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Latar Belakane Penili han Judu l

Dunia dewasa ini sedanlt nengalaui berbagai gcio-

Iak yang neuprihatinkan, karena teriadinya perselisihan

antar neEara, aisalnya Serbia dengan Bosnia naupun

peranEf intern n6E ara atau Perang saudara uiealnya di

Sonalia antara pasukan penerintahan yang sah denElan

pasukan oposisi yanEl diPiDPin oleh Hohaued Farah Aided.

Pertikaian antar ne!3ara laupun intsrn nelgara atau Perang

saudara berarti tidak seeuai dengan tujuan dari Perseri-

katan BanElsa Bangsa yang dituanE kan dalae Pasal 1 avat 1

Piagan Perserikatan BanElsa Bangsa (selaniutnya disingkat

Piagan PBB) yang nenentukan bahwa peneliharaan perdalai-

an dan keananan internasioanl dan untuk tuiuan itu,

nenEladakan t indakan-t indakan bersaaa yang tePat untuk

nencegah dan nelenyapkan ancatran-ancanan bagi Pordanaian

dan neniadakan t indakan -t indakan penycrangan naupun tin-

dakan lainnya yanil EengEangu perdanaian dan keananan dan

akan nenyelesaikan dengan jalan danai.

Penyelesaian denifan ialan danai aPabila nengalani

jalan buntu dan perselisihan terus berlangEunE, naka

keananan dan perdanaian internasional tergangEu. l'lasalah

perdanaian dan keananan internasional trenurut pasal 24

PiaEfan PBB secara keseluruhan anggota PBB diserahkan ke-

pada Dewan Keamanan PBB yang DeruPakan salah satu organ

utana. Dalan nenyelesaikan peranll yang berkePaniangan di



Sonalia nenpunyai daupak negara terhadap Para warlganya

yaitu kelaparan yanEf berkepanjangan, sehinClga korban

beriatuhan. PBB dalan upaya untuk lencedah bahava kela-

paran yang nerajalela nelalui Dewan Keamanan dikeluarkan

suatu resolusi Nonor 794 vang isinya "bahwa penderitaan

Danusia yantf berkepaniangan di Sonalia telah neninbulkan

ancanan bagi perdasaian dan keselamatan dunia".

Nanun Dewan Keauanan yang Eengirinkan pasukan di

bawah komando Pasukan Anerika Serikat yang aenula barupa

operasi penulihan, Ianbat laun lebih dari nelakukan

operasi peaulihan dari bahaya kelaparan di Sonalia le-

lainkan nelakukan penyerangan kePada Pasukan oPosisi

yang dipinpin oleh l{uhaued Farah Aided. Adanva Perubahan

fungsi terEebut nendapat kritikan dari berbagai negara

yang bersifat nenBntangnya. Berdasarkan latar belakanE

di atas skripsi ini saya beri iudul: "PENEMPATAN PASUKAN

AMERIKA SERIKAT DI SOI{ALIA DITIIIJAU DARI HUKUH INTERNA-

SI0NAL". Sedangkan pernasalahan vang disajikan adalah

sebagai berikut: Sanpai sejauhnanakah paeukan Dewan

Keananan PBB di Soualia bertindak sesuai dengan hukua

internasional ?

Tu-i uan Pen e 1i t ian

Tujuan dilakukannya penelitian dalan Penyusunan

skripsi ini adalah untuk Eenltetahui lebih lanjut nenge-



nai penanpatan pasukan Dewan Keananan PBB di bawah pin-

pinan pasukan Anerika Serikat Di Sonalia. Karena biasan-

ya tindakan pasukan yanlf denikian nenyinpanEl dari tuiuan

senula pengirinan pasukan, sehingga akan nelakukan tin-

dakan yanEl melebihi yang akhirnya banyak neninbulkan

korban.

Jadnal Haktu Pene I itian

- Persiapan pene I it ian

- Pen6unpulan data

- Pengolahan dan analisis data

6 a ingiEtu ;

I ninElgu;

I ninE€tu.

lletode Penelitian

Pendekatan nasalah dalan Penyusunan ekripsi ini

digunakan netode yuridis norlatif, uaksudnya penba-

hasannya didasarkan atas norna-norna hukur yanE Eengikat

daLam hal ini adalah sunber-sunber hukun internasional

yang akan diterapkan terhadaP nasalah yan8 dibahag.

Sunber data berupa data sekunder yang diperoleh dari

bahan pustaha yang terdiri dari bahan hukun Priner dan

bahan hukun sekunder. Bahan hukun priner beruPa bahan

hukun yanEl bersifat Dengikat berupa peraturan-peraturan

hukun internasional . Sedangkan bahan hukun sukunder vang

bersifat nenjelaskan bahan hukun primer antara lain pen-

dapat para sarjana, Iiteratur nauPun bahan perkuliahan.



Data dikuupulkan nelalui neubaca, nenPelajari,

nengidentifikasi dan kenudian nenElklasifikasikannya,

sehinEga diperoleh data yanEl ada kaitan Iangsung dengan

nasalah yanE dibahas. Kenudian diolah Denllstunakan cara

deduktif, naksudnya bertolak dari hal-haI yang bersifat

unun, disinpuJ.kan neniadi khusus, sehin4ga ditenukan

jawaban atas nasalah. Sel-anjutnya dianalisis secara

kualitatif naksudnya nenganalisis data didasarkan ataE

penikiran yanEl Iogis, runtut dan runtun dengan menelaah

sistenatika peraturan perundang-undanElan, sehingga dite-

nukan urai.an dalan bentuk deskriptif analistis.

Pokok Hasil Penel iti an

Salah satu neE ara yang berada di Afrika adalah

Sonalia yan! nonerdekakan neEaranya pada tahun 1960'

Sebagai negara yang nerdeka dan berdaulat berarti bebas

dari canpur tangan neltara lain dana Den[turus runah tang-

ganya. Selain itu nenpunyai kedaulatan dalan arti dapat

nenerapkan hukun nasionalnya kePada siapaPun yang hendak

mengganEgu peuerintahan di Sonalia.

Sebagai neE ara yang nerdeka, calrPut tangan dari

neE ara lain dapat dikatakan telah intervensi yang oleh

hukun internasional adalah dilarang s€bagainana tertera

dalan ketentuan pasal Z ayat 7 PiaElan PBB. Nanun terda-

pat perkecualian aPabila sanpai ne!3ara dalan nenperta-



hankan kedaulatannya sanpai nengElanggu perdanaian dan

keananan internasional, naka intervensi yanE bersifat

untuk nenyelesaikan pertikaian adalah diperkenankan.

l'leskipun intervensi untuk penyclesaian secara

danai suatu pertikaian antar nauPun intern negara atau

perang saudara harus ada landasan hukuonya dalau hal ini

adalah resolusi Dewan Keauanan, karena selana ini PBB

tidak akan nelakukan segala nacan dan bentuk intervensi

kecuali ada landasan hukunnya.

Kes inoulan

Penenpatan Pasukan Dewan Keananan PBB yanEl diPi!-

pin oleh pasukan Anerika Serikat didasarkan oleh Resolu-

si Dewan Keauanan PBB No. ?94 adalah untuk operasi penu-

lihan dari bahaya kelaparan akibat peranE sudara yang

berkepanj andlan .

Pasukan Anerika Serikat tidak hanya nelakukan

operasi penulihan dari bahaya kelaParan, nelainkan telah

lebih jauh dari itu yaitu berperang nelawan pasukan

oposisi di bawah PinPinan Huhanad Farah Aided.

O1eh karena itu berarti telah nelanpaui isi

resolusi, sehingga daPat dikatakan bahwa pasukan Anerika

Serikat telah nelakukan intervensi dan nerupakan suatu

tindakan yang dilarang oleh hukun internasional.

Seyogyanya pasukan Dewan Keananan PBB lebih



doninan peranannya dalan nenciptakan perdanaian dan

keananan di Sonalia dan bukan pasukan Auerika Serikat,

sehingga nenpunyai kesan baEli uasyarakat internasional

seakan-akan pasukan Anerikalah yang lebih berperan

daripada pasukan Dewan Keananan .


