Timur di kedua negara tersebut.3

Isu politik di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini menjadi 
pusat perhatian dunia dan ASEAN khususnya adalah isu Myanmar. 
Isu ini muncul sekitar enam belas tahun yang lalu ketika junta 
militer di Rangon melakukan “crack down” terhadap gerakan 

2 Ibid.
3 Ibid.
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pro demokrasi yang dimotori oleh Aung San Suu Kyi. Aksi junta 
tersebut memunculkan reaksi keras dari masyarakat internasional. 
Di tingkat Asia Tenggara, isu ini oleh ASEAN dianggap sebagai 
sebuah isu yang bukan saja akan mempengaruhi kohesivitas 
jangka panjang ASEAN dan citra internasionalnya, tetapi juga 
hubungan ASEAN dengan negara-negara lain maupun institusi 
internasional di luar ASEAN. Pola hubungan ASEAN dengan para 
aktor negara di luar kawasan sampai batas tertentu, ditentukan oleh 
seberapa serius ASEAN bersedia mengatasi masalah demokrasi 
dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar.4

Isu Myanmar telah memunculkan perbedaan pandangan 
dan sikap di kalangan negara anggota ASEAN mengenai cara-
cara menangani kasus Myanmar maupun mengenai implikasi dari 
kasus tersebut terhadap kerja sama ASEAN di masa mendatang. 
ASEAN seolah-olah tidak pernah bebas dari persoalan Myanmar,5 
khususnya ketika ASEAN berbicara mengenai bagaimana 
membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih demokratis. Isu 
Myanmar hampir tidak pernah absen dari agenda pertemuan 
intern para Menteri Luar Negeri ASEAN dan antara ASEAN dan 
mitra dialognya, karena desakan Amerika Serikat isu Myanmar 
bahkan nyaris dibahas dalam forum PBB, ketika Amerika Serikat 
melihat prospek yang tidak cerah dari demokratisasi di Myanmar.6

Untuk pertama kali dalam 38 tahun sejarah pembentukan 
ASEAN, organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini 
melancarkan kritik terbuka kepada salah satu anggotanya, 
Myanmar berkenaan dengan catatan buruk Hak Asasi Manusia 
(HAM). Bila selama ini ASEAN selalu kokoh pada implementasi 
prinsip non-intervensi-nya, kini para pemimpin ASEAN dalam 
KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 mulai berani 
menyuarakan kritik secara langsung terhadap Myanmar bahwa 
“its right recorded an embarrassment and demanded the release 

4 Bantarto Bandoro, 2006, Mynamar dan Negara-negara Ekstra Regional : Perspektif “Mesin 
Presto”, Analisis CSIS Vol. 35 Nomor 2, Jakarta, hlm. 141-142

5 Bantarto Bandoro, 2003, Mahatir’s Myanmar Policy Not Just Empty Rhetoric, The Jakarta Post, 
tanggal 29 Juli 2003

6 Anonim, 2007, US Wanst Myanmar on UN Agenda, diakses pada tanggal 23 Februari 2009, dari 
http://english.aljazeera.net
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of opposition leader, Aung San Suu Kyi, and of other political 
prisoners.”7

Dalam konteks ini, respon dan inisiatif ASEAN berkembang 
dengan perkembangan HAM di Myanmar belum menunjukkan 
tanggung jawab dan strategi kolektif regional yang permanen. 
ASEAN bersikukuh untuk mempertahankan the ASEAN Way 
yang terdiri dari prinsip non-intervensi, pengambilan keputusan 
berdasarkan konsensus, menimalis, dan informalitas dalam 
mekanisme institusionalisasi (soft institutionalism). Diakui bahwa 
prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara-negara 
anggota ASEAN merupakan prinsip yang paling kontroversial dalam 
tubuh ASEAN dan oleh karenanya menjadikan perkembangan 
ASEAN sebagai organisasi regional menjadi agak terhambat.8

Sementara itu Lina A. Alexandra,9 pengamat politik 
internasional dari Centre for Strategic and Internasional Studies 
(CSIS) menyatakan beberapa kegagalan ASEAN antara lain berupa 
ketidaktegasan sikap atas praktek pelanggaran HAM di Myanmar. 
Hingga kini ASEAN tak mengambil sikap apapun atas keputusan 
tahanan rumah Aung San Suu Kyi. Sikap ASEAN tersebut bukan tak 
beralasan. Menengok kembali deklarasi tahun 1967, ASEAN lahir 
berdasarkan komitmen menghormati kedaulatan masing-masing 
negara di kawasan regional Asia Tenggara. Para pendiri ASEAN 
percaya hanya dengan menghormati kedaulatan maka stabilitas 
regional bisa terwujud. Termasuk dengan tidak mencampuri 
urusan dalam negeri masing-masing. Komitmen absolut inilah 
yang masih dipegang oleh negara-negara anggota ASEAN hingga 
kini.10

Situs resmi ASEAN menyatakan, pemikiran tersebut berasal 
dari pertemuan lima Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN tahun 
1971 di Kuala Lumpur. Rapat tersebut kemudian menghasilkan 
kesepakatan ZOPFAN.11ZOPFAN ini antara lain menyatakan 

7 The Jakarta Post, Aung San Suu Kyi, tanggal 15 Desember 2005
8 Anak Agung Banyu Perwita, 2006, Kapasitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal di 

Myanmar, Analisis CSIS Vol. 35 Nomor 2, 2006, Jakarta, hlm. 152-55
9 Veby Mega Indah, 2007, ASEAN di Masa Depan, diakses pada tanggal 12 Maret 2009, dari 

http://vebymega.blogspot.com/2007/08/ASEAN-di-masa-depan.html
10 Ibid.
11 Disarikan dari H. Hanggi, 1991, ASEAN and the ZOPFAN Concept (Singapura : Institute of 

Southeast Asia Studies). Pada mulanya ZOFPAN merupakan proposal Malaysia untuk 
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komitmen mengupayakan keamanan atas dasar penghormatan 
negara-negara Asia Tenggara berupa kebebasan dari campur 
tangan pihak-pihak luar. Untuk menjamin kemerdekaan inilah 
disebutkan negara-negara anggota ASEAN harus berkontribusi 
dalam kerjasama yang kuat dan erat.

Sementara itu menurut Bantarto Bandoro,12 pengamat politik 
internasional dari CSIS menyatakan lewat kedaulatan negara-
negara anggotanya, the ASEAN Way sekaligus menjadi upaya 
menunjukkan kedaulatan ASEAN di mata dunia. Absolutisme the 
ASEAN Way terbukti saat negara-negara anggota ASEAN sendiri 
terlibat pertikaian bilateral. Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan 
yang muncul sejak 1969 antara Indonesia-Malaysia misalnya, 
justru diselesaikan lewat Makamah Internasional. Komitmen 
penyelesaian sengketa antar anggota ASEAN baru pertama muncul 
setelah seperempat abad aliansi regional ini berdiri. 

Berdasarkan komunike keamanan regional ini juga akhirnya 
ASEAN mengirimkan pasukan perdamaian saat Timor Timur 
dilanda konflik pasca referendum. Sebelumnya ASEAN lebih 
banyak berperan di balik resolusi PBB. Jika ASEAN berencana 
meningkatkan integrasi komunitas regionalnya, maka komitmen 
absolut ini harus dipikirkan kembali, komitmen menghormati 
kedaulatan negara mau tak mau harus dibuat lebih fleksibel. 
Terutama saat berhadapan dengan kasus pelanggaran HAM, 
penerapan demokrasi dan sengketa-sengketa yang tengah 
dihadapi oleh sesama negara anggota ASEAN. 

menetralisasi Asia Tenggara. Proposal ini memiliki dua unsur;Pertama, netralisasi Asia 
Tenggara yang dijamin AS, Uni Soviet dan RCC; Kedua, mengharapkan negara-negara kawasan 
untuk mengikuti prinsip non-interference dan non-agression yang diikuti kebijaksanaan tidak 
terlibat dalam persaingan negara besar. Interpretasi sebuah “zopfan” berdasarkan empat 
definisi. Definisi pertama berkaitan dengan keseluruhan kata “zopfan” dan definisi kedua 
merupakan definisi masing-masing kata “damai”, “bebas”, dan “nertalitas.” Zona perdamaian, 
kebebasan dan netralitas ada dalam kondisi dimana identitas sosial, independesi dan integritas 
individu negara dalam zona tersebut dipelihara dan dipertahankan, sehingga negara-negara 
bisa mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional; mempromosikan kerja sama 
dan solidaritas regional, sesuai dengan ide dan cita-cita rakyatnya dan dengan tujuan dan 
prinsip Piagam PBB; serta bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar. Definisi 
zopfan menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam pembentukan zona itu, dan kondisi 
bagaimana tujuan akan dicapai, dalam Adri Harsawaskita, 1997, ASEAN dan Kerja Sama 
Keamanan Multilateral : Visi Kepemimpinan Dalam Pembentukan Zona Damai, Centre for 
Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 120-122

12 Ibid.
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Tak bisa dipungkiri melenyapkan the ASEAN Way berarti akan 
mengusik urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN 
sendiri. Bahkan negara-negara pendiri ASEAN semisal Thailand, 
Filipina, maupun Indonesia memiliki catatan kasus pelanggaran 
HAM yang belum terselesaikan. Hanya dengan menyelesaikan 
masalah-masalah internal negara-negara anggotanya akan 
membawa citra baik ASEAN di mata dunia internasional.

Sejak ASEAN pertama kali didirikan tahun 1967, ASEAN 
telah mengusung prinsip the ASEAN Way, yang salah satunya 
menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota. Prinsip 
ini terpicu perang dingin di masa itu, yang menyeret regional Asia 
Tenggara ke dalam pertarungan dua adidaya dunia. Kehadiran 
the ASEAN Way berusaha menjaga indepensi masing-masing 
anggotanya, sekalipun secara bersamaan membatasi ASEAN ikut 
campur dalam penyelesaian sengketa antar anggota.

Pakar ASEAN Martin Loffelholf,13 dari Universitas Ilmenau, 
Jerman menganalisa prinsip tersebut justru telah memungkinkan 
ASEAN bersatu, sekalipun para anggotanya memiliki pandangan 
politik yang jauh berbeda satu sama lain. Tidak seperti dua puluh 
tujuh negara anggota Uni Eropa yang homogen, ASEAN harus 
berhadapan dengan berbagai bentuk keragaman. Indonesia dan 
Filipina yang aktif mengusung demokrasi misalnya harus duduk 
bersama dalam satu aliansi dengan otoritarian Myanmar dan 
monarki absolut Brunei Darusalam. The ASEAN Way menjadi 
jawaban untuk menyatukan kesepuluh negara di kawasan 
tenggara Asia ini.

Kemudian Loffelholf,14 menyatakan sekalipun ASEAN sering 
disebut macan kertas tak bergigi (yang hanya mampu berbicara 
tanpa aksi) di dalam forum internasional akan tetapi ASEAN 
sebenarnya cukup sukses menjaga keamanan dan stabilitas 
kawasan, mengacu pada fakta setelah 1967 negara-negara 
kawasan Asia Tenggara tak lain terlibat konfrontasi satu sama lain.

Namun kisah sukses ASEAN tersebut kini ternoda oleh 
sengketa perbatasan antara tentara militer Kamboja dan tentara 
13 Veby Mega Indah, 2007, ASEAN Tak Bisa Campuri Konflik Kamboja-Thailand, diakses 

pada tanggal 27 Februari 2009, dari http://vebymega.blogspot.com/2008/11/asean-tak-bisa-
campuri-konflik-kamboja.html

14 Ibid.
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militer Thailand. Muka ASEAN kembali tercoreng arang setelah 
Kamboja meminta bantuan PBB saat gagal membawa sengketa 
ini ke meja perundingan ASEAN. Aliansi ini tak lagi bisa 
membanggakan keberhasilan mencegah sengketa bersenjata 
pecah diantara para anggotanya.

Kepentingan campur tangan ASEAN sebenarnya telah lama 
bertengger di benak para pemimpin Asia Tenggara. Setiap kali 
masalah internal anggota menyeruak, ASEAN tak memiliki otoritas 
campur tangan layaknya aliansi serupa di Uni Eropa. Konflik air 
minum Singapura-Malaysia atau buruh migran Indonesia-Malaysia 
misalnya tetap harus diselesaikan lewat jalur bilateral. Sementara 
konflik perbatasan Malaysia dengan Singapura, Indonesia, dan 
Filipina hanya mendingin tak terselesaikan di meja ASEAN.

Sejak tahun 2003, perhatian atas kondisi ASEAN ini akhirnya 
muncul dalam Bali Concord II. Kesepakatan ini menjadi dasar 
integrasi komunitas ASEAN dan memunculkan kebutuhan 
meratifikasi Piagam ASEAN. Namun Piagam ASEAN yang baru saja 
diratifikasi oleh kesepuluh negara anggota ASEAN, tetap teguh 
menyantumkan kesepakatan untuk tidak mencampuri kedaulatan 
masing-masing negara, dengan kukuhnya ASEAN memegang 
prinsip non-intervensi justru dapat dilihat sebagai “hambatan” 
terhadap kerjasama ASEAN di dalam menghadapai sengketa-
sengketa yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN.

2. Keengganan Kamboja dan Thailand Menyelesaikan 
Sengketa Kuil Preah Vihear Melalui ASEAN
Dalam sub bab ini membahas mengenai keengganan kedua 

belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui kerangka 
regional ASEAN, hal ini disebabkan karena adanya penolakan 
yang dilakukan oleh Thailand, pandangan atau kebijakan 
luar negeri yang dianut dan digunakan oleh Thailand adalah 
pandangan realis yang menganggap bantuan yang akan diberikan 
oleh pihak ke tiga (ASEAN) akan mengusik kedaulatan Thailand. 
Disamping itu juga, dalam penerapan TAC dinyatakan bahwa 
jika negara anggota di dalam menghadapi sengketa mengalami 
kegagalan dalam hal bernegosiasi maka dapat diselesaikan 
melalui the High Council, ada ketidakpercayaan diantara para 
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pihak untuk membawa sengketa mereka ke the High Council 
karena yang akan duduk di dalam the High Council adalah para 
negara anggota ASEAN lainnya yang tidak menjadi pihak dalam 
sengketa tersebut. Tantangan ASEAN mengingatkan kepada 
Kamboja dan Thailand yang notabene negara anggota ASEAN 
lebih mempercayakan usaha penyelesaian sengketanya melalui 
ASEAN tanpa menyimpan rasa takut dan curiga.

Dunia internasional sangat menyesalkan terjadinya baku 
tembak antara tentara militer Kamboja dan tentara militer Thailand 
di perbatasan dekat Kuil Preah Vihear dan mendesak ASEAN 
turun tangan untuk mengatasi konflik bersenjata tersebut yang 
telah menewaskan dan melukai tentara militer dari kedua belah 
pihak. Dimana kondisi yang memanas pada saat terjadinya baku 
tembak tersebut tentunya akan sangat mengganggu stabilitas 
kawasan ASEAN, oleh karena itu sudah seharusnya ASEAN segera 
mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan tersebut.15

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Rais Yatim,16 
mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Surit 
Pitsuwat telah menghubunginya pada tanggal 16 Oktober 2008 
dan meminta bantuan Malaysia untuk memecahkan permasalahan 
atau sengketa yang tengah dihadapi oleh kedua negara. Surin 
juga menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk 
meningkatkan dan membantu penyelesaian sengketa tersebut 
melalui saluran-saluran diplomatik yang telah terjalin cukup 
lama. Hal ini karena dia dipercayai untuk tugas memelihara 
keharmonisan di dalam ASEAN dan bukan hanya Malaysia saja 
yang telah diminta untuk membantu, tapi juga satu atau dua negara 
lainnya yang sama-sama merupakan negara anggota ASEAN.

Sejak Kamboja dan Thailand sebagai anggota ASEAN, maka 
mereka berhubungan dengan bagian dari negara-negara lainnya 
di ASEAN untuk memainkan peran positif di dalam mengatasi 
sengketa yang tengah dihadapi. Namun demikian berkaitan 
dengan permintaan dari Sekjen ASEAN, Malaysia akan berusaha 
untuk bisa memainkan peranan kecil, jika mungkin Malaysia lebih 
15 Mutammimul Ula&Yusron Ihza, 2008, ASEAN Perlu Atasi Konflik Thailand dan Kamboja, 

diakses pada tanggal 23 Januari 2009, darihttp://www.lampungpost.com/cetak/berita. php?id
16 Anti, 2008, Malaysia Diminta Berperan Redakan Ketegangan Thai-Kamboja, diakses pada 

tanggal 15 Januari 2009, dari http://www.republika.co.id/berita/8240.html
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suka mempertemukan kedua pihak di meja konferensi daripada 
menggunakan konfrontasi fisik.

Di samping itu juga Presiden Republik Indonesia Susilo 
Bambang Yudhoyono,17 menyatakan Indonesia siap menjadi 
bagian dari penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja 
dan Thailand. Hal itu disampaikan di kantor Kepresidenan dan 
Presiden Republik Indonesia berharap kontak senjata antara militer 
Kamboja dan militer Thailand tidak meluas dan yang paling baik 
kedua belah pihak sebisa mungkin menahan diri dan melanjutkan 
pembicaraan dan perundingan damai. Presiden juga berharap 
ASEAN dapat berperan lebih aktif untuk mampu menyelesaikan 
sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand 
dengan semangat untuk menciptakan keamanan di kawasan.

Di usianya yang ke-41, ASEAN sebagai perhimpunan negara 
Asia Tenggara, ternyata belum dapat menyelesaikan sendiri 
persoalan yang muncul di antara para negara anggotanya. Untuk 
menyelesaikan ketegangan militer yang dialaminya dengan 
Pemerintah Thailand, sejak pekan lalu, Pemerintah Kamboja 
meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(DK PBB). Semula Kamboja berupaya meminta bantuan ASEAN, 
Wakil Perdana Menteri Kamboja Hor Namhong meminta ASEAN 
membentuk contact group (kelompok penghubung) ASEAN 
guna membantu menyelesaikan masalah perbatasan yang dialami 
negaranya dengan Thailand. Akan tetapi, ASEAN melalui Ketua 
Panitia Tetap ASEAN yang pada saat itu dijabat oleh Menteri Luar 
Negeri Singapura George Yeo,18 justru mendorong agar kedua 
negara menyelesaikan persoalan di antara mereka secara bilateral. 
Dengan alasan, Thailand menginginkan persoalan tersebut 
diselesaikan secara bilateral.19

Sikap ASEAN yang enggan untuk ikut campur tangan, meskipun 
sudah diminta oleh pihak yang bersengketa sesungguhnya sangat 
disesalkan. Sebagai kekuatan regional, ASEAN sebetulnya lebih 
berpotensi untuk menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan 

17 Anonim, 2008, Indonesia Siap Jadi Penengah Thailand dan Kamboja, diakses pada tanggal 
12 Januari 2009, dari http://www.antara.co.id/arc/indonesia-siap-jadi-penengah-thailand-
kamboja 

18 Suara Merdeka, Kamboja Ulimatum Pasukan Thailand, tanggal 15 Oktober 2008 
19 Kompas, Konflik Kamboja-Thailand Kematangan ASEAN Kembali Diuji, tanggal 27 Juli 2008
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ekses kebudayaan karena ASEAN lebih mengerti karakter dan 
akar sengketa tersebut ketimbang DK PBB. Sangat disesalkan 
lagi karena kawasan Asia Tenggara masih menyimpan banyak 
sengketa perbatasan, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, 
Filipina dengan negara-negara tetangga seperti Laos, Vietnam dan 
sebagainya.

Pada tanggal 22 Juli 2008 bertempat di Singapura, sepuluh 
Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN membicarakan 
ketegangan yang terjadi diperbatasan Kamboja dan Thailand. 
Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, yang pernah menjabat Menteri 
Luar Negeri Thailand, mengingatkan sengketa tersebut hanya satu 
diantara banyak tema pertemuan Menteri Luar Negeri pada saat 
itu.  ASEAN berharap, agar sengketa diselesaikan dengan damai 
dan solusi yang diputuskan bisa diterima kedua belah pihak. Bila 
kedua negara yang sedang bersengketa menginginkannya ASEAN 
juga siap menawarkan bantuannya dan memainkan peran yang 
lebih besar sebagai penengah antar kedua negara.

Namun seperti perundingan komite gabungan Kamboja dan 
Thailand pada tanggal 21 Juli 2008, pembicaraan para Menteri 
Luar Negeri itu tidak melahirkan suatu solusi yang memuaskan. 
Dikabarkan, Thailand tidak menghendaki bantuan ASEAN. 
Padahal minat ASEAN tidak kecil. Menteri Luar Negeri Malaysia 
misalnya, menganggap hal ini sebagai tantangan bagi ASEAN 
untuk mengatasi masalah perbatasan antara dua anggotanya 
tersebut.

Apabila usaha perundingan yang dilakukan oleh negara-
negara yang bersengketa tidak berhasil sesuai dengan TAC yang 
dalam konteks ASEAN dapat dilakukan secara bilateral ataupun 
melalui jasa baik the High Council yang tertuang dalam Pasal 
14 TAC yang terdiri dari pejabat-pejabat ASEAN tingkat menteri. 
Dalam penyelesaian melalui the High Councilharus merupakan 
kesepakatan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Banyak 
negara-negara anggota ASEAN tidak membawa sengketa mereka 
ke the High Councilini dikarenakan yang duduk di dalamnya 
adalah para negara anggota ASEAN yang tidak menjadi pihak di 
dalam sengketa tersebut dan ada indikasi para pejabat tersebut 
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memihak salah satu negara yang sedang bersengketa.20 Maka dari 
itu, setiap konflik atau sengketa yang terjadi di ASEAN belum 
pernah diselesaikan secara internal melalui the High Council, 
melainkan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Masih hangat pula dalam ingatan, ketika Indonesia berkonflik 
dengan Malaysia memperebutkan Sipadan dan Ligitan. Masalah 
tersebut baru terselesaikan setelah ada keputusan Mahkamah 
Internasional. Sementara untuk kasus Ambalat, Indonesia harus 
mengerahkan kekuatan militernya untuk menggertak Malaysia 
yang masih mencoba-coba mengganggu kedaulatan Indonesia di 
atas wilayah tersebut.21

Kebijakan Thailand yang menyatakan menolak keterlibatan 
pihak ketiga di dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear 
termasuk ASEAN hal ini bersumber dari pandangan politik luar 
negerinya, bahwa keterlibatan pihak ketiga akan mengancam 
kedaulatan Thailand sebagai sebuah negara. Pola interaksi sebuah 
negara ditentukan oleh bagaimana cara pandang negara tersebut 
dalam melihat sistem internasional. Ini artinya, bagaimana sebuah 
negara bertindak ditentukan oleh perspektif apa yang digunakan 
oleh negara tersebut untuk memandang atau menilai dinamika 
internasional yang berkembang. Dimana pada akhirnya, hasil 
penilaian tersebut akan diimplementasikan oleh negara dalam 
bentuk kebijakan luar negeri.

Di dalam ilmu hubungan internasional dikenal 2 (dua) 
perspektif dominan yang mempengaruhi negara dalam menyusun 
kebijakan luar negerinya. Kedua perspektif ini memiliki pandangan 
yang saling bertolak belakang satu sama lain.Perspektif pertama 
adalah perspektif realis, perspektif ini menyatakan bahwa :22

1)   State of nature dari sistem internasional adalah anarki atau 
tidak adanya satu otoritas pun yang mampu mengatur 
negara dan memiliki kedudukan di atas negara, dengan 

20 Dewa Gede Sudika Mangku, 2006, Pelanggaran Terhadap Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus 
Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan 
Konvensi Wina 1961, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 54

21 Arishu, 2008, Konflik Kamboja-Thailand, diakses pada tanggal 1 Maret 2009, darihttp://arishu.
blogspot.com/2008/10/filipina-dan-indonesia-menjadi-dua.html

22 Wendy A. Prajuli, 2009, Akankah ASEAN Charter Berhasil: Refleksi Melalui Konflik Thailand-
Kamboja, Diakses pada tanggal 15 Februari 2009, dari http//:www.wendhika-wendie.
blogspot.com
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demikian negara memiliki kedaulatan mutlak di dalam sistem 
internasional;

2)  Pendekatan militer merupakan metode penyelesaian utama 
di dalam setiap konflik yang terjadi, dan; 

3)  Persepektif realis tidak mempercayai kerjasama internasional.

Perspektif kedua adalah perspektif liberalis. Berbeda dengan 
realisme, liberalisme menyatakan bahwa :23

1)   Di dalam sistem internasional terdapat norma dan hukum 
yang mengatur aktivitas negara-negara; 

2) Dialog atau diplomasi merupakan metode penyelesaian 
sengketa yang utama, dan; 

3)   Perspektif liberalis mempercayai bahwa kerjasama 
internasional memberikan hasil yang positif bagi negara dan 
sistem internasional.

Di antara negara-negara anggota ASEAN, Thailand bukanlah 
negara satu-satunya yang menggunakan realisme sebagai 
perspektif luar negerinya, melainkan seluruh negara anggota 
ASEAN. Realisme merupakan perspektif dominan yang digunakan 
oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menyusun kebijakan 
luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan negara-
negara anggota menerapkan prinsip non-intervensi di dalam 
mekanisme kerjasama ASEAN.

ASEAN tidak diperbolehkan ikut campur di dalam 
penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh negara-
negara anggotanya. Campur tangan ASEAN dipandang sebagai 
campur tangan pihak ketiga yang mengancam kedaulatan negara.
Salah satu mimpi besar ASEAN saat ini adalah mewujudkan 
regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini salah satunya 
dilakukan dengan adanya Piagam ASEAN yang akan digunakan 
sebagai landasan penyatuan kerjasama ASEAN yang lebih erat.

Jika kita berbicara mengenai kerjasama multilateral 
ataupun regionalisme maka hal itu pasti erat kaitannya dengan 
perspektif liberalis yang mengakui keberadaan kerjasama 
internasional dan memandang bahwa kerjasama internasional 
akan memberikan sumbangan positif bagi negara. Dengan 

23 Ibid.



118

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

kata lain, kerjasama multilateral atau regionalisme merupakan 
produk dari perspektif liberalis.Pandangan liberalis ini bertolak 
belakang dengan pandangan realis yang melihat sebaliknya. Bagi 
realisme kerjasama internasional apapun bentuknya tidak akan 
memberikan keuntungan bagi sebuah negara dan juga tidak akan 
memberikan sumbangan apapun bagi sistem internasional karena 
di dalam sistem internasional yang anarki, prinsip yang berlaku 
adalah self help, yaitu setiap negara hanya akan mementingkan 
dirinya masing-masing dan berbagai hal hanya dapat diusahakan 
oleh negara bersangkutan itu sendiri. Dengan kata lain, bagi 
perspektif realis, kerjasama multilateral atau regionalisme dilihat 
sebagai ancaman dibandingkan peluang.

Dengan perbedaan pandangan yang sedemikian jauh sangat 
sulit dibayangkan bahwa negara-negara yang mengadopsi 
prinsip-prinsip realis dapat membangun dan menjalin kerjasama 
yang erat di antara mereka. Namun kondisi inilah yang terjadi 
di Asia Tenggara. Dengan fakta yang demikian sangat sulit 
mengharapkan kerjasama yang lebih erat akan tercapai di antara 
negara-negara anggota ASEAN sekalipun Piagam ASEAN telah 
diberlakukan. Piagam ASEAN yang berciri liberalis akan selalu 
berbenturan dengan kebijakan negara-negara anggotanya yang 
bercirikan realis.

Dengan demikian upaya selanjutnya yang harus menjadi 
prioritas ASEAN, setelah diberlakukannya Piagam ASEAN ini 
adalah membongkar pola pikir negara-negara anggotanya untuk 
lebih liberalis sehingga mau melepaskan sebagian kedaulatannya 
kepada entitas yang lebih tinggi (ASEAN) dan menjalin kerjasama 
yang lebih erat diantara negara-negara anggota.

Asia, khususnya Asia Tenggara memang menyimpan banyak 
potensi sengketa sebagai buah dari ‘’warisan kebudayaan’’, 
yang sebetulnya merupakan hasil proses akulturasi budaya di 
wilayah ini selama berabad-abad. Tidak diragukan lagi, kawasan 
ini sebetulnya membutuhkan sebuah lembaga yang kuat untuk 
menjadi juru runding bagi sengketa-sengketa tersebut. 

Tetap saja batu sandungan menghadang langkah ASEAN. 
Tantangan tersebut terdapat dalam Pasal 23 Piagam ASEAN 
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menyatakan rekonsiliasi konflik di meja ASEAN ini tetap 
mengharuskan kesediaan negara-negara yang terlibat di 
dalamnya. Termsak menegaskan penolakan Thailand berarti 
menutup pintu bagi campur tangan ASEAN. Penolakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Thailand terhadap ASEAN untuk ikut 
aktif menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear membuktikan 
perhimpunan tersebut mulai kehilangan makna jati dirinya 
sebagai kekuatan yang mempersatukan semangat tata ketertiban 
multinasional dan sudah seharusnya kedua negara mulai 
memanfaatkan jasa ASEAN untuk menyelesaikan sengketa 
Kuil Preah Vihear itu, mengingat kedua negara merupakan 
negara anggota ASEAN berdasarkan Pasal 4 Piagam ASEAN dan 
ASEAN harus mendorong Kamboja dan Thailand untuk segera 
menyelesaikan sengketa kuil tersebut, baik melalui mekanisme 
penyelesaian sengketa regional ASEAN maupun secara bilateral 
dengan tujuan ialah untuk menciptakan perdamain dan keamanan 
di kawasan Asia Tenggara yang sudah merupakan dan menjadi 
kewajiban bagi seluruh negara anggotanya untuk melaksanakan 
tujuan yang telah menjadi cita-cita bersama.
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Peluang ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear. 
ASEAN harus lebih berani mendorong negara anggotanya 

menuntaskan sengketa-sengketa perbatasan yang sedang 
dihadapinya demi terwujudnya Komunitas Keamanan ASEAN 
Tahun 2015 dengan berpedoman pada dokumen-dokumen politik 
yang telah dimiliki oleh ASEAN. Ketegangan yang telah terjadi 
antara tentara militer Kamboja dan tentara militer Thailand terkait 
dengan sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara 
merupakan peluang ASEAN di dalam menjembatani kedua negara 
di dalam “mendinginkan” ketegangan yang telah muncul dan 
mampu memberikan solusi yang terbaik di dalam penyelesaian 
sengketa Kuil Preah Vihear itu dan hal tersebut dapat dilakukan 
dengan memaksimalkan peran Piagam ASEAN yang telah 
disepakati oleh kedua negara yang bersengketa. ASEAN harus 
“membentengi” diri agar sengketa perbatasan tidak berkembang 
menjadi sengketa bersenjata dengan cara memperkuat kerja 
sama, tata perilaku, tanggung jawab serta rasa saling percaya 
di antara sesama anggota di ASEAN juga diperketat. Piagam 
ASEAN diharapkan dapat menjadi tumpuan yang kuat untuk 
menyelesaikan perbedaan maupun sengketa antar negara anggota, 
sehingga eksistensi ASEAN menjadi lebih kuat. Dengan demikian, 
melalui piagam tersebut ASEAN dapat memusatkan perhatiannya 

VII

PENUTUP
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pada penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear untuk menggapai 
terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN tahun 2015.

ASEAN berpeluang untuk mengarahkan kedua negara 
anggotanya yang sedang bersengketa tersebut untuk 
memperhatikan dokumen-dokumen politik yang telah dibuat atas 
persetujuan kesepuluh negara anggota ASEAN yakni meletakkan 
dasar atau fondasi kokoh untuk memajukan kerja sama regional, 
memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta pemeliharaan 
perdamaian, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Jadi 
setiap sengketa yang timbul hendakya diselesaikan dengan cara-
cara damai dan menahan diri untuk tidak menggunakan cara 
kekerasan atau perang, seperti apa yang telah tertuangkan dalam 
the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) 
serta Piagam ASEAN.

ASEAN berpeluang untuk mendorong Pemerintah Kamboja 
dan Pemerintah Thailand melakukan perundingan-perundingan 
dan melanjutkan pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan 
oleh kedua negara dalam menyelesaikan sengketa Kuil Preah 
Vihear yang tengah dihadapinya, demi terciptanya suatu kawasan 
yang damai, dengan berpedoman pada Memorandum of 
Understanding (MoU) Between the Government of the Kingdom of 
Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on the 
Survey and Demarcation of Land Boundary of 2000 yang telah 
mereka sepakati bersama, serta peta yang dibuat berdasarkan 
pada Perjanjian tahun 1904 dan 1907 oleh Pemerintah Perancis 
dan Pemerintah Siam, demi penyelesaian sengketa kuil tersebut.

Saatnya ASEAN lebih berani mendorong negara-negara 
anggotanya, termasuk Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan 
sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara, dengan 
berpedoman pada Piagam ASEAN sebagai landasan dalam 
penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian sengketa akan 
dilakukan atas kepentingan bersama ASEAN demi mewujudkan 
kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai. Mekanisme 
penyelesaian sengketa dalam regional ASEAN ditekankan pada 
penggunaan metode diplomasi, hal ini yang sesuai dengan 
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karakteristik dan Visi-Misi ASEAN, yakni demi terciptanya 
perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah 
Vihear. Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau 
prinsipnon-intervensimerupakan salah satu pondasi yang paling 
kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan 
berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara 
hubungan internal antarnegara ASEAN. Akan tetapi tantangan dan 
hambatan yang dihadapi pada ASEAN adalah dimana prinsip ini 
bisa disalahgunakan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam 
menghadapi isu-isu internasional serta setiap sengketa yang 
tengah dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN.

Pada ASEAN di dalam menyelesaikan sengketa perbatasan 
yang tengah di hadapi dengan Kamboja, karena didasarkan atas 
ketidaknyamanan kedaulatan negaranya diusik oleh negara lain, 
hal ini disebabkan karena cara pandang tentang kebijakan luar 
negeri yang dianut oleh Thailand berpedoman pada perspektif 
realis serta adanya unsur ketidakpercayaan para pihak jika sengketa 
mereka di selesaikan dalam mekanisme theHigh Council sebab 
yang nantinya akan memeriksa sengketa mereka adalah negara-
negara anggota ASEAN yang bukan merupakan pihak di dalam 
sengketa tersebut dan ada kekhawatiran akan memihak salah satu 
pihak yang sedang bersengketa, dan disinilah tantangan ASEAN 
bagaimana meyakinkan pihak-pihak yang sedang bersengketa 
terutama Thailand mengikatkan kembali Visi-Misi ASEAN yang 
telah disepakatai bersama demi terciptanya perdamaian di 
kawasan Asia Tenggara berdasarkan Piagam ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN dapat bersikap lebih fleksibel 
dalam menerapkan prinsip non-intervensi, agar lebih terbuka 
atas keterlibatan yang lebih besar dari negara-negara anggota 
lain (melalui mekanisme yang disepakati bersama), dalam isu-
isu internal yang memiliki dampak melintasi batas-batas negara, 
sengketa yang melibatkan negara anggota, dan masalah-masalah 
yang memiliki dimensi kemanusian yang jelas (seperti dalam hal 
pelanggaran HAM secara besar-besaran dan dalam hal terjadinya 
krisis kemanusiaan), lebih terbuka terhadap saran-saran bersahabat 
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yang diberikan negara-negara sesama anggota ASEAN, selama 
saran-saran tersebut disampaikan melalui mekanisme yang tepat, 
dan tidak terlalu reaktif terhadap kritik dan pandangan-pandangan 
dari masyarakat warga (civil society) dari negara-negara anggota 
lainnya.

Demi kepentingan pemeliharaan dan pengembangan Kuil 
Preah Vihear yang telah dinyatakan sebagai warisan dunia oleh 
UNESCO haruslah ada atau dibentuknya suatu kesepakatan yang 
jelas tentang pengelolaan secara bersama-sama untuk sementara 
waktu terhadap kuil tersebut, sebelum adanya keputusan yang pasti 
mengenai perbatasan demarkasi antara Kamboja dan Thailand. 
Dimana pembentukan mekanisme pengelolaan bersama ini akan 
membantu dan membuat Kuil Preah Vihear akan memiliki nilai 
arkeologi yang tinggi dan terawat, salah satu contohnya adalah 
dari segi ekonomi hal tersebut akan mendatangkan banyak 
wisatawan ke kuil tersebut untuk berkunjung dan berziarah, 
hal ini akan sangat menguntungkan kedua negara, tanpa perlu 
khawatir tentang klaim-klaim wilayah kedaulatan atau menunggu 
dituntaskannya batas demarkasi kedua negara yang kemungkinan 
besar akan memakan waktu cukup lama. Hal ini harus dibarengi 
dengan rasa itikad baik oleh masing-masing pihak untuk 
menciptakan kedamaian dan keuntungan bagi kedua negara 
bertetangga tersebut.
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LAMPIRAN 1

Convention for the Pacific Settlement 
of International Disputes

Adopted 18 October 1907
Animated by the sincere desire to work for the maintenance of 
general peace;
Resolved to promote by all the efforts in their power the friendly 
settlement of international disputes;
Recognizing the solidarity uniting the members of the society of 
civilized nations;
Desirous of extending the empire of law and of strengthening the 
appreciation of international justice;
Convinced that the permanent institution of a Tribunal of 
Arbitration accessible to all, in the midst of independent Powers, 
will contribute effectively to this result;
Having regard to the advantages attending the general and regular 
organization of the procedure of arbitration;
Sharing the opinion of the august initiator of the International 
Peace Conference that it is expedient to record in an International 
Agreement the principles of equity and right on which are based 
the security of States and the welfare of peoples;
Being desirous, with this object, of insuring the better working in 
practice of Commissions of Inquiry and Tribunals of Arbitration, 
and of facilitating recourse to arbitration in cases which allow of 
a summary procedure;
Have deemed it necessary to revise in certain particulars and to 
complete the work of the First Peace Conference for the pacific 
settlement of international disputes;
The High Contracting Parties have resolved to conclude a new 
Convention for this purpose, and have appointed the following as 
their Plenipotentiaries:
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(Here follow the names of Plenipotentiaries.)
Who, after having deposited their full powers, found in good and 
due form, have agreed upon the following:

Part I - The maintenance of general peace
Article 1
With a view to obviating as far as possible recourse to force in 
the relations between States, the Contracting Powers agree to use 
their best efforts to ensure the pacific settlement of international 
differences.

Part II - Good offices and mediation

Article 2
In case of serious disagreement or dispute, before an appeal to 
arms, the Contracting Powers agree to have recourse, as far as 
circumstances allow, to the good offices or mediation of one or 
more friendly Powers.

Article 3
Independently of this recourse, the Contracting Powers deem it 
expedient and desirable that one or more Powers, strangers to the 
dispute, should, on their own initiative and as far as circumstances 
may allow, offer their good offices or mediation to the States at 
variance.
Powers strangers to the dispute have the right to offer good offices 
or mediation even during the course of hostilities.
The exercise of this right can never be regarded by either of the 
parties in dispute as an unfriendly act.

Article 4
The part of the mediator consists in reconciling the opposing 
claims and appeasing the feelings of resentment which may have 
arisen between the States at variance.

Article 5
The functions of the mediator are at an end when once it is 
declared, either by one of the parties to the dispute or by the 
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mediator himself, that the means of reconciliation proposed by 
him are not accepted.

Article 6
Good offices and mediation undertaken either at the request of 
the parties in dispute or on the initiative of Powers strangers to the 
dispute have exclusively the character of advice, and never have 
binding force.

Article 7
The acceptance of mediation cannot, unless there be an agreement 
to the contrary, have the effect of interrupting, delaying, or 
hindering mobilization or other measures of preparation for war.
If it takes place after the commencement of hostilities, the military 
operations in progress are not interrupted in the absence of an 
agreement to the contrary.

Article 8
The Contracting Powers are agreed in recommending the 
application, when circumstances allow, of special mediation in 
the following form:
In case of a serious difference endangering peace, the States at 
variance choose respectively a Power, to which they entrust the 
mission of entering into direct communication with the Power 
chosen on the other side, with the object of preventing the rupture 
of pacific relations.
For the period of this mandate, the term of which, unless otherwise 
stipulated, cannot exceed thirty days, the States in dispute cease 
from all direct communication on the subject of the dispute, which 
is regarded as referred exclusively to the mediating Powers, which 
must use their best efforts to settle it.
In case of a definite rupture of pacific relations, these Powers are 
charged with the joint task of taking advantage of any opportunity 
to restore peace.
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Part III - International Commissions of Inquiry

Article 9
In disputes of an international nature involving neither honour nor 
vital interests, and arising from a difference of opinion on points 
of facts, the Contracting Powers deem it expedient and desirable 
that the parties who have not been able to come to an agreement 
by means of diplomacy, should, as far as circumstances allow, 
institute an International Commission of Inquiry, to facilitate a 
solution of these disputes by elucidating the facts by means of an 
impartial and conscientious investigation.

Article 10
International Commissions of Inquiry are constituted by special 
agreement between the parties in dispute.
The Inquiry Convention defines the facts to be examined; it 
determines the mode and time in which the Commission is to be 
formed and the extent of the powers of the Commissioners.
It also determines, if there is need, where the Commission is to 
sit, and whether it may remove to another place, the language the 
Commission shall use and the languages the use of which shall 
be authorized before it, as well as the date on which each party 
must deposit its statement of facts, and, generally speaking, all the 
conditions upon which the parties have agreed.
If the parties consider it necessary to appoint Assessors, the 
Convention of Inquiry shall determine the mode of their selection 
and the extent of their powers.

Article 11
If the Inquiry Convention has not determined where the 
Commission is to sit, it will sit at The Hague.
The place of meeting, once fixed, cannot be altered by the 
Commission except with the assent of the parties.
If the Inquiry Convention has not determined what languages are 
to be employed, the question shall be decided by the Commission.

Article 12
Unless an undertaking is made to the contrary, Commissions of 
Inquiry shall be formed in the manner determined by Articles 45 
and 57 of the present Convention.
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Article 13
Should one of the Commissioners or one of the Assessors, should 
there be any, either die, or resign, or be unable for any reason 
whatever to discharge his functions, the same procedure is 
followed for filling the vacancy as was followed for appointing 
him.

Article 14
The parties are entitled to appoint special agents to attend the 
Commission of Inquiry, whose duty it is to represent them and to 
act as intermediaries between them and the Commission.
They are further authorized to engage counsel or advocates, 
appointed by themselves, to state their case and uphold their 
interests before the Commission.

Article 15
The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration 
acts as registry for the Commissions which sit at The Hague, and 
shall place its offices and staff at the disposal of the Contracting 
Powers for the use of the Commission of Inquiry.

Article 16
If the Commission meets elsewhere than at The Hague, it appoints 
a Secretary-General, whose office serves as registry.
It is the function of the registry, under the control of the President, 
to make the necessary arrangements for the sittings of the 
Commission, the preparation of the Minutes, and, while the inquiry 
lasts, for the charge of the archives, which shall subsequently be 
transferred to the International Bureau at The Hague.

Article 17
In order to facilitate the constitution and working of Commissions 
of Inquiry, the Contracting Powers recommend the following 
rules, which shall be applicable to the inquiry procedure in so far 
as the parties do not adopt other rules.

Article 18
The Commission shall settle the details of the procedure not 
covered by the special Inquiry Convention or the present 
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Convention, and shall arrange all the formalities required for 
dealing with the evidence.

Article 19
On the inquiry both sides must be heard.
At the dates fixed, each party communicates to the Commission 
and to the other party the statements of facts, if any, and, in all 
cases, the instruments, papers, and documents which it considers 
useful for ascertaining the truth, as well as the list of witnesses and 
experts whose evidence it wishes to be heard.

Article 20
The Commission is entitled, with the assent of the Powers, to 
move temporarily to any place where it considers it may be useful 
to have recourse to this means of inquiry or to send one or more 
of its members. Permission must be obtained from the State on 
whose territory it is proposed to hold the inquiry.

Article 21
Every investigation, and every examination of a locality, must be 
made in the presence of the agents and counsel of the parties or 
after they have been duly summoned.

Article 22
The Commission is entitled to ask from either party for such 
explanations and information as it considers necessary.

Article 23
The parties undertake to supply the Commission of Inquiry, as 
fully as they may think possible, with all means and facilities 
necessary to enable it to become completely acquainted with, and 
to accurately understand, the facts in question.
They undertake to make use of the means at their disposal, under 
their municipal law, to insure the appearance of the witnesses 
or experts who are in their territory and have been summoned 
before the Commission.
If the witnesses or experts are unable to appear before the 
Commission, the parties will arrange for their evidence to be taken 
before the qualified officials of their own country.
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Article 24
For all notices to be served by the Commission in the territory of a 
third Contracting Power, the Commission shall apply direct to the 
Government of the said Power. The same rule applies in the case 
of steps being taken on the spot to procure evidence.
The requests for this purpose are to be executed so far as the 
means at the disposal of the Power applied to under its municipal 
law allow. They cannot be rejected unless the Power in question 
considers they are calculated to impair its sovereign rights or its 
safety.
The Commission will equally be always entitled to act through the 
Power on whose territory it sits.

Article 25
The witnesses and experts are summoned on the request of the 
parties or by the Commission of its own motion, and, in every 
case, through the Government of the State in whose territory they 
are.
The witnesses are heard in succession and separately in the 
presence of the agents and counsel, and in the order fixed by the 
Commission.

Article 26
The examination of witnesses is conducted by the President.
The members of the Commission may however put to each 
witness questions which they consider likely to throw light on 
and complete his evidence, or get information on any point 
concerning the witness within the limits of what is necessary in 
order to get at the truth.
The agents and counsel of the parties may not interrupt the witness 
when he is making his statement, nor put any direct question 
to him, but they may ask the President to put such additional 
questions to the witness as they think expedient.

Article 27
The witness must give his evidence without being allowed to read 
any written draft. He may, however, be permitted by the President 
to consult notes or documents if the nature of the facts referred to 
necessitates their employment.
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Article 28
A Minute of the evidence of the witness is drawn up forthwith 
and read to the witness. The latter may make such alterations and 
additions as he thinks necessary, which will be recorded at the 
end of his statement.
When the whole of his statement has been read to the witness, he 
is asked to sign it.

Article 29
The agents are authorized, in the course of or at the close of the 
inquiry, to present in writing to the Commission and to the other 
party such statements, requisitions, or summaries of the facts as 
they consider useful for ascertaining the truth.

Article 30
The Commission considers its decisions in private and the 
proceedings are secret.
All questions are decided by a majority of the members of the 
Commission.
If a member declines to vote, the fact must be recorded in the 
Minutes.

Article 31
The sittings of the Commission are not public, nor the Minutes 
and documents connected with the inquiry published except in 
virtue of a decision of the Commission taken with the consent of 
the parties.

Article 32
After the parties have presented all the explanations and evidence, 
and the witnesses have all been heard, the President declares the 
inquiry terminated, and the Commission adjourns to deliberate 
and to draw up its Report.

Article 33
The Report is signed by all the members of the Commission.
If one of the members refuses to sign, the fact is mentioned; but 
the validity of the Report is not affected.
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Article 34
The Report of the Commission is read at a public sitting, the agents 
and counsel of the parties being present or duly summoned.
A copy of the Report is given to each party.

Article 35
The Report of the Commission is limited to a statement of facts, 
and has in no way the character of an Award. It leaves to the 
parties entire freedom as to the effect to be given to the statement.

Article 36
Each party pays its own expenses and an equal share of the 
expenses incurred by the Commission.

Part IV - International arbitration
Chapter I - The system of arbitration
Article 37
International arbitration has for its object the settlement of disputes 
between States by Judges of their own choice and on the basis of 
respect for law.
Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good 
faith to the Award.

Article 38
In questions of a legal nature, and especially in the interpretation 
or application of International Conventions, arbitration is 
recognized by the Contracting Powers as the most effective, and, 
at the same time, the most equitable means of settling disputes 
which diplomacy has failed to settle.
Consequently, it would be desirable that, in disputes about the 
above-mentioned questions, the Contracting Powers should, if the 
case arose, have recourse to arbitration, in so far as circumstances 
permit.

Article 39
The Arbitration Convention is concluded for questions already 
existing or for questions which may arise eventually.
It may embrace any dispute or only disputes of a certain category.
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Article 40
Independently of general or private Treaties expressly stipulating 
recourse to arbitration as obligatory on the Contracting Powers, 
the said Powers reserve to themselves the right of concluding 
new Agreements, general or particular, with a view to extending 
compulsory arbitration to all cases which they may consider it 
possible to submit to it.

Chapter II - The Permanent Court of Arbitration
Article 41
With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration 
for international differences, which it has not been possible to 
settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain 
the Permanent Court of Arbitration, as established by the First 
Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless 
otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules 
of procedure inserted in the present Convention.

Article 42
The Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless 
the parties agree to institute a special Tribunal.

Article 43
The Permanent Court sits at The Hague.
An International Bureau serves as registry for the Court. It is the 
channel for communications relative to the meetings of the Court; 
it has charge of the archives and conducts all the administrative 
business.
The Contracting Powers undertake to communicate to the 
Bureau, as soon as possible, a certified copy of any conditions of 
arbitration arrived at between them and of any Award concerning 
them delivered by a special Tribunal.
They likewise undertake to communicate to the Bureau the laws, 
regulations, and documents eventually showing the execution of 
the Awards given by the Court.

Article 44
Each Contracting Power selects four persons at the most, of known 
competency in questions of international law, of the highest moral 
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reputation, and disposed to accept the duties of Arbitrator.
The persons thus elected are inscribed, as Members of the Court, 
in a list which shall be notified to all the Contracting Powers by 
the Bureau.
Any alteration in the list of Arbitrators is brought by the Bureau to 
the knowledge of the Contracting Powers.
Two or more Powers may agree on the selection in common of 
one or more Members.
The same person can be selected by different Powers. The 
Members of the Court are appointed for a term of six years. These 
appointments are renewable.
Should a Member of the Court die or resign, the same procedure 
is followed for filling the vacancy as was followed for appointing 
him. In this case the appointment is made for a fresh period of 
six years.

Article 45
When the Contracting Powers wish to have recourse to the 
Permanent Court for the settlement of a difference which has 
arisen between them, the Arbitrators called upon to form the 
Tribunal with jurisdiction to decide this difference must be chosen 
from the general list of Members of the Court.
Failing the direct agreement of the parties on the composition of 
the Arbitration Tribunal, the following course shall be pursued:
Each party appoints two Arbitrators, of whom one only can be 
its national or chosen from among the persons selected by it 
as Members of the Permanent Court. These Arbitrators together 
choose an Umpire.
If the votes are equally divided, the choice of the Umpire is 
entrusted to a third Power, selected by the parties by common 
accord.
If an agreement is not arrived at on this subject each party selects 
a different Power, and the choice of the Umpire is made in concert 
by the Powers thus selected.
If, within two months’ time, these two Powers cannot come to an 
agreement, each of them presents two candidates taken from the 
list of Members of the Permanent Court, exclusive of the members 
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selected by the parties and not being nationals of either of them. 
Drawing lots determines which of the candidates thus presented 
shall be Umpire.

Article 46
The Tribunal being thus composed, the parties notify to the 
Bureau their determination to have recourse to the Court, the text 
of their ‘Compromis’, and the names of the Arbitrators.
The Bureau communicates without delay to each Arbitrator the 
‘Compromis’, and the names of the other members of the Tribunal.
The Tribunal assembles at the date fixed by the parties. The 
Bureau makes the necessary arrangements for the meeting.
The members of the Tribunal, in the exercise of their duties and out 
of their own country, enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 47
The Bureau is authorized to place its offices and staff at the 
disposal of the Contracting Powers for the use of any special 
Board of Arbitration.
The jurisdiction of the Permanent Court may, within the conditions 
laid down in the regulations, be extended to disputes between 
non-Contracting Powers or between Contracting Powers and non-
Contracting Powers, if the parties are agreed on recourse to this 
Tribunal.

Article 48
The Contracting Powers consider it their duty, if a serious dispute 
threatens to break out between two or more of them, to remind 
these latter that the Permanent Court is open to them.
Consequently, they declare that the fact of reminding the parties 
at variance of the provisions of the present Convention, and the 
advice given to them, in the highest interests of peace, to have 
recourse to the Permanent Court, can only be regarded as friendly 
actions.
In case of dispute between two Powers, one of them can always 
address to the International Bureau a note containing a declaration 
that it would be ready to submit the dispute to arbitration.
The Bureau must at once inform the other Power of the declaration.
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Article 49
The Permanent Administrative Council, composed of the 
Diplomatic Representatives of the Contracting Powers accredited 
to The Hague and of the Netherlands Minister for Foreign Affairs, 
who will act as President, is charged with the direction and control 
of the International Bureau.
The Council settles its rules of procedure and all other necessary 
regulations.
It decides all questions of administration which may arise with 
regard to the operations of the Court.
It has entire control over the appointment, suspension, or dismissal 
of the officials and employees of the Bureau.
It fixes the payments and salaries, and controls the general 
expenditure.
At meetings duly summoned the presence of nine members is 
sufficient to render valid the discussions of the Council. The 
decisions are taken by a majority of votes.
The Council communicates to the Contracting Powers without 
delay the regulations adopted by it. It furnishes them with an 
annual Report on the labours of the Court, the working of the 
administration, and the expenditure. The Report likewise contains a 
résumé of what is important in the documents communicated to the 
Bureau by the Powers in virtue of Article 43, paragraphs 3 and 4.

Article 50
The expenses of the Bureau shall be borne by the Contracting 
Powers in the proportion fixed for the International Bureau of the 
Universal Postal Union.
The expenses to be charged to the adhering Powers shall be 
reckoned from the date on which their adhesion comes into force.

Chapter III - Arbitration procedure
Article 51
With a view to encouraging the development of arbitration, the 
Contracting Powers have agreed on the following rules, which are 
applicable to arbitration procedure, unless other rules have been 
agreed on by the parties.
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Article 52
The Powers which have recourse to arbitration sign a ‘Compromis’, 
in which the subject of the dispute is clearly defined, the time 
allowed for appointing Arbitrators, the form, order, and time in 
which the communication referred to in Article 63 must be made, 
and the amount of the sum which each party must deposit in 
advance to defray the expenses.
The ‘Compromis’ likewise defines, if there is occasion, the 
manner of appointing Arbitrators, any special powers which may 
eventually belong to the Tribunal, where it shall meet, the language 
it shall use, and the languages the employment of which shall be 
authorized before it, and, generally speaking, all the conditions on 
which the parties are agreed.

Article 53
The Permanent Court is competent to settle the ‘Compromis’, if 
the parties are agreed to have recourse to it for the purpose.
It is similarly competent, even if the request is only made by one of 
the parties, when all attempts to reach an understanding through 
the diplomatic channel have failed, in the case of:

1. A dispute covered by a general Treaty of Arbitration concluded 
or renewed after the present Convention has come into 
force, and providing for a ‘Compromis’ in all disputes and 
not either explicitly or implicitly excluding the settlement of 
the ‘Compromis’ from the competence of the Court. Recourse 
cannot, however, be had to the Court if the other party declares 
that in its opinion the dispute does not belong to the category 
of disputes which can be submitted to compulsory arbitration, 
unless the Treaty of Arbitration confers upon the Arbitration 
Tribunal the power of deciding this preliminary question.

2. A dispute arising from contract debts claimed from one Power 
by another Power as due to its nationals, and for the settlement 
of which the offer of arbitration has been accepted. This 
arrangement is not applicable if acceptance is subject to the 
condition that the ‘Compromis’ should be settled in some other 
way.
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Article 54
In the cases contemplated in the preceding Article, the ‘Compromis’ 
shall be settled by a Commission consisting of five members 
selected in the manner arranged for in Article 45, paragraphs 3 
to 6.
The fifth member is President of the Commission ex officio.

Article 55
The duties of Arbitrator may be conferred on one Arbitrator alone 
or on several Arbitrators selected by the parties as they please, 
or chosen by them from the Members of the Permanent Court of 
Arbitration established by the present Convention.
Failing the constitution of the Tribunal by direct agreement between 
the parties, the course referred to in Article 45, paragraphs 3 to 6, 
is followed.

Article 56
When a Sovereign or the Chief of a State is chosen as Arbitrator, 
the arbitration procedure is settled by him.

Article 57
The Umpire is President of the Tribunal ex officio.
When the Tribunal does not include an Umpire, it appoints its 
own President.

Article 58
When the ‘Compromis’ is settled by a Commission, as contemplated 
in Article 54, and in the absence of an agreement to the contrary, 
the Commission itself shall form the Arbitration Tribunal.

Article 59
Should one of the Arbitrators either die, retire, or be unable for any 
reason whatever to discharge his functions, the same procedure 
is followed for filling the vacancy as was followed for appointing 
him.

Article 60
The Tribunal sits at The Hague, unless some other place is selected 
by the parties.
The Tribunal can only sit in the territory of a third Power with the 
latter’s consent.
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The place of meeting once fixed cannot be altered by the Tribunal, 
except with the consent of the parties.

Article 61
If the question as to what languages are to be used has not been 
settled by the ‘Compromis’, it shall be decided by the Tribunal.

Article 62
The parties are entitled to appoint special agents to attend the 
Tribunal to act as intermediaries between themselves and the 
Tribunal.
They are further authorized to retain for the defence of their rights 
and interests before the Tribunal counsel or advocates appointed 
by themselves for this purpose.
The Members of the Permanent Court may not act as agents, 
counsel, or advocates except on behalf of the Power which 
appointed them Members of the Court.

Article 63
As a general rule, arbitration procedure comprises two distinct 
phases: pleadings and oral discussions.
The pleadings consist in the communication by the respective 
agents to the members of the Tribunal and the opposite party 
of cases, counter-cases, and, if necessary, of replies; the parties 
annex thereto all papers and documents called for in the case. 
This communication shall be made either directly or through the 
intermediary of the International Bureau, in the order and within 
the time fixed by the ‘Compromis’.
The time fixed by the ‘Compromis’ may be extended by mutual 
agreement by the parties, or by the Tribunal when the latter 
considers it necessary for the purpose of reaching a just decision.
The discussions consists in the oral development before the 
Tribunal of the arguments of the parties.

Article 64
A certified copy of every document produced by one party must 
be communicated to the other party.
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Article 65
Unless special circumstances arise, the Tribunal does not meet 
until the pleadings are closed.

Article 66
The discussions are under the control of the President. They are 
only public if it be so decided by the Tribunal, with the assent of 
the parties.
They are recorded in minutes drawn up by the Secretaries appointed 
by the President. These minutes are signed by the President and 
by one of the Secretaries and alone have an authentic character.

Article 67
After the close of the pleadings, the Tribunal is entitled to refuse 
discussion of all new papers or documents which one of the 
parties may wish to submit to it without the consent of the other 
party.

Article 68
The Tribunal is free to take into consideration new papers or 
documents to which its attention may be drawn by the agents or 
counsel of the parties.
In this case, the Tribunal has the right to require the production of 
these papers or documents, but is obliged to make them known 
to the opposite party.

Article 69
The Tribunal can, besides, require from the agents of the parties 
the production of all papers, and can demand all necessary 
explanations. In case of refusal the Tribunal takes note of it.

Article 70
The agents and the counsel of the parties are authorized to 
present orally to the Tribunal all the arguments they may consider 
expedient in defence of their case.

Article 71
They are entitled to raise objections and points. The decisions of 
the Tribunal on these points are final and cannot form the subject 
of any subsequent discussion.
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Article 72
The members of the Tribunal are entitled to put questions to the 
agents and counsel of the parties, and to ask them for explanations 
on doubtful points.
Neither the questions put, nor the remarks made by members 
of the Tribunal in the course of the discussions, can be regarded 
as an expression of opinion by the Tribunal in general or by its 
members in particular.

Article 73
The Tribunal is authorized to declare its competence in interpreting 
the ‘Compromis’, as well as the other Treaties which may be 
invoked, and in applying the principles of law.

Article 74
The Tribunal is entitled to issue rules of procedure for the conduct 
of the case, to decide the forms, order, and time in which each 
party must conclude its arguments, and to arrange all the formalities 
required for dealing with the evidence.

Article 75
The parties undertake to supply the Tribunal, as fully as they 
consider possible, with all the information required for deciding 
the case.

Article 76
For all notices which the Tribunal has to serve in the territory of 
a third Contracting Power, the Tribunal shall apply direct to the 
Government of that Power. The same rule applies in the case of 
steps being taken to procure evidence on the spot.
The requests for this purpose are to be executed as far as the 
means at the disposal of the Power applied to under its municipal 
law allow. They cannot be rejected unless the Power in question 
considers them calculated to impair its own sovereign rights or its 
safety.
The Court will equally be always entitled to act through the Power 
on whose territory it sits.
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Article 77
When the agents and counsel of the parties have submitted all the 
explanations and evidence in support of their case the President 
shall declare the discussion closed.

Article 78
The Tribunal considers its decisions in private and the proceedings 
remain secret.
All questions are decided by a majority of the members of the 
Tribunal.

Article 79
The Award must give the reasons on which it is based. It contains 
the names of the Arbitrators; it is signed by the President and 
Registrar or by the Secretary acting as Registrar.

Article 80
The Award is read out in public sitting, the agents and counsel of 
the parties being present or duly summoned to attend.

Article 81
The Award, duly pronounced and notified to the agents of the 
parties, settles the dispute definitively and without appeal.

Article 82
Any dispute arising between the parties as to the interpretation 
and execution of the Award shall, in the absence of an Agreement 
to the contrary, be submitted to the Tribunal which pronounced it.

Article 83
The parties can reserve in the ‘Compromis’ the right to demand 
the revision of the Award.
In this case and unless there be an Agreement to the contrary, the 
demand must be addressed to the Tribunal which pronounced 
the Award. It can only be made on the ground of the discovery 
of some new fact calculated to exercise a decisive influence upon 
the Award and which was unknown to the Tribunal and to the 
party which demanded the revision at the time the discussion was 
closed.
Proceedings for revision can only be instituted by a decision 
of the Tribunal expressly recording the existence of the new 
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fact, recognizing in it the character described in the preceding 
paragraph, and declaring the demand admissible on this ground.
The ‘Compromis’ fixes the period within which the demand for 
revision must be made.

Article 84
The Award is not binding except on the parties in dispute.
When it concerns the interpretation of a Convention to which 
Powers other than those in dispute are parties, they shall inform 
all the Signatory Powers in good time. Each of these Powers is 
entitled to intervene in the case. If one or more avail themselves 
of this right, the interpretation contained in the Award is equally 
binding on them.

Article 85
Each party pays its own expenses and an equal share of the 
expenses of the Tribunal.

Chapter IV - Arbitration by summary procedure
Article 86
With a view to facilitating the working of the system of arbitration 
in disputes admitting of a summary procedure, the Contracting 
Powers adopt the following rules, which shall be observed in the 
absence of other arrangements and subject to the reservation that 
the provisions of Chapter III apply so far as may be.

Article 87
Each of the parties in dispute appoints an Arbitrator. The two 
Arbitrators thus selected choose an Umpire. If they do not agree 
on this point, each of them proposes two candidates taken from 
the general list of the Members of the Permanent Court exclusive 
of the members appointed by either of the parties and not being 
nationals of either of them; which of the candidates thus proposed 
shall be the Umpire is determined by lot.
The Umpire presides over the Tribunal, which gives its decisions 
by a majority of votes.
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Article 88
In the absence of any previous agreement the Tribunal, as soon 
as it is formed, settles the time within which the two parties must 
submit their respective cases to it.

Article 89
Each party is represented before the Tribunal by an agent, who 
serves as intermediary between the Tribunal and the Government 
who appointed him.

Article 90
The proceedings are conducted exclusively in writing. Each party, 
however, is entitled to ask that witnesses and experts should be 
called. The Tribunal has, for its part, the right to demand oral 
explanations from the agents of the two parties, as well as from 
the experts and witnesses whose appearance in Court it may 
consider useful.

Part V - Final provisions
Article 91
The present Convention, duly ratified, shall replace, as between 
the Contracting Powers, the Convention for the Pacific Settlement 
of International Disputes of the 29th July, 1899.

Article 92
The present Convention shall be ratified as soon as possible.
The ratifications shall be deposited at The Hague.
The first deposit of ratifications shall be recorded in a procès-
verbal signed by the Representatives of the Powers which take 
part therein and by the Netherlands Minister for Foreign Affairs.
The subsequent deposits of ratifications shall be made by means of 
a written notification, addressed to the Netherlands Government 
and accompanied by the instrument of ratification.
A duly certified copy of the procès-verbal relative to the first 
deposit of ratifications, of the notifications mentioned in the 
preceding paragraph, and of the instruments of ratification, shall 
be immediately sent by the Netherlands Government, through the 
diplomatic channel, to the Powers invited to the Second Peace 
Conference, as well as to those Powers which have adhered 
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to the Convention. In the cases contemplated in the preceding 
paragraph, the said Government shall at the same time inform the 
Powers of the date on which it received the notification.

Article 93
Non-Signatory Powers which have been invited to the Second 
Peace Conference may adhere to the present Convention.
The Power which desires to adhere notifies its intention in 
writing to the Netherlands Government, forwarding to it the act 
of adhesion, which shall be deposited in the archives of the said 
Government.
This Government shall immediately forward to all the other Powers 
invited to the Second Peace Conference a duly certified copy of 
the notification as well as of the act of adhesion, mentioning the 
date on which it received the notification.

Article 94
The conditions on which the Powers which have not been invited 
to the Second Peace Conference may adhere to the present 
Convention shall form the subject of a subsequent Agreement 
between the Contracting Powers.

Article 95
The present Convention shall take effect, in the case of the Powers 
which were not a party to the first deposit of ratifications, sixty 
days after the date of the procès-verbal of this deposit, and, in the 
case of the Powers which ratify subsequently or which adhere, 
sixty days after the notification of their ratification or of their 
adhesion has been received by the Netherlands Government.

Article 96
In the event of one of the Contracting Parties wishing to denounce 
the present Convention, the denunciation shall be notified in 
writing to the Netherlands Government, which shall immediately 
communicate a duly certified copy of the notification to all the 
other Powers informing them of the date on which it was received.
The denunciation shall only have effect in regard to the notifying 
Power, and one year after the notification has reached the 
Netherlands Government.
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Article 97
A register kept by the Netherlands Minister for Foreign Affairs 
shall give the date of the deposit of ratifications effected in virtue 
of Article 92, paragraphs 3 and 4, as well as the date on which 
the notifications of adhesion (Article 93, paragraph 2) or of 
denunciation (Article 96, paragraph 1) have been received.
Each Contracting Power is entitled to have access to this register 
and to be supplied with duly certified extracts from it.
In faith whereof the Plenipotentiaries have appended their 
signatures to the present Convention.
Done at The Hague, the 18th October, 1907, in a single copy, 
which shall remain deposited in the archives of the Netherlands 
Government, and duly certified copies of which shall be sent, 
through the diplomatic channel, to the Contracting Powers.
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LAMPIRAN 2

Manila Declaration on the Peaceful 
Settlement of International Disputes

The General Assembly,
Having examined the item entitled “Peaceful settlement of 

disputes between States”,
Recalling its resolutions 34/102 of 14 December 1979, 35/160 

of 15 December 1980 and 36/110 of 10 December 1981,
Reaffirming the need to exert utmost efforts in order to settle 

any conflicts and disputes between States exclusively by peaceful 
means and to avoid any military action and hostilities, which 
can only make more difficult the solution of those conflicts and 
disputes,

Considering that the question of the peaceful settlement of 
disputes should represent one of the central concerns for States 
and for the United Nations and that the efforts to strengthen the 
process of the peaceful settlement of disputes should be continued,

Convinced that the adoption of the Manila Declaration on 
the Peaceful Settlement of International Disputes should enhance 
the observance of the principle of peaceful settlement of disputes 
in the relations between States and contribute to the elimination 
of the danger of recourse to force or to the threat of force, to the 
relaxation of international tensions, to the promotion of a policy 
of co-operation and peace and of respect for the independence 
and sovereignty of all States, to the enhancing of the role of the 
United Nations in preventing conflicts and settling them peacefully 
and, consequently, to the strengthening of international peace and 
security,

Considering the need to ensure a wide dissemination of the 
text of the Declaration,
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1.   Approves the Manila Declaration on the Peaceful Settlement 
of International Disputes, 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, the Security Council and the International 
Court of Justice of the adoption of the Declaration;

4.   Urges that all efforts be made so that the Declaration becomes 
generally known and fully observed and implemented.
 

ANNEX
Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International 

Disputes
The General Assembly,
Reaffirming the principle of the Charter of the United Nations 

that all States shall settle their international disputes by peaceful 
means in such a manner that international peace and security, and 
justice, are not endangered,

Conscious that the Charter of the United Nations embodies 
the means and an essential framework for the peaceful settlement 
of international disputes, the continuance of which is likely to 
endanger the maintenance of international peace and security,

Recognizing the important role of the United Nations and the 
need to enhance its effectiveness in the peaceful settlement of 
international disputes and the maintenance of international peace 
and security, in accordance with the principles of justice and 
international law, in conformity with them Charter of the United 
Nations,

Reaffirming the principle of the Charter of the United Nations 
that all States shall refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial integrity or political 
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independence of any State, or in any other manner inconsistent 
with the purposes of the United Nations, 

Reiterating that no State or group of States has the right to 
intervene, directly or indirectly, for any reason whatsoever, in the 
internal or external affairs of any other State,

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,

Bearing in mind the importance of maintaining and 
strengthening international peace and security and the development 
of friendly relations among States, irrespective of their political, 
economic and social systems orlevels of economic development,

Reaffirming the principle of equal rights and self-determination 
of peoples as enshrined in the Charter of the United Nations 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 and in other 
relevant resolutions of the General Assembly,

Stressing the need for all States to desist from any forcible 
action which deprives peoples, particularly peoples under colonial 
and racist regimes or other forms of alien domination, of their 
inalienable right to self-determination, freedom and independence, 
as 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, 

Mindful of existing international instruments as well as 
respective principles and rules concerning the peaceful settlement 
of international disputes, including the exhaustion of local 
remedies whenever applicable,

Determined to promote international co-operation in the 
political field and to encourage the progressive development of 
international law and its codification, particularly in relation to the 
peaceful settlement of international disputes,

Solemnly declares that:
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1. All States shall act in good faith and in conformity with the 
purposes and principles enshrined in the Charter of the 
United Nations with a view to avoiding disputes among 
themselves likely to affect friendly relations among States, 
thus contributing to the maintenance of international peace 
and security.  They shall live together in peace with one 
another as good neighbours and strive for the adoption of 
meaningful measures for strengthening international peace 
and security.

2. Every State shall settle its international disputes exclusively 
by peaceful means in such a manner that international peace 
and security, and justice, are not endangered.

3. International disputes shall be settled on the basis of 
the sovereign equality of States and in accordance with 
the principle of free choice of means in conformity with 
obligations under the Charter of the United Nations and with 
the principles of justice and international law. Recourse to, 
or acceptance of, a settlement procedure freely agreed to by 
States with regard to existing or future disputes to which they 
are parties shall not be regarded as incompatible with the 
sovereign equality of States.

4. States parties to a dispute shall continue to observe in 
theirmutual relations their obligations under the fundamental 
principles of international law concerning the sovereignty, 
independence and territorial integrity of States, as well as other 
generally recognized principles and rules of contemporary 
international law.

5. States shall seek in good faith and in a spirit of co-operation 
an early and equitable settlement of their international 
disputes by any of the following means:  negotiation, inquiry, 
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort 
to regional arrangements or agencies or other peaceful means 
of their own choice, including good offices.  In seeking such 
a settlement, the parties shall agree on such peaceful means 
as may be appropriate to the circumstances and the nature of 
their dispute.
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6. States parties to regional arrangements or agencies shall 
make every effort to achieve pacific settlement of their local 
disputes through such regional arrangements or agencies 
before referring them to the Security Council.  This does not 
preclude States from bringing any dispute to the attention of 
the Security Council or of the General Assembly in accordance 
with the Charter of the United Nations.

7. In the event of failure of the parties to a dispute to reach an 
early solution by any of the above means of settlement, they 
shall continue to seek a peaceful solution and shall consult 
forthwith on mutually agreed means to settle the dispute 
peacefully. Should the parties fail to settle by any of the 
above means a dispute the continuance of which is likely to 
endanger the maintenance of international peace and security, 
they shall refer it to the Security Council in accordance with 
the Charter of the United Nations and without prejudice to the 
functions and powers of the Council set forth in the relevant 
provisions of Chapter VI of the Charter.

8. States parties to an international dispute, as well as other 
States, shall refrain from any action whatsoever which may 
aggravate the situation so as to endanger the maintenance of 
international peace and security and make more difficult or 
impede the peaceful settlement of the dispute, and shall act 
in this respect in accordance with the purposes and principles 
of the United Nations.

9. States should consider concluding agreements for the peaceful 
settlement of disputes among them.  They should also 
include in bilateral agreements and multilateral conventions 
to be concluded, as appropriate, effective provisions for the 
peaceful settlement of disputes arising from the interpretation 
or application thereof.

10. States should, without prejudice to the right of free choice 
of means, bear in mind that direct negotiations are a flexible 
and effective means of peaceful settlement of their disputes.  
When they choose to resort to direct negotiations, States 
should negotiate meaningfully, in order to arrive at an early 
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settlement acceptable to the parties.  States should be equally 
prepared to seek the settlement of their disputes by the other 
means mentioned in the present Declaration.

11.  States shall in accordance with international law implement 
in good faith all the provisions of agreements concluded by 
them for the settlement of their disputes.

12. In order to facilitate the exercise by the peoples concerned of 
the right to self-determination as 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, the parties to a dispute may 
have the possibility, if they agree to do so and as appropriate, 
to have recourse to the relevant procedures mentioned in 
the present Declaration, for the peaceful settlement of the 
dispute.

13. Neither the existence of a dispute nor the failure of a 
procedure of peaceful settlement of disputes shall permit the 
use of force or threat of force by any of the States parties to 
the dispute.

 
II

1.   Member States should make full use of the provisions of 
the Charter of the United Nations, including the procedures 
and means provided for therein, particularly Chapter VI, 
concerning the peaceful settlement of disputes.

2. Member States shall fulfil in good faith the obligations assumed 
by them in accordance with the Charter of the United Nations.

     They should, in accordance with the Charter, as appropriate, 
duly take into account the recommendations of the Security 
Council relating to the peaceful settlement of disputes.  They 
should also, in accordance with the Charter, as appropriate, 
duly take into account the recommendations adopted by the 
General Assembly, subject to Articles 11 and 12 of the Charter, 
in the field of peaceful settlement of disputes.

3. Member States reaffirm the important role conferred on the 
General Assembly by the Charter of the United Nations in the 
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field of peaceful settlement of disputes and stress the need 
for it to discharge effectively its responsibilities.  Accordingly, 
they should:
(a) Bear in mind that the General Assembly may discuss 

any situation, regardless of origin, which it deems 
likely to impair the general welfare or friendly relations 
among nations and, subject to Article 12 of the Charter, 
recommend measures for its peaceful adjustment;

(b) Consider making use, when they deem it appropriate, of 
the possibility of bringing to the attention of the General 
Assembly any dispute or any situation which might lead 
to international friction or give rise to a dispute;

(c)  Consider utilizing, for the peaceful settlement of their 
disputes, the subsidiary organs established by the General 
Assembly in the performance of its functions under the 
Charter;

(d) Consider, when they are parties to a dispute brought 
to the attention of the General Assembly, making use 
of consultations within the framework of the Assembly, 
with a view to facilitating an early settlement of their 
dispute.

4. Member States should strengthen the primary role of the 
Security Council so that it may fully and effectively discharge 
its responsibilities, in accordance with the Charter of the 
United Nations, in the area of the settlement of disputes or of 
any situation the continuance of which is likely to endanger 
the maintenance of international peace and security.  To this 
end they should:
(a) Be fully aware of their obligation to refer to the Security 

Council such a dispute to which they are parties if they 
fail to settle it by the means indicated in Article 33 of the 
Charter;

(b) Make greater use of the possibility of bringing to the 
attention of the Security Council any dispute or any 
situation which might lead to international friction or 
give rise to a dispute;
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(c) Encourage the Security Council to make wider use of 
the opportunities provided for by the Charter in order to 
review disputes or situations the continuance of which 
is likely to endanger the maintenance of international 
peace and security;

(d) Consider making greater use of the fact-finding capacity 
of the Security Council in accordance with the Charter;

(e) Encourage the Security Council to make wider use, as a 
means to promote peaceful settlement of disputes, of the 
subsidiary organs established by it in the performance of 
its functions under the Charter;

(f) Bear in mind that the Security Council may, at any stage 
of a dispute of the nature referred to in Article 33 of 
the Charter or of a situation of like nature, recommend 
appropriate procedures or methods of adjustment;

(g) Encourage the Security Council to act without delay, in 
accordance with its functions and powers, particularly in 
cases where international disputes develop into armed 
conflicts.

 
5. States should be fully aware of the role of the International 

Court of Justice, which is the principal judicial organ of the 
United Nations.  Their attention is drawn to the facilities 
offered by the International Court of Justice for the settlement 
of legal disputes, especially since the revision of the Rules of 
the Court.

  States may entrust the solution of their differences to other 
tribunals by virtue of agreements already in existence or 
which may be concluded in the future. States should bear in 
mind:
(a) That legal disputes should as a general rule be referred 

by the parties to the International Court of Justice, in 
accordance with the provisions of the Statute of the 
Court;

(b) That it is desirable that they:
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(i) Consider the possibility of inserting in treaties, whenever 
appropriate, clauses providing for the submission to the 
International Court of Justice of disputes which may arise 
from the interpretation or application of such treaties;

(ii) Study the possibility of choosing, in the free exercise 
of their sovereignty, to recognize as compulsory the 
jurisdiction of the International Court of Justice in 
accordance with Article 36 of its Statute;

(iii) Review the possibility of identifying cases in which use 
may be made of the International Court of Justice.

 The organs of the United Nations and the specialized 
agencies shouldnstudy the advisability of making use of 
the possibility of requestingnadvisory opinions of the 
International Court of Justice on legal questions arising 
within the scope of their activities, provided that they are 
duly authorized to do so.

  Recourse to judicial settlement of legal disputes, 
particularlynreferral to the International Court of Justice, 
should not be considered an unfriendly act between 
States.

6. The Secretary-General should make full use of the provisions 
of the Charter of the United Nations concerning the 
responsibilities entrusted to him.  The Secretary-General may 
bring to the attention of the Security Council any matter which 
in his opinion may threaten the maintenance of international 
peace and security.  He shall perform such other functions 
as are entrusted to him by the Security Council or by the 
General Assembly.  Reports in this connection shall be made 
whenever requested to the Security Council or the General 
Assembly.

  Urges all States to observe and promote in good faith the 
provisions of the present Declaration in the peaceful 
settlement of their international disputes;

  Declares that nothing in the present Declaration shall be 
construed as prejudicing in any manner the relevant provisions 
of the Charter or the rights and duties of States, or the scope 
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of the functions and powers of the United Nations organs 
under the Charter, in particular those relating to the peaceful 
settlement of disputes;

  Declares that nothing in the present Declaration could in any 
way prejudice the right to self-determination, freedom and 
independence, as derived from the Charter, 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 and racist r gimes or other forms of alien domination; 
nor the right of these peoples to struggle to that end and to 
seek and receive support, in accordance with the principles 
of the Charter and in conformity with the above-mentioned 
Declaration;

  Stresses the need, in accordance with the Charter, to continue 
efforts to strengthen the process of the peaceful settlement of 
disputes through progressive development and codification 
of international law, as appropriate, and through enhancing 
the effectiveness of the United Nations in this field.
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