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Intervensi merupakan tindakan turut campur tangan suatu negara terhadap urusan 

dalam negeri negara lain. Intervensi dalam hukum internasional pada dasarnya 

tidak diperbolehkan, namun oleh karena sebab-sebab tertentu tindakan intervensi 

dimungkinkan. Salah satu contoh tindakan intervensi yaitu intervensi Rusia ke 

Crimea (Ukraina). Latar belakang Rusia melakukan intervensi ke wilayah Ukraina 

yaitu atas permintaan dari Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych dengan maksud 

untuk membantu menyelesaikan konflik internal Ukraina, khususnya di Wilayah 

Crimea.  Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tindakan intervensi dalam Hukum Internasional dan bagaimana tindakan 

intervensi Rusia ke wilayah Crimea (Ukraina).  

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui prosedur 

pengumpulan data yang berasal dari bahan hukum primer. Data yang diperoleh 

dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur, 

artikel, serta bahan bacaan lainnya yang dilakukan melalui penelusuran 

kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah 

Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi merupakan tindakan 

dimana suatu negara atau organisasi internasional turut campur dalam urusan atau 

permasalahan internal negara lain. Tindakan intervensi sebenarnya dilarang dalam 

hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB 

No. 2625 (XXV) tentang Prinsip Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar 

Negara dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 (XX) tentang Tidak Dapat 

Diterimanya Intervensi Dalam Urusan Dalam Negeri Negara Serta Perlindungan 

Kemerdekaan dan Kedaulatan. Namun tindakan intervensi diperbolehkan dengan 

syarat mengikuti ketentuan dalam Bab VII (pasal 39-51) Piagam PBB. Tindakan 

intervensi diperbolehkan dalam bentuk intervensi kemanusiaan, pembelaan diri, 

dan tindakan kolektif atas Mandat Dewan Keamanan PBB. Tindakan intervensi 

Rusia dilakukan dengan pengiriman pasukan militer Rusia yang bertujuan untuk 

membantu menghentikan konflik internal di Ukraina, namun  tindakan ini justru 

berkembang dan berjalan tidak sesuai dengan tujuan. Tindakan intervensi tersebut 

antara lain berupa pendudukan pasukan militer oleh Rusia, pengadaan referendum 

di Crimea, serta pemberian dukungan dan bantuan militer kepada kelompok 

separatis yang mengancam kedaulatan, keamanan serta keutuhan wilayah Ukraina 

khususnya di Crimea.  
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