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nya. Tetapi tugas PBB Lidak mudah, karena kenyataannya

Serbia tidak mematuhi resolusi-resolusi yang dikeluarkan

Dewan Keamanan PBB.

Dar i per istir^ra*per istiwa yang ter jadi di Bosnia ,

timbul permasalahan yaitu bagaimanakah tindakan PBB dalam

menegakkan hak asasi manusia untuk mencegah pelanggaran hak

asasi manusia pada penduduk sipil Bosnia oleh Serbia?

Tujuan peneliti.an adalah untuk menemukan jawaban dari
permasalahan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pe-

nyusunan skripsi, sehingga kebenaran dari skri.psi itu sen-

diri dapal dipertanggungjawabkan, khususnya tentang'Peranan

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi pelanggaran hak

asasi manusia oleh Serbia Lerhadap Bosnia'.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan

secara yuridis normalif, yaitu s€gaIa permasalahan yang ada

akan dibahas bordasarkan norma-norma hukum positif yang

berlaku, dalam hal ini Piasam PBB dan Deklarasi Universal

tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan beberapa resolusi
yang di keluarkan PBB .

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah

menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan

hukum primer dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer di-
peroleh dengan mempelajari Piagam PBB dan Deklarasi Univer-

sa] tentang Hak Asasi Hanusia tahun 1944 yang terkait dengan

permasalahan yang dibahas, Sedangkan bahan hukum sekunder

terdiri dari buku-buku, majalah-majaIah, pendapat para sar-



terselesaikan terbukti dengan dikeluarkannya resolusi-reso"t

lusi oleh Dewan Keamanan PBB, Tetapi usaha PBB belum membawa

hasil, karena resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan

Keamanan PBB tidak ditaati oleh pihak Serbia, sehingga ke-

adaan di Bos nia*Her zegov i na teLap genling dan membahayakan.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PBB

lidak memberikan penganasan yang keLat !€rhadap pelaksanaan

sanksi yang telah diberikan karena pihak-pihak yang berseng-

keta khususnya Serbia yang Lidak menLaati resolusi-r€solusi
yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.


