
V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan

saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Konflik Hizbullah-Israel merupakan pelanggaran dari hukum internasional yang termasuk

dalam kategori melanggar perdamaian dan keamanan internasional karena melanggar Pasal

2 ayat 4, Pasal 51 Piagam PBB, dan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sehingga PBB dapat

ikut serta menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel karena berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB,

PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 39

Piagam PBB,  Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1701 untuk membentuk operasi

Peace Keeping, yang disebut United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL), yang

bertujuan mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian di Libanon.

2. Peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-

Israel yang sesuai dengan prinsip penyelesaian konflik internasional yaitu Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1701 yang isinya menyerukan kedua belah pihak

menghentikan permusuhan, menegakkan integritas dan kedaulatan Pemerintah Libanon

dengan mengirim tentara Libanon dan pasukan perdamaian UNIFIL, menarik mundur

tentara Israel, dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan

keadaan Libanon yang merupakan perwujudan dari prinsip itikad baik, prinsip larangan

penggunaan kekerasan, dan prinsip penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara.



3. Peranan dan usaha-usaha PBB yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian

konflik internasional yaitu pada awal konflik Dewan Keamanan PBB menolak permintaan

Pemerintah Libanon untuk memutuskan gencatan senjata dan melegalkan Israel melakukan

tindakan yang sudah tergolong agresi, yang merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal

34 dan Pasal 39 Piagam PBB, prinsip itikad baik, prinsip larangan penggunaan kekerasan,

prinsip penghormatan atas kedaulatan negara, dan prinsip netralitas. UNIFIL dan

Pemerintah Libanon sebagai pihak-pihak yang terkait dalam Resolusi 1701, menolak untuk

melucuti senjata Hizbullah yang merupakan pelanggaran dari ketentuan yang ada pada

Resolusi 1701. PBB menunjukkan keberpihakannya dalam konflik ini, yaitu tidak

memberikan sanksi apapun terhadap negara Israel yang sudah melakukan agresi terhadap

negara Libanon yang merupakan pelanggaran dari prinsip netralitas.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel hendaknya PBB

tetap menerapkan prinsip netralitas dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan Pasal 2

Piagam PBB dan hukum internasional dalam setiap tahap-tahap penyelesaian konflik

sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari negara manapun.

2. Indonesia hendaknya turut aktif dalam kerangka PBB menyelesaikan konflik bersenjata

PBB untuk menjaga kenetralan PBB dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip

penyelesaian konflik yang ada dalam ketentuan hukum internasional.




