
 

 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindakan intervensi merupakan tindakan turut campur tangan suatu negara 

atau organisasi internasional terhadap urusan atau permasalahan dalam 

negeri negara lain. Tindakan intervensi dalam hukum internasional pada 

dasarnya dilarang, 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 beberapa 

tindakan Dewan Keamanan yang ditentukan dalam Bab VII (pasal 39-51) 

Piagam PBB menjadi justifikasi dari dua tindakan intervensi yang 

diperbolehkan yaitu intervensi kolektif atas mandat Dewan Keamanan PBB 

dan intervensi dalam rangka membela diri. Tindakan intervensi 

diperbolehkan apabila merupakan bentuk intervensi kemanusiaan, 

peembelaan diri, dan tindakan kolektif atas Mandat Dewan Keamanan PBB. 
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2. Tindakan intervensi Rusia dilakukan dengan mengirimkan pasukan militer 

yang bertujuan untuk membantu menghentikan konflik internal di Ukraina. 

Akan tetapi tindakan ini berjalan tidak sesuai dengan tujuan dan justru 

berubah menjadi aksi pendudukan pasukan militer Rusia di beberapa 

wilayah di Ukraina. Tindakan intervensi tersebut kemudian berlanjut dengan 

tindakan Rusia mengadakan referendum di Crimea, yang menentukan atatus 

Crimea untuk tetap bergabung dengan Ukraina atau memisahkan diri dan 

bergabung dengan Rusia. Selain itu, Rusia juga memberikan bantuan militer 

serta dukungan terhadap gerakan separatis di Ukraina. Tindakan intervensi 

Rusia telah melanggar hukum internasional karena selain membahayakan 

keamanan dan perdamaian, juga telah mengancam kedaulatan serta 

keutuhan wilayah Ukraina khususnya di Crimea. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Negara-negara harus turut bekerja sama dalam mencegah terjadinya 

pelaksanaan tindakan intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

internasional, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan intervensi dengan 

tujuan lain. 

 

2. Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga berwenang dapat melakukan 

penurunan pasukan perdamaian PBB menyusul meredanya konflik militer di 

wilayah Ukraina, supaya tindakan intervensi Rusia tidak semakin menyebar 

ke wilayah lain di Ukraina. 


