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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sudah terdapat pengaturan internasional mengenai intervensi

yang dilakukan terhadap suatu negara menurut hukum internasional, yaitu

Charter of the United Nations 1945, Protokol Tambahan II 1977, Resolusi

Majelis Umum Nomor 377 A (V) tentang Uniting For Peace Resolution 1950,

dan Resolusi Majelis Umum 2625 (XXV) Declaration on Principles of

International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among

States in accordance with the Charter of the United Nations 1970.

Keberadaan pengaturan internasional tersebut belum sepenuhnya dapat

dikatakan efektif, sebab masih banyaknya unsur dan pertimbangan politik

yang berbeda-beda sehingga menjadi penghambat pelaksanaan atau

tercapainya pengaturan internasional tersebut.

Kedua, kedatangan Rusia di Suriah merupakan pelaksanaan dari

Treaty of Friendship and Cooperation yang dibentuk Rusia dengan Suriah

pada 8 Oktober 1980. Upaya penyelesaian konflik di Suriah telah dilakukan

sejak 2011. Konflik yang terjadi di Suriah sejak kedatangan Rusia pada tahun

2012 di negaranya, belum berhasil menciptakan keadaan yang lebih damai
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dan kondusif. Selama konflik Suriah berlangsung, Rusia telah mengeluarkan

hak veto sebanyak sebelas kali. Jika Dewan Keamanan, karena tidak adanya

kesepakatan suara bulat dari anggota tetap, atau gagal dalam menjalankan

tanggung jawab utamanya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional, Majelis Umum berhak mempertimbangkan masalah tersebut.

Pertimbangan tersebut dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi berupa

tindakan kolektif, atau penggunaan kekuatan bersenjata. Majelis Umum dapat

mengadakan suatu sesi khusus atau special session dalam waktu dua puluh

empat jam dari permintaan untuk itu. Sesi khusus tersebut dapat dibentuk jika

dimintakan oleh sembilan anggota Dewan Keamanan, atau oleh mayoritas

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2)

Piagam PBB menegaskan bahwa Majelis Umum dapat melakukan

pembahasan terkait pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

yang diajukan oleh setiap anggota PBB atau Dewan Keamanan, serta negara

yang bukan merupakan anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 99 Piagam PBB juga dapat meminta perhatian Dewan

Keamanan terkait suatu hal atau keadaan yang menurutnya dapat

membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tesebut, maka dapat dirumuskan saran-saran

sebagai berikut:

1. Seharusnya Rusia memenuhi dan mematuhi nilai-nilai yang tertuang

dalam Charter of the United Nations 1945, Protokol Tambahan II

1977, Resolusi Majelis Umum Nomor 377 A (V) tentang Uniting For

Peace Resolution 1950, dan Resolusi Majelis Umum 2625 (XXV)

tentang Declaration on Principles of International Law concerning

Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with

the Charter of the United Nations 1970, khususnya mengenai prinsip

non-intervensi secara keseluruhan. Selain itu, Rusia selaku negara

sahabat Suriah harus melaksanakan perjanjiannya sesuai dengan

prinsip hukum umum yang berlaku.

2. Sebaiknya Rusia maupun Suriah lebih bersifat terbuka dan kooperatif

terhadap pihak luar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

organisasi-organisasi non-pemerintah (Non Government

Organization), khususnya mengenai keterbukaan akses informasi

terhadap aktivitas dan keberadaan Rusia di Suriah. Hal tersebut

diharapkan agar Rusia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,

organisasi non-pemerintah, serta elemen lainnya dapat bekerja sama

dalam berupaya mengakhiri konflik di Suriah.
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3. Negara-negara anggota PBB seharusnya lebih banyak berperan dalam

mendorong perdamaian di Suriah dengan mendesak Majelis Umum

untuk melaksanakan fungsinya dalam hal pemeliharaan perdamaian

dan keamanan internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11

ayat (2) Piagam PBB, dan Resolusi Majelis Umum Nomor 377 A (V)

tentang Uniting For Peace Resolution.


