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■AJ'f T

P3irDA:TUI:TJAlT

1» Latar Belakang; Permasalahan

Hubungan kehidupan antar negara atau bangsa yang 

dikeiial sebagai Hubungan Internasional tentunya tidak ter- 

hindar dari norma hukum yang kita kenal sebagai Hukum In- 

‘ ternasional atau International Law, dimona ia menekankan 

pada pengaturan secara Kukum Umum (Legal Universal) dan 

bentuknya yang multilateral (Formal Multilateral) dari 

hubungan. internasional tadi.

Di: dalam setiap hubungan antar negara tadi tentunya 

diharapkan selalu  terjalinnya kerjasama dan persahabatan 

untuk mencapai tujuan dari kepentingan nasional dan ke- 

pentxngan vitalnya masing-masing, namun demikian dari 

pengalaman yang kita peroleh, m?ka dapat disimpulkan nacam- 

macam bentuk hubungan antar negara yang adakalanya ber- 

bentuk :

a. Kerjasama,

b. Konflik hingga perang, 

c* Acuh tak acuh.

Pada kenyataannya hubungan antar negara di dunia 

in i tidaklah selalu harmonis. Sejarah mencatat dua kali 

terjadi perang dunia dan banyak sekali pengalaman nahit 

yang didapat dari dua kejadim itu , antara lain kerugian 

materiil dan disamping juga banyak jatuh korban perang

-i
Roeslan Abaulgani, "Masalah Kampuchea dsn Pales- 

tina'f, Ceramah untuk Sen at Mahasisv/n P-kultas Hukun T)ni- 
versitas Airlrngga, Jakarta, 17 3?ebruari 1987.

1
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2

dari penduduk s ip il maupun pihak militer yang terlibat da

lam pertempuran.

Alasan-alasan yang sering timbul dalam setiap per

sengketaan (konflik hingga perang) antara negara-negara 

yang bersmgkutan antara lain disebabkan oleh perbedaan- 

perbedaan persepsi, ideologi, konsepsi, kekuatan (power), 

kepentingap. nasional dan lain -lain , hal inilah yang meng- 

akibatkan terganggunya kestabilan perdamaian dan keseim- 

bangan dalam hubungan intemasional serta mungkin lebih 

jauh lagi dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian dunia.

Sengketa terbesar pada dekade atau dasawarsa 80-an 

ini &dalah konflik bersenjata Iran-Irak yang hingga kini 

telah beriangsung kurang lebih delapan tahun tanpa henti, 

dengan menghabiskan biaya 10 jut a dollar AS sehari7 maka 

dapat dibayangkan berapa sudah biaya yang dihamburkan un- 
>

tuk konflik in i, belum lagi dihitung berapa ratus ribu 

orajig yang menjadi korban mati dan luka-luka*

ICerugian akibat konflik Iran-Irak atau dikenal se

bagai perang Teluk Parsi, dirasakan juga oleh negara-nega

ra lain di dunia in i , sebab kawasan dimana terjadi pepe- 

rangan tersebut, merupakan penghasil minyak terbesar di 

dunia dan hampir seluruh dunia atau sebagian besar negara 

di dunia membeli minyak dari kawasan in i, sehingga adanya

2
Ay ip Bahar, "Perang Iran-Irak, Perang Pemusnahan ?" 

Surabaya Post, 24 Januari, 1987, h. VI.
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keadaan ycng tidak stabil tadi tentunya mengkhav/atirkan 

negara-negara yang mempunyai hubungan perekonomian den pan 

kav/asan tersebut, khususnya jual beli minyak.

Seandainya krisis minyak terjadi sebagai akibat pe- 

nutupan kav/asan Teluk Persia, maka akan meninbuLkan krisis  

seperti yang pernah terjadi pada dasav/arsa 70-an, yaitu 

terputusnya pasokan (supply) minyak Timur Tengah, sehingga 

mengakibatkan suatu dasav/arsa yang div/amai in fla s i, pe- 

ngangguran' dan resesi berat , dimana hal ini disebabkan dua 

pertiga cadangan minyak dunia yang dikenal terdapat di ka- 

wasan ini*

Terdapat beberapa sebab konflik bersenjata antara 

Iran dan Irak seperti hak-hak atas Shatt el-Arab, bantuan 

Iran bagi kaum pemberontak Kurdi dan bantuan Irak bagi 

kaum pemberontak Khusestan serta gar is demarkasi di lettas 

pantai. Pemimpin Iran Ayatullah Rohullah IQiomeini memang 

berhasil memobilisasi v/anita den anak-anak dalam jumlah 

besar, ia mengharapkan agar hal itu  mampu mendukung renca- 

nanya melakukan serangan serentak melalui sepanjang per- 

batasan. Keskipun demikian tetap diragukan apakah keunggul- 

an jumlah personil militer sanggup menandingi profesional- 

isne dan kecanggihan cistern persenjataan Irak.

Iran memang memperoleh pasokan senjata dari Amerika 

Serikat, I t a l i ,  Republik Rakyat Cina d-̂ n la in -lain , tetapi 

hal itu  ;justru akan menimbulkon masalah ekonomi yang lebih
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4

berat, padahal dalam setiap per an ~ konvensional kesiapra 

dan ketangguhan ekonomi untuk menpersiapkan perang jangka 

pan jang merupakan peranan yang lebih menentukan. lampaknya 

peningkatan produksi dari ladang ninyalcnya di Pulru S irri, 

tidak akan cukup untuk menutup deficit neraca ekonomi pe

rangnya. Di lain pihak, meskipm juga menghadapi kesulitan 

ekonomi, penierintah Eaghdad masih mcmperoleh bantuan ke- 

uangan dalam jumlah yang cukup berarti dari negara-negara 

Teluk, dengan kata lain untuk jangka panjang Irak memiliki 

peluang yang lebih baik untuk memperbaiki d efisit neraca 

ekonomi perangnya apalagi ia merupakan salah satu negara 

anggota OPEC yang mempunyai kuota produksi minyak yang 

besar.

Akibat-akibat langsung yrng merugikan negara-negara 

yang tidak terlibat konflik itu adalah dengssi ?ering ter- 

tembaknya kapal-kapal tangker milik mereka yang diduga 

membav/a minyak dari kedua negara yrjig sedan g berpereng, 

usaha-usaha pihak lain guna mencari jalan penyelesaian 

konflik bersenjata tadi serins dilakukan karena memang se

cara teoritis  hanya pihak ketiga yang dapat diharapkan 

untuk mengakhiri atau meredakan intennitas konflik. Retard 

soal apakah harapan seperti itu akan terv/ujud ditentukan 

oleh perhitungan rasional setiap pihak ketira.

Lembaga-lembagr. International, mic.rj.nya organirasi 

I'onperensi Islam, Gerakrn Non-Blok maupun Liga Ixsh  ter-
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5

nyata belum berhasil memainkan peranan yang berarti untuk 

mengendalikan peningkatan dan perluassn konflik Teluk. 

Lebih dari itu usaha Sekretaris Jenderal PBB tenting gen- 

catan senjata yang melarang serangan atas sasaran non mi

lite r  juga tidak pernah dipatuhi sepenuhnya oleh kedua 

belah pihak.

V/alau bagaimanapun juga' usaha menuju kearah penye- 

lesaian konflik tersebut tetap dilakukan dan dalam hal ini 

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi dunia yang 

terbesar, mempunyai tugas.untuk selalu memelihara perda

maian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dari 
t

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri. Alat-alat perlengkapan 

utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung ja- 

v/ab dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanrn intem asio- 

nal adalah Dev/an Keamanan, sesuai dengan yang tertulis da

lam pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bsngsa.

Dalam Dev/an Keamanan PLB in i, didudukkan lima nega

ra besar sebagai anggota tetapnya dengan mempunyai hale 

yang disebut hak veto, Sepuluh anggota lainnya (tidak te

tap) yang dipilih secara bergantian oleh dan dari anggota 

Majelis Umum PBB, hanya duduk untuk .iangka v/aktu dua ta - 

lim saja,

Apabila lima negara besar, yaitu /merika Serikat, 

Uni Sovyet, Inggris, Perancis c-pn VT.O nudah sopakat untvJ: 

mengambil sikap bersama, naka seluruh Dcv;an Keamanan me-
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nerimanya tak terkecuali seluruh Mp.je3.is Umum. Hal ini da

pat kita lihat dari ketentuan pasal 25 Piagam PBB yang 

men pat akan bahv/a keputusan-keputusan dari Dewan Keamanan 

PBB mengikat seluruh anggota PBB cekalipun ia bukan anggo

ta Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 20 Juli 1987, lima negara besar anggo

ta Dewan Keamanan. PBB telah menyepakati untuk nengeluarkan 

suatu keuutusan dari Dewan Keamanan in i. Kesutusan terse- * • 
but mereka sebut sebagai Resolusi, dimana dalam resolusi 

tersebut diserukan dan mendesak agar Iran dan Irak segera 

menghentikan permusuhan melalui perundingan, mengadakan 

gencatan senjata, menghentikan semua aktivitas militer di 

darat, laut dan di udara serta menarik semua tentara ma- 

sing-masing ke belakang garis perbatasan intemasional dan. 

juga melakukan pertukaran tawajian. perang tanpa ditunda.

Dewan Keamanan' dalam hal ini meminta kepada Sekre

taris Jenderal P3P>, Javier Peres de Cuellar, untuk mer.erik- 

sa, menegaskan dan mengawasi gencatan senjata dan. penarikan 

mundur pasukan kedua belah pihak. Tugas juga bagi Sekjen 

PBB untuk menyelidiki siapa yang sebenamya memulai pepe- 

rangan ini dan harus bertanggung jav/ab terhadap konflik 

tersebut, kemudian melaporkannya kepada Dev/an Keamanan se- 

cepat mungkin.

Iran dalam hal ini selalu menegask-n bahv/a tidak 

akan menerima setiap keputusan dari Dewm keamanan PBB apa-
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bj.la Irak tidak dinyatakan 1rerlebj.il dahulu cebp~ai pihak 

arre-or, Berlainan den^an Irak yang berscdia untuk mene- 

riraa resolusi itu  setelah usainya pertemuan para ancgota 

Dev/an Kepmanan PBB untuk menyetujui Resolijsi nomor 593 

■tPjir/rPl 20 Juli 1937 tersebut.

At~ s dasar h^l di atas, danatkah resolusi Bewen I.e- 

amanan PBB dilaksanakan den pan lrncar ? Ba^aimcna kekuatan 

dari res'olusi itu  dalain hukum internasional ? Sampai dima- 

na efektivitas dari Piagam PBB, dalan kaitan dengan reso- 

.lusi tersebut ? Ban tindakan apa saja yang' dapat diambil 

oleh Bev/sn Keamanan PBB apabila resolusi itu. tidak dipatu- 

hi ?

Denikianlah masalah yr-nr dihadapi dalan kaitan de- 

ttfrn diV.el’uarkpnnya Resolusi Bevrsn Kesncnen nonor 598, se- 

ban;ai maksud mtu1.' nenralihkan perdanaian dan keamanan in- 

temasional dan juga penghormatan terhadap hukum intem asi- 

onal,

?♦ Pen;jelasan Judul

Judul dalam penulisan Skripsi ini aaalah : l,2 fek ti- 

vitas Resolusi Bev/an Keamanan PBB nomor 593, Bitinjau Bari 

Piagam PBB!I.

Penulisen ini membahas tentanjr efektifitan dari ?.e- 

coins! Bev;an J'carman PBB nomor 59^ reb^ri '•ir.tu alr.t ru- 

na neiiyeleraikan .ntau r.ctidal-xya nered-J-.rr ’'or:?lil: antara 

Ir?n drn Ir^l:, cojalan denrfpn at^°n-aturar< di dclam Tic:-
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gam PBB yang telah dinyatahan dan disepakati berr.ama di 

antarc. para anggota Perserikatan Bangsa-Sangsa.

Henjadikan masalah disini adalah v/alaupun dal an 

pa sal 25 Piagam PBE ditetapkan bahwa oetiap keputuoan dari
«

T>ev/an JCeamanan PPT ak~n raengikat seluruh anggota Perseri

katan B?ngBa-3m£sa sekalipnn la bukan anggota Dev/an JCea

manan, namun dalam kenyatasnnya resolusi itu  tidc.K ata.u 

belum dapat dilaksanakan.

5. Alasan Pemilihan Judul

Mengingat sedikitnya tulisan yang membahas masalah 

tentang Dewan. Keamanan PBB, khususnya menyengkut Kesolusi 

yang dikeluarkan. olehnya sehubungan den ran a deny?, konflik 

Iran-Irak yang bericepanjangan.

Iieshipim Pi a PPP telah nenyataksn bahv/a Dev/an 

Keamanan raempunyai tugas dan kekuasaan untuk nemelihara 

perdamaian dan keananan intemasional, namun dalam per- 

sengketaan. Iran-Irak in i, F.eaolusi nomor 593 yang dikelu- ' 

arkannya belum dapat dilaksanakan.

Sebagai^lKsan terakhir adalah timbulnya benturan 

antara prinsip hukum intemasional dengan kepentingan na- 

sional negara Iran dan Irak yang berbeda dalam menanggapi 

resolusi itu , sehingga bentuk pertentangan-pertentangan 

tadi peorlu dikaji.

4. Tv.juan Penullsan

Pertama adalah gma memenuhi persyaratan v/ajib un-
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tuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Eukum.̂ foii- 

versitae Airlangga Surabaya.

Kedua adalah mengkaji sa.mpai seberapa jauh keefek- 

tifan hukum intem asional, dalam hal ini Resolusi Dev/an 

Keamanan PBB nornor 593 tanggal 20 Juli 1937.

5• Hetodologi

a. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah berupa tinjauan dari aspek Yuri- 

dis dan aspek P o litis . Dalam meninjau aturan-aturan hukum 

intemasional pada umumriya dan juga aturan-aturan yang te

lah ditetapkan oleh Piagam PBB dan Dev/ah Keamanan pada 

khususnya, hal ini dilakukan pendekatan secara Yuridis. 

Sedangkan pendekatan P olitis dilakukan untuk nendukung 

pembahasan sec.rra Yuridis, yaitu molalui penyajian fskta 

yang merupakan latar belakang terjadinya pernasalahan*

b. Sumber data.

Sumber data diperoleh dari kepustakaan hukum inter

national yang membahas tentang struktur dan kompetensi Be- 

v/an Keamanan PBB. Eemudian ulasan dari beberapa praktisi 

hukum intemasional dan politik  intemasional serta media 

pers dalam dan luar negeri.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Kenyusun bahan-bahan yang diperoleh,’ kemudian di- 

br.gi secara teratur menurut bagirnnya untuk tiap-tiap bab, 

setelah itu  dapat dimungkinkm untuk mernbahasnya secara
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lengkap.-

d. Analisa data.

Analisa data secara diskriptif analitis dan kompa- 

r a tif , yaitu meninjau berbagai aturan yang nengatur ten- 

tang pokok bahasan dan membcndin.nkannya. dengan peristiv:a 

internasional van/? serupa.

6. Sistematika

Dalam penulisan skripsi in i, brb pertama membahas 

mengenai latar belakang timbulnya permasalahan yang ber- 

kenaan dengan dikeluarkannya resolusi hingga kesulitan 

dalam penerapannya.

Bab kedua akan membahas mengenai struktur, prose- 

dur dan kev/enangan dari Dev/an- Keamanan PBB dalam tugasnya 

memelitera perdamaian dan keam?nan internasional sesuai 

dengan Piagam PBB. Kemudian dibahas pula mengenai arti 

pentingnya dikeluarkan suatu resolusi atau keputusan lain  

guna maksud di atas.

Bab ketiga membahas tentang kasus yang berkenaan 

dengan dikeluarkannya Resolusi Dev/an Keamanan PBB nomor 

598 melalui pengajuan fakta, keputusan-keputusan terdahu- 

lu dan tindakan-tindakan Dev/an Keamanan PBB, Kemudian me

lalui analisa diharapkan da pat memaparkan permasalahan 

dan berusaha ditemukan crra-cara penyelesaiannya.

V
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Dab keempat ncrurr.k' r kccinpulcn ana r:cx''n scbr.^ai 

kclcngkapan penulisaii Skripni in i.
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DEV/AIT KSAKAEAN SEBAGAI SA1AH 3ATU OR GAIT DALAM 

PERSERIKATA1T BA1TGSA EA1TGSA

BAB II

1, Dev/an Keamanan Perserlkatan Ban^a-Bangca

a. Struktur,

Pada tanggal 26 Juni 1945 sebsnyak 50 negara yang 

div/akili dalam konperensi San Prar.sisco tel ah nenerima 

secara bulat seluruh Piagam PBB den kemudian menanda 

tanganinya sebagai pemyataan raenerima Piagam tersebut. 

ITamun demikian Piagam tersebut baru berlaku secara sah 

dan efektif setelah d ira tifisir  oleh lima negara besar dm 

sejmlah mayoritas negara-negara angrota lainnya, selanjut- 

nya syarat tersebut berhasil dipenuhi pada tarrra! 24 Ck- 

tober 1945.

Denfen berlakunya secara sah dan efektif Piagam *

PBB itu , maka sejak saat itupun Deran Keamanan sudah dapat 

raelaksanakan tanggung jav'abnya sesuai dengan bunyi pasal- 

pasal yang mengatumya dalam Piagam tersebut. Seperti 

juga pada Majelis Umum PBB, maka anggota Devran Keamanan 

juga terdiri dari negara-negara. Berdasarkan Piagam PBB 

yang telah ditandatangani pada tnggal 26 Juni 1945, dalam 

pasal 23 dik=?takan bahv/a anggota Dev:an Keamanan terdiri 

dari sebelac anggota PIP dan lima diantaranya menjadi ang- 

gota tetap Dev/an Keamanan yaitu, Bepiiblik Rakyr.t Gina,

12
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Uni Sovyet, Ing.rris, Perancis,dan Amerika Serikat, kemudi- 

an Itajelis Umum PBB memilih enam anggota tidak tetap Dev/an 

Keamanan yang selanjutnya akan menduduki jabataii keanggo-- 

taan itu  selama masa dua tahun.

Sebagai akibat adanya Amandemen terhadap Piagam PBB, 

antara lain yaitu terhadap pasal 23, maka jumlah dari ang- 

gota tidak tetap Dev/an Keamanan menjadi bertambah dari 

enam menjadi sepuluh negara pada tanggal 1 Januari 1966. 

Alasan yang digunakan adalah karena anggota Perserikatsn 

Bangsa-Bangsa yang bertambah dan telah dipertimbangkan un

tuk memberikan kesempatan pada lebih banyak negara untuk 

duduk di Dewan Keamanan PBB? Amandemen itu  sendiri disetu- 

jui oleh Kajelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1965 dan mu- 

la i berlaku pada tanggal 31 Agustus 1965 terhadap pasal 25 

Piagam PBB .̂

Pertimbangan terhadap pemilihan anggota tidak tetap 

Dewan Keamanan PBB, didasarkan pada sumbangan-sumbangan 

yang telah diberikan oleh anggota Perserikatan Bangsa-^Bang- 

sa itu  terhadap Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Inter- 

nasional dan tujuan-tujuan yang lain dari organisasi serta 

juga memperhatikan pembagian secara geografis,

3
Michael Akehvrst, A Modern Introduction to Inter

national Lav/. Fourth Edition"," George Allen and Unwin. 
London, 1982, h. 173.

^Sri Setianingsih Suwardi, Inti Sari Hukum Inter- 
nasional Publik. Alumni, Bandung, TS36," h. 45. ~

13
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Setiap negara yang menjadi anggota dari Dewan Kea

manan PBB mempunyai satu orang wakil dan wakil in i yang 

menentukan bukanlali Majelis Urnum akan tetapi pemerintah 

dari wakil’ negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan itu  

sendiri,

Jabatan Presiden Dev/an Keamanan. dipegang selama ma- 

sa satu bulan secara bergiliran oleh para anggotanya menu- 

rut urutan alfabetis nama negaranya.

Dalam permasalahan yang bertalian dengan. kebutuhan-

kebutuhan m iliter , malca Dev/an Keamanan dibantu oleh Eomite

Staf M iliter (Military Staff Committee) seperti yang di-

tentukan dalam pasal 26 Piagam PBB :

In order .to promote the establishment and. maintenance 
of international peace and security with the least di
version for armaments of the world’ s human and econo
mic resources, the security council shall be responsi
ble for formulating with the assistance of the Military 
Staff Committee refered to in article  47, Plans to be 
submitted ti. the members of the United nations for the 
establishment of a system for the regulation of arma
ments. (Untuk menegakkan keutuhan dan terpeliharanya 
perdamaian dan keamanan intem asional dengan meraperke- 
c i l  persenjataan dari pada tenaga rnanusia dan ekonomi 
dunia, Dewan Keamanan dengan bantuan IComite Staf Militer 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 47, bertanggung jawnb 
dalam memutuskan rencana-rencana yang alcan disampaikan 
kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
terciptanya suatu cara men gat in? persenjataan).

Komite 'S taf-M iliter ini terdiri dari kepala-kepala Staf

anggota tetap Dewan Keamanan atau wakil-wakilnya, disam-

ping itu  pasal 29 menyatakan bahwa Dewan Keamanan dapat

mendirikan badan-badan pembantu apabila dipandang perlu

demi pelaksanaan tugas-tugasnya.
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b* Prosedur.

Peraturan-peraturan prosedur dan tata caxa pemilih- 

an ketua akan ditetapkan sendiri oleh Dev/an Keamanan, hal 

tersebut dinyatakan dalam pasal 30 Piagam PBB, yaitu :
4

The Security Council shall adopt its  own rules of pro
cedure, including the method of selecting its  President 
(Dev/an ICeamanan akan menetapkan rsendiri peraturan-per- 
aturan prosedur, termasuk car a pemilihan ketuanya).

' Dev/an Keamanan akan selalu mengadakan pertemuan- 

pertemuan (meetings) guna membahas setiap permasalahan 

yang menjadi tanggung javrabnya, namun demikian Piagam PBB 

tidak secara jelas membedakan antara pertemuan-pertemuan 

biasa (ordinary meetings) dan pertemuan-pertemuan berkala 

(periodic meetings). Periodic meetings ini juga diartikan 

sebagai. pertemuan-pertemuan khusus (special meetings)"*.

V/alaupun diatas • telah dikatakan bahv/a pertemuan- 

pertemuan (meetings) dari Dev/an Keam?nan tersebut sulit 

untuk dibedakan, namun pada pasal 28 ayat 1 Piagam PBB, 

dimaksudkan hanya untuk perv:a,kilan dalam pertemuan-perte

muan biasa (ordinary meetings) Dev/an Keamanan PBB. 

Selanjutnya da.pat dibaca sebagai berikut :

The Security Council snail be so organised as to be 
able to function continuously. 3ach member of the Se
curity Council shall for this purpose be represented 
at a ll  times at the seat of the organisation. (Dev/an 
ke.amanan harus dibentuk ■sedemikian rupa sehingga dapat

Plans Kelsen, The -bay; of The United Nations, Second 
Edition, Stevens and Sons Limited, Eon don, 19^1 ',TT. 234,
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terus menerus melakuk^n tu.rar.nya. Untuk nencapai tujuan 
ini setiap anggota Dev/an Keamanan rcncntiasa mempunyai 
wakil pada organisasi in i) .

Berdasar atas sejarah pembentukan dan lahimya PBB,

maka prosedur tentang pengambilan keputusan (voting) pada

Dewan ICeamancn PBB dirumuskan dalam Konperensi Yalta yang

diadakan pada tanggal 3 hingga 11 Pebruari 1945 ̂  Adapun

pengambilan keputusan tersebut memerlukan pertimbangan-

pertimbangan khusus, setiap anggota di dalam Dev/an Keamanan

memiliki satu suara (vote) dan dengan telah terjadinya be-

berapa amandement terhadap Piagam PBB yakni pasal 23, 27,

61 dan 109, maka berubahlah ketentuan tentang jumlah anggo- 
t

ta tidak tetap Dewan Keamanan berdasar pada Kesolusi Maje- 

l'is Umum PBB 2-To. 1991 tanggal 17 Desember 1963? Dengan de- 

mikian kemudian ditentukan bahwa di dalam setiap masalah- 

masalah prosedur (procedural matters), keputusan diambil 

dengan suara setuju dari sembilan anggota, sedangkan kepu

tusan terhadap masalah-masalah lainnya diambil dengan suara 

setuju dari sembilan anggota termasuk di dalamnya lima 

anggota tetap dari Dewan Keamanan 0

Di dalam pengambilan keputusan (voting) inilah apa 

yang dikatakan sebagai Veto mulai beroperasi dalam arti se-

^Earun Jilr.r.tTQxf, "Perserikaten I^nnsa-Erngsa : Ke~ 
berhasilan dan masalah yang dihrdarti", Yuridiva manalah 
5’akuitas uuxun Universitas Airlann?a, ITo. 6. ThV I I . Okto- 
TTcF-iropember iy y /f h.' 26.---------------

7rbid0
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tiap negara anggota. tetap Dev/an Keamanan yang terdiri dari 

lima negara, berhak untuk menggunakan vetonya. Veto adalah 

merupakan suatu pernyataan tidak setuju yang berarti menu- 

rut hukum permasalahan tersebut dianggap tidak ada atau 

tidak mempunyai eksistensi untuk berhasil diputuskan dengan 

baik.

Terdapat perkecualian dalam masalah veto tersebut,

baik di dalam Piagam PBB maupun dalam prakteknya. Menurut

Piagam PBB, keputusan-keputusan mengenai penyelesaian seng-

keta secara damai berdasar Bab VI atau juga pasal 52 ayat-

3 maka setiap anggota tetap maupun tidak tetap Dev/an Ke-*

amanan yang merupakan pihak dalam s.engketa, tidak dapat

t.urut serta dalam pengambilan keputusan (voting), sesuai

pula dengan bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu :

Decisions of the Security Council on a ll other matters 
shall be made by an affirmative vote of nine members 
including the concurring votes of the permanent members 
provided that, in the decisions under Chapter VI and 
under paragraph 3 of Article 52, a party to dispute 
shall abstain from voting.

Sedangkan dalam praktek perkecualian tersebut ialah bahv/a 

ketidak ikut sertaan (abstain) secara sukarela dari anggo

ta tetap Dev/an Keamanan tidak dapat dianggap sebagai veto,' 

Sudah sejak pembentukan Dev/an Keanoum, hale veto 

anggota tetap selalu dipersoalkan. Terlihat pada IConperen- 

si San Erensisco tanggal 25 April hingga 26 Juni 1945, ke- 

empat negara penyokong (Inggris, Amerika Serikat, Republik
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Rakyat Cina. dan Uni Sovyet) mengeluarkan suatu pernyataan 

penafsiran bersama: yang mengatakan bahwa. veto harus diper- 

tahankan karena setiap pembicaraan-pembicaraan yang dilaku- 

kan dapat menghasilkan rentetan kejadian yang pada akhirnya 

mejnerlukan Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan pe- 

maksaan dan bahwa tindakan seperti itu  akan menarik perha:- 

tian pemegang hak veto.

Pada. kenyataannya veto memang sering menghambat ba- 

gi tercapainya. suatu perdamaian internasional, namun. demi- 

klan perlu kitai perhatikan pula adanya. ketentuan-ketentuan. 

dalam hai mana.veto dapat beraksi terhadap prosedur Dewan
o

Keamanan., yaitu :

-  The actual decision whether a. question to be put to the 

vote is  one of procedure or of substance.

-  Any executive action.

-  A decision to carry out any wide investigation of a  

dispute.

Patutlah kita_ke.tah.ui bahwa. veto bukanlah- merupakan 

penghambat satu-satunya. bagi Dewan Keamanan dalam menjalan- 

kan fungsinya. sebagai organ yang ber.tugas mengusahakan ter- 

peliharanya perdamaian dan keamanan internasional-

Perlu ditambahkan bahwa. setiap pihak dalam suatu

Q
J.ff. Starke, Introduction to internasional Law, 

Ninth Edition, Butterworths, London, 1984, h. 616.
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persengketaan, baik ia anggota Perseri'katan B'angsa-Bangsa 

maupttn tidak, apabila dianggap perlu dapat diundang oleh 

Dewan Keamanan untuk turut serta dalam pembicaraan-pembica- 

raan Dewan tanpa mempunyai hak suara (Vote).

c . Kewenangan dan fungsi.

Sebagaimana telah dljelaskan diatas bahwa Dewan Ke

amanan merupakan organ utama. dari Perserikatan Bangsa- 

Bangsa yang mempunyai Primary Responsibility (tanggung Ja- 

wab utama) dalam memelihara perdamai'an dan keamanan inter- 

nasional*-

Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Keamanan seba

gai salah satu organ dari PBB' berarti" la* harus bertindak 

atas nama negara-negara anggota PBB, sesuai dengan bunyi 

pasal 2£ ayat 1 Piagam PEB yaitu r

In order to ensure prompt ancT effective action by the 
United Nations, its  members- confer on the Security 
Council primary responsibility for the maintenance of 
international peace and security, and agree that in 
carrying out i t s  duties- under this- responsibility the 
Security Council acts on their behalf .(untuk menjamin 
agar Perseri'katan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tin -  
dakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota- 
anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan 
Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan in
temasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan 
dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah. tang
gung jawab ters-ebut bertindak atas- nama mereka).

Dengan d'emikian maka berarti bahwa setiap negara 

anggota PBB meneri'ma dan melaksanakan keputusan yang di

ambil Dewan Keamanan seperti juga tercantum dalam pasal 

25 Piagam PBB, yaitu :

■
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The members of the United Nations agree- to accept and 
carry out the decisions- of the Security Council in 
accordance with the present charter. (Ahggota-anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima- 
dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan 
sesuai' dengan Piagam in i) .

Terkaft pada pasal diatas, maka nampaklah bahwa ke-

putusan dari Dewan Keamanan tersebut mempunyai daya mengi-

kat hukum (legal binding force), sehingga harus" ditaati

oleft. setiap negara anggota PBB dan hal ini memang berbeda

dengan keputusan dari Majelis Umum PBB‘ yang hanya bersifat

rekomendasi saja*

Pungsi dan. wewenang yang lain dari Dewan Keamanan

adalah. melakukan penyelidikan terhadap setiap sengketa

atau situasi yang d'iperkirakan dapat menuju kepada perse-

lisihan internasional sekaligus menyampai'kan rekomendasi

tentang cara-cara penan gan an persengketaan atau* syarat-

syarat yang diperlukan guna penyelesaiannya*

Apabila dirasa perlu, maka Dewan Keamanan berhak

memutuskan untuk melaksanakan tindakan-tindakan guna me-

melihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan i'ntema-

sional, yang antara lain dapat berupa seruan kepad'a. negara-

negara anggota- PBB untuk memberlakukan sanksi-sanksi eko—

nomi dan tindakan-tindakan lain tanpa menggunalcan kekuatan

bersenjata. Akan tetapf b ila  Dewan menganggap bahwa tindak-

annya tersebut tidak mencufcupi, maka Dewan Keamanan dapat

mengambil tindakan-tindakan militer dan terhadap tindakan-
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tindakan yang berdasar Piagam. PBB itu r raengakfbatkan negara- 

negara: anggota PBB berkewajiban untuk memberikan bantuan dan 

fa silita s  serta menyediakan angkatan bersenjatanya berdasar- 

karr. pengaturan-pengaturan khusus atas in is ia tif  Dewan Keaman

an,.

Dewan. Keamanan. juga melaksanakan. fungsi-fungsL perwa-
q

lian PBB. di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai. Strategic 

dan. bersama-sama. dengan Majelis Umum memilib anggota Mahka- 

mah Intemasional serta memberikan rekomendasl ke.pada Maje-

11 a- Umum: untuk memilih Sekretaris Jenderal PBB".

Peranan De.wan Keamanan dalam-. penyelesaian. sengket'a 

terbagi atas dua-bentuk y a itu ^ : penyelesaian s e ca ra . damai 

dan penyelesaian dengan kekerasan. Di dalam pasal 33 Piagam 

PBB" berisi tentang cara. dan prosedur unt.uk penyelesaian 

sengketa. secara damai antara lain penyelesaian dengan cara 

perundingan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum inter- 

nasional ataupun dengan cara damai yang dipilih. sendiri 

di antara.negara-negara yang bersengketa. tadi.

Tidak pada.. setiap persengketaan yang ada, Dewan Ke-

q
•^Direktorat Organisasi-Organisasi Intemasional De

part emen luar Negeri HI, Indonesia dan Orflanisasi-Organisa- 
sx Intemasional, Jakarta, November 1983, h, 21.

1QBoer Mauna, "Batas-Batas Kemampuan PBB Dalam Peme- 
liharaan Per damai an Dan Keamanan. Dunia", Litbang Polugri 
Deplu RI, Juli 1987, b. 4.
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amsunan boleh ikut campur karena harus dipunyainjra dasar 

bahwa sengketa itu benar-benar akan mengancam perdamaian *
dan keamanan internasional dan ini dapat dibaca pada pasal

34 Piagam PBB yang berbunyi :

The Security Council may investigate any dispute, or any 
situation which might lead to internasional friction or

five rise to a dispute, in order to determine whether 
he continuance of the dispute or situations is  likely  

to endanger the maintenance of international peace and 
security. (Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap per- 
sengketaan atau setiap keadaan yang dapat raenimbulkan 
perselisihan internasional atau menimbulkan suatu per- 
tikaian, untuk menentukan apakah berlangsungnya per- 
tikaian atau keadaan itu  dapat membahayakan terpelihara- 
nya perdamaian dan keamanan internasional).

Selain harus mempunyai dasar yang kuat untuk dapat 

ikut campur dalam proses penyelesaian sengketa, Dewan Ke

amanan Juga dapat diminta untuk bersidang baik oleh Maje- ‘ 

l i s  Umum (pasal 11 ayat 1 Piagam PBB), Sekretaris Jenderal 

(pasal 99 Piagam PBB), negara-negara anggota PBB (pasal 35 

ayat 1 Piagam PBB), dan non anggota PBB (pasal 35 ayat 2 

Piagam PBB).

Apabila suatu sengketa sudah sampai di Dewan Keaman

an, maka Dewan ini akan. mengundang pihak-pihak yang her- 

sengketa. untuk ikut serta. di dalam pembicaraan dan perde- 

batan namun tan pa. mempunyai hak suara.begitu pula bagi ne

gara-negara yang bukan anggota Dev/an. Setelah suatu keputu- 

san diambil, Dev/an Keamanan dapat membentuk komisi-komisi 

investigasi (investigation commission) terhadap sengketa 

yang dapat membehtuk machineries penyelesaian suatu seng-
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keta misalnya dalam bentuk jasa-jasa baik atau mediasi.

2. Manfaat Re3olusi Dev/an Keamanan

Fungsi-fungsi prinsip dari Dewan Keamanan terdiri 

dari membuat rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaian 

pertikaian secara damai dan mengambil tindakan-tindakan 

sehubungan dengan adanya ancaman-ancaman terhadap perdamai- 

an, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan-tin dak an 

agresi,

Seperti ditetapkan dalam pasal 25 Piagam PBB, dimana 

ketentuan ini sudah dianalisa dalam salah satu bagian dari 

tulisan in i. Sebagai kejelasannya, istila h  d ecisio n s1 

(keputusan-keputusan) dapat di interpretsikan untuk setiap 

resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan atau keputu

san-keputusan yang sesuai dengan ketentuan dari Piagam PBB

yang' oleh Dewan diambil sebagai dasar guna mengikat setiap
1Panggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apabila interpretasi terakhir telah diterima, ■ maka 

rekomendasi-rekomendasi yang dibuat berdasar Bab VI atau 

pasal 39 Piagam PBB, bukanlah 'decisions* (keputusan-ke

putusan) dalam pengertian pasal Akan tetapi sebagai 

kejelasannya, keputusan dari Dewan Keamanan yang sesuai

11rbid ., h. 5.

12Hans Kelsen, o p .c it ,, h. 293*

. 11
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dengan Piagam PBB tidaklah nengikat setiap cngrotonya, se- 

perti halnya rekomendasi biasa. ITamun demikian boleh di 

masukkan sifat mengike.t itu  apabila Dev/an Keamanan berdasar 

pasal 39 menganggap bahv/a dengan tidak dipenuhinya keputu- 

san itu sebagai ancaman terhadap perdamaian dan oleh karena 

itu mengambil tindakan pemaksaan dalam menghadapi anggota 

yang keras kepala tersebut,

Dengan dilengkapinya keputusan tersebut oleh tindak

an pemaksaan, hal tersebut dapat berarti sebagai suatu 

sanksi* Tingkah laku dari negara yang berusaha menentang 

sanksi in i, harus segera diartikan sebagai pelanggaran ter

hadap suatu kev/ajiban.

Tindakan menerapkan keputusaji yang diambil berdasar 

pasal 39 Piagam Pbb, adalah merupakan satu-satunya jalan 

untuk melaksanakan keputusan-keputusan dari Dev/an Keamanan 

dan dengan mengambil tindakan tersebut Dewan Keamanan di 

perkenankan untuk melaksanakan tidak saja keputusan-kepu- 

tusannya sendiri (baik itu  mempunyai s ifa t mengikat atau 

tidak) tetapi juga keputusan-keputusan' dari organ-organ 

Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. Begitu pula keputusan 

dari Mahkamah Internasional dapat dipaksakan sesuai dengan 

pasal 94 ayat 2 :

I f  any party to a case fa ils  to perform the obligations 
incumbent upon i t  under a judgment rendered by the court 
the other party may have recourse to the. Security Council 
which may, i f  i t  deems necessary, make recommendations 
or decide upon measures to be taken to give effect to the 
judgment.(Apabila suatu pihak dalam suatu perkara tidak
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memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas 'suatu 
keputusan Mahkamah, pihak lain dapat meminta bantuan ke-, 
pada Dev/an Keamanan, yang jika perlu dapat memberikan 
rekomendasi-rekomendasi atau menentukan tindakan-tindak- 
an yang diambil untuk terlaksananya keputusan ta d i).

dan dengan demikian Dewan Keamanan memiliki suatu 'Exclu

sive power1 (kekuatan eksklusif) guna melaksanakan keputusan 

dari semua organ PBB.

Perlu ditekankan bahwa dalam mengeluarkan suatu re- 

solusi guna memaksakan berlakunya keputusan-keputusan yang 

diambil oleh .organ-organ lainnya di dalam Perserikatan Bang- 

sa-Bangsa, maka Dev/an Keamanan tetap harus mendasarkan pada 

ketentuan bahwa dengan tidak diindahkannya keputusan tadi 

merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan inter- 

nasional*

Peranan hukum intemasional dalam masalah-masalah 

persengketaan intemasional dapat kita lihat dalam resolusi- 

resolusi PBB baik itu dari Majelis Umum maupun Dewan Keama

nan, Apabila. ditinjau dari lingkup PBB, maka. dalam hukum 

intemasional terdapat dua macam 'International Laws1, 

yaitu1

a*. 1 Hard ./laws1 r seperti 'treaties* atau per janjian-per jan- 

jian intemasional baik yang multilateral maupun yang 

bilateral.

. _ i____ ____ _______

1^Roeslan Abdulgani, o p .c lt .,  h, 5*
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b. fSoft lawsf r seperti Resolutions, declarations and de

cisions of the United Nations', yaitu resolusi dan de- 

klarasl PBB serta. keputusan Dewan Keamanan PBE.

Beberapa ahli hukum internasional menganggap bahwa 'Soft 

laws1 dari PBB tersebut adalah merupakan pelopor (precur-

* sor) dari 'Hard laws-.1. Resolusi, deklarasx dan keputusan 

PBB' merupakan suatu mata rantai penting dalam kelanjutan

proses- perkembangan dan formulasi dari prinsip-prinsip
15baru hukum internasional*

Dalam pembagian. dua macam international laws terse

but, tidak dijelaskan kriterianya*. Namun demikian, saya 

mencoba menafsirkan bahwa pembagian tersebut hanya merupa

kan peristilahan bagi para v/akil-wakil negara anggota PBB 

di dalam forum PBB, sehingga dengan adanya beberapa penga- 

laman yang terjadi di dalam sejarah PBB, maka yang disebut 

'Soft laws' atau bentuk-bentuk dari pada resolutions, decla

rations dan decisions of the United Nations, hingga kinipun 

belum mempunyai atau belum menampakkan kekuatan mengikat se

cara nyata, dalam artian bahv/a setiap negara yang tersang- 

kut di dalamnya pada kenyataannya masih sering ada yang t i 

dak mematuhi.

Berbeda halnya dengan 'Hard laws* yang mempunyai
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bentuk seperti Treaties atau perjanjian-perjanjian inter- 

nasional. Di dalam Treaty, setiap negara yang terlibat di 

dalamnya apabila sudah menyetujui dan bahkan menandatangani- 

nya, maka negara tersebut harus tunduk pada ketentuan yang 

ada dalam treaty itu . Jadi dalam treaty ini secara nyata 

dapat terlihat kekuatan mengikatnya.

Berdasarkan penafsiran di atas tad i, maka saya mem- 

benarkan bahwa Soft laws adalah pelopor dari Hard laws, 

dengan kesimpulan bahwa dengan dipatuhinya Soft laws oleh 

negara-negara, maka akan menimbulkan adanya kelanjutan be-

rupa perjanjian-perjanjian internasional baru dan ini be-
t

rart'i merupakan perwujudan Hard laws,

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selanjutnya 

dapatlah disimpulkan bahwa setiap resolusi. Dewan Keamanan 

EBB (decision) memang secara de jure mengikat tidak saja 

bagi pembuatnya tetapi juga bag! semua anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa,- terlebih lagi bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam sengketa.
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KESOLUSI DEV/AIT KSAMAITAK DALAM KAITANNYA DEUGAJJ 

KONFLIK IRAM-IRAJC 

1 . Resolusi Dev/an Keamanan Nomor 598 Sebagai Tindakan 

Positif

Selama berlangsungnya konflik Iran-Irak yang tujuh

tahun lebih itu , telah terjadi pergeseran-pergeseran me-

dan pertempuran. Semula saling terjadi serang menyerang

diperbatasan, kemudian saling membom kota-kotanya, sumber-

sumber minyak juga jadi sasaran penghancuran dan sejak tiga

tahun terakhir ini saling menyerang kapal-kapal tangki mi- /
nyak .yang berlayar di Teluk tanpa me man dang milik negara 

manapun.

Dalam tahapan inilah, yaitu saling serang terhadap 

kapal-kapal tangki minyak di Teluk, maka negara-negara in- 

dustri yang membutuhkan minyak langsung maupun tidak lang- 

sung terseret ke dalam konflik tersebut.

Berdasarkan statistik  dunia, menunjukkan bahv/a pada 

tahun 1975, yaitu sebelum terjadi konflik, kebutuhan minyak 

Amerika yang datang dari Teluk adalah sebesar 1% dari se- 

luruh keperluan konsumsinya. Pada tahun 1930 angka tersebut 

naik menjadi 8,9% kemudian pada tahun 1986 turun menjadi 

5 ,6cA  Adapun kebutuhan minyak te lu k  untuk negara-negara 

Eropa barat adalah 35% untuk tahun 1975, 50% untuk tahun

BAB I I I
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1980 dan 30% untuk tahun 1936, sednngkan untuk Jepang yang

diketahui sebagai pengimpor tertinggi minyak Teluk adalah

70% dalam tahun 1975, 55% dalam tahun 1980 dan untuk tahun
1 61986 naik menjadi 60fj.

Analisa terhadap statistik  kobutvhan minyak dari 

Teluk menunjukkan terdapatnya kemunduran dari impor minyak 

dan ini disebabkan oleh karena beralihnya medan tempur da

lam konflik Iran-Irak dari daratan dan udara menuju perair- 

an Teluk.

Pada bulan Juni 1987 telah diadakan KTT Ekonomi di
y

Venesia yang dihadiri oleh tujuh negara, yaitu Amerika Se- 

rikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, I t a l i ,  Perancis dan 

Kanada. Dalam konperensi itu  dibahas juga kaitan antara 

ekonomi dunia dengan jalannya konflik Teluk yang pada 

akhimya mengeluarkan suatu pendirian bersama di antara 

negara-negara tersebut,yaitu bahv/a perairsn Teluk harus 

tetap terbuka sesuai dengan kebebasan pelayaran. Mereka 

juga mendesak Dev/an Keamanan PBB untuk men ga dak an suatu 

resolusi yang menghentikan konflik Iran-Irak dan turut 

mendukung segala usaha mediasi yang dilakukan Sekretaris 

Jenderal PBB,

1 6Roeslan Abdulgani, "Perlindvngan Perkapalan Minyak 
di Teluk Akan Memperuncing Perang11, Ker delta, 12 Juni, 1*987.
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Melihat adanya desakan-desakan dari berbagai pihak 

dan makin meluasnya konflik Iran-Irak sehingga banyak me- 

rugikan kepentlngan d'unia , maka Dewan Keamanan dalam neme- 

nuhi tugas utamanya sebagai pemelihara perdamaian dan Ke

amanan intemasional mengeluarkan suatu Resolusi tentang 

gencatan senjata. Setelah Dewan Keamanan mengadakan pem- 

bicaraan-pembicaraan yang berhubungan dengan hal diatas 

dan diperolehnya suara bulat (unanimously) terhadap ran- 

cangan resolusi gencatan senjata Iran-Irak oleh para ang

gota Dewan termasuk didalamnya anggota tetap Dewan Keaman

an, dikeluarkanlah Resolusi Dewan Keamanan tersebut pada 

tanggal 20 Juli 1987 dengan nomor 598.

Resolusi tersebut menyerukan dan mendesak supaya 

Iran dan Irak segera menghentikan permusuh?n, mengadakan 

gencatan senjata, menarik tentara masing-masing kebelakang 

garis perbatasan yang diakui secara intemasional dan meng- 

adakan pertukaran tawanan, Sekretaris Jenderal -PBB, Perez 

de Cuellar dalam hal ini ditugasi untuk mengawasi pelaksa- 

naan dari resolusi tersebut serta selalu melaporkan per- 

kembangannya kepada Dewan Keamanan dengan segera.

Pada periode itu  yang menjadi anggota Dewan Keaman

an adalah Argentina, Bulgaria, Republik Rakyat Cina, I t a l i , 

Congo, Perancis, Republik Federal Jerman, Ghana, Jepang,

Uni Sovyet, Uni Arab Emirat, Inggris, Amerika Serikat, 

Venezuela dan Zambia. Persidangan dari Dev/an Keamanan itu
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yang kemudian menghasilkan Resolusi nomor 593, tanggal 20 

Juli 1987, sebelumnya telah didahului oleh dua resolusi 

yang juga berhubungan dengan konflik Iran-Irak, yaitu 

Resolusi nomor 582,'tanggal 24 Pcbruari 1986 dan resolusi 

nomor 588, tanggal 8 Oktoher 1936.

Di dalam Resolusi nomor 5-32 (1986) yang diterimc 

secara bulat, Dev/an memanggil Iran dan Irak untuk segera 

mengadakan gencatan senjata, menghentikan. semua permusuh- 

an,baik di darat, laut maupun udara dan tanpa menunda pe- 

narikan mundur tentara kebelakang garis perbatasan yang 

diakui secara internasional, Dalam resolusi yang sama 

Dewan mendesak, agar pertukaran yang meliputi tav/snan perang 

dipenuhi dalam v/aktu yang tidak terlalu  lama setelah genca

tan senjata dan dilakukan dengan kerja sama Konite Palang 

Merah Internasional,

Selanjutnva Dewan Keamanan mengeluarkan suatu per

nyataan yang meminta kedua belah pihak yang bersengketa 

untuk menyerahkan dengan segera semua aspek dari konflik 

itu  untuk dapat ditempuh cara penyelesaian secara damai 

sekaligus juga meminta kepada negara-negara l?.innya untuk

mengadakan pengendalian dan penghentian semua tindakan yangi
akan dapat membawa pada peningkatan sertr meluasnya konflik.

Dewan dalam hal ini menyesalkan adrnya. tindakan- 

tindakan yang mcnycbabkan berkembangnya konflik Iran-Irak, 

seperti berlan jutnya dan meningkatnya serangan-sersngan
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ter utama terhadap pusat penukinrn pendudnk s ip il, p snye- 

rangrn terhadap kapal-kapal netral serta penerbangm-pener- 

bangan s ip il . Juga dicelanya penggunaan senjata-senjata 

kimia yang jelas amat bertentangan dengan ketentuan hukum 

I-Tunrniter intemasional dan Geneva Protocol 1925.

Dengan mengeluarkan lagi Resolusi norior 588 (1986), 

Dev;?n Keamanan memonggil kembrli Iran dan irak untuk 

benar-benar melaksanakan dan tan pa ditunda lagi Resolusi 

nomor 582 (1986). Pada kenyataannya dengan dikeluarkannya
v

Resolusi nomor 588 (1986) tersebut, pihak-pihak yang ter- 

lib at langsung dalam konflik itu  belum juga mengindahkan 

seruan untuk mengrdakan gencatan senjata,

Menghadapi kenyataan ’.rang demikian, Dewan Keamanan 

dalam sidangnya tanggal 20 Juli 1987 berhasil menyetujui 

suatu resolusi yang diprakarsai oleh kelima anggota tetap 

dan hal in i jarang terja.di dimana kelima anggota tetap
»

Dev;an Keamanan PEB secara bulat bersatu. Di dalam Resolusi 

itu  ditegaskan kembali Resolusi nomor 582 (1986) ksrena 

dengan sangat memprihatinkan, walaupun sudah diserukan 

untuk mengadakan gencatan senjata, namun konflik antara 

Iran d?n Irak tetap berlanjut dan bahkan nemakin meluas 

serta menimbulkan banyak korban jiv/a dan kerusakan material* 

Menyadari keadaan yang timbul dan mendasarkan pada 

ketentuan pasal 39 Piagam PBE, vaitu ;

The Security Council shall determine the existence of
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any threat to the peace, breach of the peacer or act 
of aggression and shall make recommendations, or decide 
what measures shall he taken in accordance with articles  
41 and 42, to maintain or restore international peace 
and security, (Dewan Keamanan. akan menentukan adanya 
sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap 
perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat reko- 
mendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan 
apa yang akan diambil sesuai dengan pasal 41 dan 42, 
untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keaman
an internasional).

Juga mendasarkan pada pasal 40 Piagam PBB yang berbunyl :

In order to prevent an aggravation of the situation, 
the Security Council may, before making the recommen
dations or deciding upon the measures provided for in 
Article 39, call upon the parties concerned to comply 
with such provisional measures shall be without prejudice 
to the rights, claims or the position of the parties 
concerned, The Security Council shall duly take account 
of failure to comply with such provisional measures, 
(Untuk mencegah bertambah gehtingnya keadaan, Dewan 
Keamanan sebelum memberikan rekomendasi-rekomendasi 
atau keputusan tentang tindakan seperti yang tersebut 
dalam pasal 39, dapat meminta kepada negara-negara yang 
bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara 
semacam itu  yang dianggap perlu atau layak, Tindakan- 
tindakan sementara semacam itu  tidak akan dipengaruhi 
oleh hak-hak, tuntutan-tuntutan atau kedudukan negara- 
negara yang bersangkutan, Dewan Keamanan akan memberi
kan keterangan yang lengkap mengenai kegagalan dalam 
menerima tindakan-tindakan sementara i tu ) ,

selanjutnya Dev/an Keamanan dalam Resolusi nomor 598 itu ,

mengeluarkan sepuluh diktum penting yang diharapkan dapat

meredakan ketegangan konflik Iran-Irak. Kesepuluh diktum

tersebut ialah mengenai :

1, Sebagai salah satu langkah penyelesaian melalui perun- 

dingan, Iran dan Irak diminta dengan segera melaksana

kan gencatan senjata, mengakhiri semua tindakan-tindak

an militer di darat, laut dan udara serta menarik mun-
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dur semua pasukan sampai perbatasan yang diakui secara 

internasional,

2. Meminta pada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim 

suatu tim pengamat guna membuktikan, menegackan dan 

mengav/asi jalannya gencatan senjata serta pcnarikan 

mundur pasuksn,

3 . Mendesak untuk melepaskan dan mengerabalikan tav/ancji 

perang tanpa ditunda lagi setelah penghentian permusuh- 

an sesuai dengan Konvensi Jenev/a I I I ,  tanggal 12 Agus- 

tus 1949.

4. Mengajak Iran dan Irak untuk bekerja sama dengan Sekre-
/1

taris Jenderal dalam melaksanakan resolusi in i.

5 . Tendnta-negara-negara lain untuk mengadakan pengenda- 

lian sepenuhnya daax menahen diri dari setiap tindakan 

yang akan dapat meningkatkan dan menperluas konflik 

serta dengan demikian akan memudahkan pelaksajiaan dari 

resolusi in i.

6 . Merupakan instruksi bagi Sekretaris Jenderal untuk men- 

jajaki persoalan pembentukan sebuah 'impartial body' 

guna menyelidiki pihak mana yang harus bertanggung ja- 

v/ab dalam memulai konflik in i.

7. Dengan mengakui adanya kerugisn yan,  ̂ besar yang ditim- 

bulkan selama konflik berlangsung dan dibutuhkannya 

usaha-ucaha pembangunan kerab~li, segera netclah konflik 

berakhir, Sekretaris Jenderal dirninta untuk menunjuk

3 A
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sebuah tim ahli guna mempelajari masalah-masalah pem- 

bangunan kembali dan melaporkannya kepada Dewan Keaman

an.

8 . Selanjutnya Sekretaris Jenderal diminta untuk menyeli- 

diki, langkah-langkah apa yang dapat diambil guna nem- 

pertinggi keamanan dan stabilitac kawasan dengan nenga- 

dakan konsultasi dengan Iran, Irak serta negara-negara 

di kawasan itu .

9. Meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk terus menerus
%

melaporkan pelaksanaan dari resolusi in i.

10. Memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali apabila 

diperlukan guna mempertimbangkan langkah selanjutnya 

• dalam menjamin pelaksanaan resolusi in i.

Dengan telah disetujuinya Resolusi Dev/an Keamanan 

PBB oleh semua anggotanva secara bulat, maJ;a pada tanggal 

22 Juli 19B7 secara resmi pula pemerintah Irak menyatakan 

menyambut baik resolusi Dev/an Keamanan PBB tersebut. Per- 

nyataan Irak tersebut menunjukkan adanya tanggapan yang 

p ositif terhadap Resolusi nomor 598 (1987) dan hal itu  

berarti terbukanya jalan bagi penyelesaian konflik antara 

Iran dan Irak yang telah berlangsung lama, naraun demikian 

tentunya suatu resolusi haruslah diterima oleh pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa 

tadi, sehingga ^angat diperlukan adanya persamaan pendapat 

serta persepsi terhadap bunyi resolusi tersebut.
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Pernyataan menerima terhadap Resolusi nomor 598 

oleh pihak Irak secara implisit berarti bahv/a negara Irak 

yang merupakan anggota a sli dari Perserikatan Bangsa- 

Bangsa, telah melaksanakan ketentuan yang termuat dalam 

pasal 25 Piaga.m PBB,

Sangatlah dicayangkan, bahwa tindakan positif yang 

dilakukan oleh Dewan Keamanan dengan mengeluarkan resolusi 

tersebut hanya diterima dengan baik oleh pihak Irak, dalam 

hal ini pihak Iran belum mau menerima resolusi tersebut. 

Iran mengatakan bahv/a resolusi tersebut tidak adil karena 

di dalamnya tidak disebutkan bahv/a pihak Irak sebagai 

agresor,

Sikap ambiguous (tidak menerima dan juga tidak me- 

nolak) Iran terhadap Resolusi nomor 593 (1937) dimcna ne

gara ini juga merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa- 

Eangsa, boleh dikata merupakan pelanggaran terhadap keten- 

tuan-ketentuan dalam Piagam PEE yang telah disepakati ber- 

sama bagi setiap anggotaiiya. -Dengan demikian berarti pro

ses implementasi dari resolusi tersebut mengalami hambatcn.
* t 

Usaha-usaha untuk segera melaksanakan resolusi ter

sebut selalu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB, anta

ra lain kunjungannya ke negara-negara ysng terlibat kon

flik  yaitu Iran dan Irak. Diktum nomor 6 dari resolusi no

mor 593 (1937) inilah yang nampalaiya melunakkan sikap 

Iron untuk mau menerima Sekretaris Jenderal PBR guna me-
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rundingkan masalah pelaksanaan dari Resolusi itu sendiri. 

Berdasarkan diktum nomor 6 dinyatakan bahwa Sekretaris 

Jenderal PBB diminta oleh Dev/an Keamanan untuk menjajaki 

masalah pembentukan suatu badan yang tidak memihak (impar

t ia l body) guna menyelidiki pihak mana yang harus bertang- 

gung jawab terhadap dimulainya konflik in i, mengenai ben- 

tuk dan siapa yang duduk di dalam badan itu , masih harus 

dirundingkan dengan pihak Iran dan Irak,

Pada kenyataannya hasil dari kunjungan Sekretaris 

Jenderal PBB, Perez de Cuellar, belum dapat-kita ketahui

karena sifatnya masih sangat rahasia, Namun demikian pada
/i

saat. terjadi kunjungan tersebut, masing-masing negara yang 

sedang berkonflik itu  dapat menahan diri dalam arti meng- 

hentikan untuk sementara tindakan-tindakan saling serang 

terhadap tempat-tempat maupun sasaran-sasaran l?in yang 

mereka gunakan dalam medan pertempurannya. Dengan melihat 

hal demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahv/a inasih 

terdapat keinginan dari kedua belah pihak untuk menyele- 

saikan konfliknya secara damai,

Bagaimanapun juga dengan adanya diktum nomor 6 

dari Resolusi nomor 598 (1987) Dev/an Keamanan PBB, membe- 

rikan peluang kepada tuntutan Iran yang menghendaki dinya- 

takannya Irak sebagai negara agresor terlebih dahulu. Kal 

in i merupakan suatu kesempatan baik bagi kedua belah pi

hak untuk dapat mengakhiri konfliknya tersebut, valaupun
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dalam masalah ini Iran mengatakan bahwa pecahnya konflik 

adalah pada tanggal 23 Septembe r 1980, ketika pasukan 

Irak menyerbu wilayah Iran dan sebaliknya Irak menyatakan 

bahwa Iran yang memulai konflik itu pada tanggal 4 Septem

ber, ketika pasukannya menyerang pos-pos perbatasan dan
17menembaki pelayaran di Shatt el Arab.

Pada akhiraya dengan tinjauan secara Yuridis, maka 

sangatlah tepat tindakan yang telah dilakukan oleh Dev/an 

Keamanan PBB dalam usahanya memelihara perdamaian dan ke

amanan internasional, yaitu dengan dikeluarkannya Resolusi 

mengenai gencatan senjata atas dasar keadaan yang sesuai 

dengan bunyi pasal 39 dan pasal 40 Piagam PBB.

2a. Kekuatan Huktun (Legal Binding) Resolusi Dev/an ICeamanan 

Nomor 598 (1987)

Sebagaimana diketahui, Dewan ICeamanan mempunyai tu- 

gas utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional 

dan menurut pasal 24 Piagam PBB, maka semua anggota PBB 

sepakat untuk memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung 

jawab yang utama tersebut (primary responsibility). Jelas 

sekali dinyatakan disini bahv/a anggota-anggota PBB dengan 

kesadarannya bersedia untuk menyerahkan sebagian dari ke- 

daulatannya, sekalipun bagian itu  hanya kecil saja , kepada

17'Roeslan Abdulgani, "Situasi Perang Iran -Iraq Ka- 
sih 3uram Setelah Missi Sekjjea PBB Kesana", Surabaya Post. 
22 September, 1937. 1
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Dewan Keamanan. Ilal tersebut akan lebih jelas lagi apabila 

kita perhatikan kelanjutan dari pasal 24 yang mengatakan 

bahv/a semua anggota PBB bermufakat bahwa Dewan Keamanan 

dalam menjalankan kev/ajibannya menurut tanggung jav/ab itu  

bertindak atas nama mereka,

Di dalam masalah interpretasi terhadap Pir.gam PBB, 

maka akibat hukum dari suatu rekomendasi yang dibuat oleh 

Dewan Keamanan berdasar Eab VI atau berdasar pasal 39, 

masih sering di pert any akan, Istilah  Recommendations1 (re

komendasi) nampaknya menunjukkan maksud dari pembuat un- 

dang-undang untuk tidak memberikan suatu kekuatan mengi-
> 1Rkat-'secara liukum terhadap tindakan dari Dewan Keamanan J 

Sebaliknya, pasal 25 menetapkan kev/ajiban dari anggotanya 

untuk menerima dsn melaksanakan keputusan-keputusan dari 

Dev/an Keamanan sesuai dengan Piagam PBB. Apabila ketentu

an ini diartikan untuk menunjuk kepada semua keputusan 

Dev/an Keamanan dan apabila istila h  'decisions1 (keputus

an) dimaksudkan untuk setiap resolusi yeng telah disetu- 

jui Dev/an, maka rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh 

Dewan Keamanan se;jauh dibuat dengan 'decisions1 adalah 

bukan merupakan rekomendasi biasa, tetapi merupakan pe- 

rintah yang mengikat terhadap mereka yang berkepentingan']^

Kano IColsen, on .cit, ,  h. 444,18

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEKTIVITAS RESOLUSI 
DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 598, 
DITINJAU DARI PIAGAM PBB

R PRIAMBODO TRISAKSONO



40

Sebagai perbandingan, dapat kita lihat keputusan 

Bev/an Keamanan yang didasarkan atas pasal 34 yang berke- 

naan dengan suatu penyelidikan terhadap pertikaian dan 

tentulah hal ini tidak mempunyai sifat dari rekomendasi, 

sehingga oleh sebab itu  'decisions' merupakan istilah  

dalam pengertian yang dibatasi, seperti yang dipakai da

lam pasal 25 dan hanya mengikat terhadap negara-negara 

yang berkepentingan. Namun demikian 'recommendations' 

yang dibuat berdasar pasal-pasal 36, 37, 38 atau 39 

dan 'c a l l ' (seruan) berdasar pasal 33 ayat 2 , menurut 

interpretasi in i, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

V/alau demikian, berdasar pasal 39 Dev/an ICeamanan raengang- 

gap bahv/a tidak dipenuhinya keputusan itu  merupakan ancam- 

an terhadap perdamaian; dan oleh sebab itu  mengambil tin 

dakan pemaksaan dalam menghadapi anggota yang tidak mau 

memenuhi keputusan tersebut.

Apabila suatu tindakan pemaksaan itu  diartikan se

bagai sanksi, maka suatu rekomendasi yang dikeluarkan 

oleh Dewan Keamanan seharusnya merupakan suatu kewajiban 

untuk memenuhi rekomendasi tersebut dan hal itu bisa d i- 

katakan bahv/a 'recommendations' seharusnya mempunyai s i 

fat yang sama dengan suatu 'decisions' dari Bev/an Keamanan 

yang mengikat anggotanya berdasax pasal 25 Piagam HJB?̂

on
Ib id . , h. 446
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Khusus dalam masalah Resolusi Dev/an Keamanan nomor 

598, tanggal 20 Juli 1987, Dev/an Keamanan menetapkan sepu- 

luh langkah tindakan yang dimaksudkan untuk dapat menyele- 

saikan konflik antara Iran d?n Irak dan kesepuluh tindakan 

tadi didasarkan pada pasal 39 dan pasal 40 Piagam PBB. 

Apabila hal diatas kita kaji dengan penjelasan sebelumnya, 

maka berarti bahv/a s ifa t dari diktum-diktum atau tindak.cn 

Dewan Keamanan tersebut adalah seperti halnya rekomendasi 

biasa yang tanpa mempunyai sifa t mengikat (binding force)* 

Akan tetapi apabila kita mengkaji lebih dalam la g i, dimana 

langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dewan Keamanan di- 

ditiiangkan^dalam bentuk Resolusi, maka berarti bahv/a nega- 

r'a-negara yang tersangkut di dalannya harus menerima dan 

melaksanakan keputusan yang berbentuk resolusi tadi sesuai 

dengan bunyi pasal 25 Piagam PBB, Disamping itu  apabila 

dilihat dari alasan dikeluarkannya resolusi tersebut yaitu 

disebabkan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan 

internasional dan juga disebabkan karena tidak dipenuhinya 

resolusi-resolusi sebelumnya yaitu Resolusi nomor 582 

tahun 1986 dan Resolusi nomor 588 tahun 1986 yang juga di- 

keluarkan oleh Dev/an Keamanan FBEf sehingga ditinjau dari 

hal-hal diatas tadi, tampaklah bahv/a Resolusi Dev/an Keaman

an nomor 598 (1937) tersebut dimaksudkan sebagai suatu 

keputusen yang mempunyai sifat mengikat recara hukum (le 

gal binding force).
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Sctelah dapat dipahami bahv/a Resolusi nomor 593 

(1987) yang memang secara de jure mengikat tidak saja ter

hadap pembuatnya, tetapi juga terhadap semua anggota PBB, 

terlebih lagi pihak-pihak yang bersengketa yaitu Iran dan 

Irak, ITamun demikicn pada kenyataannya secara de facto, 

sama sekali tidal? ada kekuatan untuk menaksa.

Tidak adanya kekuatan untuk memaksa secara de frcto  

tersebut-terlihat pada sikap Iran yang hingga saat 

ini belum juga bersedia untuk menerima dan melaksanakan 

resolusi Dewan Keamanan nomor 598, dan memang dalain hal

ini Iran menuntut untuk disebutkannya Irak sebagai negara
t

agresor dalam resolusi itu*

Dalam keacaan dimana Iran hingfa saat ini belum

juga bersedia menerima dan melaksanakan resolusi, Dev/an

Keamanan akan mengambil tindakan-tindakan lain yang lebih

keras apabila nampak bahv/a keadaan konflik itu  terus mem-

buruk. Tindakan-tindakan Dev/an Keatnanan tersebut dapat

berupa penghentian sebagian atau seluruhnya hubungan eko-

nomi, darat, laut dan udara serta juga pemutusan hubungan

diplomatik, jelasnya dapat kita lih at pada bunyi pasal 41

Piagam PBB, yaitu :

The Security Council may decide what measures not in
volving the use of armed force are to be employed to 
give effect to i t s  decisions, and i t  may ca ll unon the 
members of the United Nations to apply such measures. 
These may include complete or partial interruption of 
economic relations and of r a i l , sea, a ir , nostal, te le 
graphic, radio, and other means of communication, and
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the severence of diplomatic relations* (Dewan Keamanan 
dapat memutuskan tindakan-tindakan yang tidak melibat- 
kan penggunaan kekuatan senjata untuk dapat melaksana
kan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan 
tindakan-tindakan itu . Dalam hal in i termasuk tindakan- 
tindakan untuk memutuskan seluruh atau sebagian dari 
hubungan-hubungan ekonomi termasuk hubungan kereta api, 
lau t, udara, pos, kawat, radio, dan alat-alat perhu- 
bungan lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik).

Selanjutnya apabila Dewan Keamanan berpendapat bah

wa tindakan-tindakan seperti yang tercantum dalam pasal 41 

tidak memadai, Dewan dapat mengambil tindakan yang menggu- 

nakan kekuatan senjata, yaitu mengirim pasukan-pasukan 

lau t, darat dan udara yang dianggap perlu untuk memelihara 

dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional*. Hal 

tersebut mempunyai dasar pada bunyi pasal 42 Piagam PBB, 

yaitu :

Should the Security Council consider that measures pro
vided for in Article 41 would be inadequate or have 
proved to be inadequate, i t  may take such action by a ir , 
sea, or land forces as may be necessary to maintain or 
restore international peace and security. Such action 
may include demonstrations, blockade, and other opera
tions by a ir , sea, or land forces of members of the 
United Nations. (Apabila Dewan Keamanan menganggap bah
wa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam pasal 41 t i 
dak mencukupi atau telah terbukti tidak mempan, ia  
dapat' mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan 
udara, laut atau darat bila  dianggap perlu untuk mem- 
pertahankan atau memulihkan perdamaian serta keamanan 
internasional* Dalam tindakan itu  termasuk pula demons- 
trasi-demonstrasi, blokade dan tindakan-tindakan lain 
dengan memper gun akan angkatan udara, laut atau darat 
dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa)*

Pasukan-pasukan PBB tersebut berasal dari negara-negara

anggota yang dihimpun melalui persetujusn-persetujuan yang
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antara lain mengenai jumlah dan jcnin pa.3ukan, tingkat ke-

siagaan, penempatan dan jenis fa silita s- serta bantuan yang

diberikant Military Staff Committee dalam hal ini mulai

berperanan membantu Dewan Keamanan dalam masalafr-masalah

m iliter, ketentuan ini diatur dalam pasal 47 Piagam PBB,

Dengan melihat ketetuan-ketentuan tersebirt di atas,

memang Piagam PBB ini dilengkapi dengan berbagai cara dan

sarana untuk pemeliharaan dan pemulihan keamanan. Mulai

dari tindakan-tindakan sementara, tindakan-tindakan yang

tidak melibatkan kekuatan-kekuatan bersenjata sampai pada

penggunaan pasukan-pasukan bersenjata. Sehingga dengan 
t

demikian dapat dikatakan bahv/a PBB dan Dewan Keamanan pada

khususnya benar-benar merupakan pemelihara perdamaian dm 
/

keamanan dunia.

Peranan Dewan Keamanan sebagai organ yang bertanr- 

gung jawab terhadap perdamaian dan keamanan dunia, dimana 

juga terdapat peranan penyelesaian sengketa secara damai 

berdasar Bab VI Piagam PBB, diharuskan tunduk pada prin- 

sip kebulatan suara (unanimity principle) anggota-anggota 

tetap Dewan Keamanan. Prinsip kebulatan suara anggota- 

anggota tetap Dewan Keamanan itu  juga mutlak bagi pelak

sanaan dari ketentuan-ketentuan Bab VII Piagam PBB. Namun 

sejak lahirnya PBB, organisaei ini selalu diwarnai oleh

Boer Mama, o p .c it ,, h. 8 .21
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perang dingin antara Darat dan Timur sehingga persengketaan 

Ini telah menghancurkan prinsip kebulatan suara yang menja- 

di dasar f i lo s o fi  Piagam PBB#

2b. Se.iauh Kana Sifat Mengikat Resolusi ITomor 598 (1937) 

Terhadap ICedua Pihak Ban Selvruh An.rfCQta PBB Serta Pe- 

ranan Sekretaris Jenderal PBfi Dalam Pelaksanaan Resolu

s i Tersebut

Apabila kita melihat pada bunyi diktum 1 , 3 , 4  dan 8 

dari resolusi Dewan Keamanan nomor 598, maka diktum-diktum 

tersebut dltujukan secara langsung kepada kedua belah pi

hak yang sedang berperang. Sebagaimana kita ketahui bahv/a 

diktiim 1 yang berisi tentang seruan agar segera dilaksana- 

kan gencatan senjata, diterima oleh Irak dengan catatan 

asalkan pihak Iran juga mau menerimanya. Kamun pihak Iran 

memberikan alasan sebaliknya, yaitu bahv.*a Iran bersedia me

nerima resolusi tersebut asalkan terleblh dahulu Irak di- 

persalahkan sebagai yang memulai agresi.

Dalam menghadapi sikap Iran drn Irak tersebut, maka 

sulitlah bagi Dev/an ICeamanan untuk dapat menerima keadaan 

yang diharapkannya. Itulah sebabnya, maka pelaksanaan dari 

diktum 3 yang mendesak untuk melepaskan dan mengembalikan 

tav/anan perang tanpa ditunda lagi setelah dihentikannya 

permusuhan, menjadi sulit atau bahkan tidal: mungkin untuk 

dilaksanakan celama diktum 1 belum diterima dengan serapur- 

na.
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Sementara itu terhadap diktum 4 dan diktum 8 dari 

resolusi tersebut, rupanya kedua belah pihak masih dapat 

menerimanya, Hal tersebut terlihat dari diterimanya kun- 

jungan Sekret?jris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar 

ke Teheran dan Baghdad.

Sekretaris Jenderal PBB ini diutus oleh Dewan Ke

amanan PBB untuk dengan usahanya melakukan suatu mi si guna 

dapat dilaksanakannya rencana perdamaian berdasarkan resolu

si Dev/an Keamanan nomor 598. Pemberian mandat kepada Sekre

taris Jenderal EBB ini sesuai dengan ketentuan pasal 98.

Piagam PBB, yangdi dalamnya mengi jinkan bagi Majelis Umum,
/

Dev/sin Keamanan, Dev/an Skonomi dan Sosial dan Dev/an Perv/alian 

untuk metriberikan kepercayaan tidak saja terhadap fungsi- 

fungsi administratif tetapi juga fitngsi-fungsi lainnya 

yaitu dalam hal ini adalah .fungsi politik kepada Sekretaris 

Jenderal PBB, Dengan demikian apabila dilihat dari diktum

2, 6 , 8 dan 9 yang memberikan tugas kepada Sekretaris Jen- .■ 

deral PBB, maka tidak dapat kita mengesampingkan peranan 

yang harus dipikulnya,

Maksud kunjungannya ke Iran dan Irak adalah guna me- 

maksa kedua belah pihak agar bersedia melaksanakan resolusi, 

sehingga dengan demikian diharapkan akan diperoleh jav/aban 

yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak,

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata dari kun- 

jungan Peres de Cuellar tersebut tidak diperoleh jav/aban
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yang jelas dari pihak Iran dalam menerima resolusi Dewan 

Keamanan PBB. Iran bersikeras menghubungkan gencatan sen- 

Jata dalam perang Teluk dengan pembentukan suatu badan 

untuk menentukan siapa yang bertanggung jav/ab dalam memu- 

l a l  peperangan tersebut,

Resolusi DK-H5B itu  menyerukan gencatan senjata pa

da diktum pertama, sedangkan pembentukan suatu badan penye- 

lid ik  untuk menentukan siapa yang bertanggung jav/ab memulai 

perang baru disinggung pada diktum keenam..

Melihat keadaan yang demikian tadi, maka sebenamya 

pihak Iran maupun Irak menghendaki untuk dapat meraatuhi re

solusi DK-PBB tersebut. Namun oleh karena masih terdapat 

beberapa diktum dalam resolusi tersebut yang oleh Iran di- 

anggap tidak sesuai dengan keinginannya dan hal itu  merupa

kan syarat mutlak yang harus ada, sehingga berakibat menyu- 

litkan implementasi dari resolusi itu .

Kenyataan dengan adanya kunjungan Sekretaris Jenderal 

PBB, menunjukkan bahv/a Iran dan Irak bersedia untuk berkon- 

sultasi dan hal in i berarti Sekretaris Jenderal PBB dan De

wan Keamanan PBB masih tetap mereka akui dan hormati sebagai 

pihak yang dapat membantu menyelesaikan konflik bersenjata.

Resolusi DK-PBB nomor 593 (1987) selain ditujukan 

kepada Iran dan Irak, juga ditujukan kepada negara-negara 

lainnya dengan maksud untuk mengadakan pengendalian sepe- 

nuhnya dan menahan diri dari setiap tindakan yang akan dapat
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meningkatkan dsn inenvoerluas konflik, Hal tersebut tercontuni 

di dalam di&tum kelima dari resolusi.

Tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang di- 

harapkan dapat dikendalikan ataupun sepenuhnya dihentikan 

sesiiai dengan diktum kelima, adalah tindakan pemasokan per- 

senjataan ke dalam v;ilayah Iran dan Irak, Tidak kurang dari 

10 milyar UvS dollar setiap tahun dibelanjakan oleh kedua pi

hak untuk membeli senjata dan tidak kurang dari 40 negara

serta sejumlah ratusan pedagang senjata partikelir yang res-
22mi ataupun yang tidak resmi, menjual senjatanya kesana.

.Adapun para anggota permanen DE-PBB, yaitu Amerika, 

Ing'gris, perencis, Uni Sovyet dan RRC, senuanya tersangkut 

dalam pemasokan senjata. Perdagcngan senjata ke ‘./ilayah Teluk 

baik resmi maupun tidak resmi, menyangkut sejumlah uang yang 

tidak sedikit. ICeuntungan sar.gat besar. Keadaan ini menunjuk 

kan bahv/a negara-negara diluar Iran dan Irak s.ulit untuk da

pat mematuhi resolusi DIC-PBB nomor 593, terlebih lagi pada 

diktum - kelimanya.

Penggunaan kekuatan m iliter, seperti pengawalan secara 

militer terhadap kapal-kapal tangki minyak dengan hak memba- 

las secara m iliter apabila terkena serangan bom atau rudal 

para pihak yang sed?^ig berperang, tidaklah semakin membuka 

jalan bagi penyelesai?ji konflik bersenjata tersebutbahkan  

akan berakibat semakin memanaskrm s.uacana* Sebenamya secara

Roeslon Abdulgani, "Peranr: Teluk, KTT Ekonomi Vene- 
sia Dan Dev/an ICeamanan PBB", Herdeka, 10 Juni, 1937.
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nyata diktum kelima pada khususnya dan keseluruhan dari 

resolusi DK-PBB nomor 598 (1987), telah dilanggar oleh 

para pembuatnya sendiri.

Kembali lagi kepada masalah kekuatan mengikat dari 

resolusi tersebut terhadap negara-negara la in , maka tampak- 

lah bahwa kepentingan bersama dalam mewujudkan perdamaian 

dan keamanan di wilayah Teluk masih dikesampingkan oleh 

negara-negara di luar Iran dan Irak,

Sekretaris Jenderal PBB di dalam usaha mediasinya 

juga bermaksucT untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya 

embargo senjata. oleh Dewan Keamanan PBBf namun demikian 

selama pemasokan senjata ke wilayah Teluk tidak dihentikan 

sama sekali, maka setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang 

dikeluarkan dengan maksud untuk mengusahakan gencatan sen

jata akan menjadi sia -s ia  belaka.

Apabila hingga kini hasil dari mediasi yang dilaku- * 

kan oleh Sekretaris Jenderal PBB belum juga terlihat h asil- 

nya, maka hal in i bukan disebabkan beliau tidak cakap dalam 

men jalankan tugasnya, melainkan karena jab at an Sekretaris- 

Jenderal PBB ini terkenal sebagai suatu jabatan yang pa

ling su lit di' dunia, Hal tersebut disebabkan negara-negara 

besarlah yang raenyulitkan posisinya,

3 . tTpaya-ltoaya Lain Eagi Penerapan Resolusi Dev;an Keamanan 

Komor 598 (1987)

Sebagai suatu organisasi intemasional yang melibat-
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kan hampir seluruh negara di dunia, maka Perserkatan Bang- 

sa-Bangsa melaltd Dewan Keamanannya yang bertugas untuk 

selalu memelihara perdamaian dan keamanan intemasional 

tentunya akan selalu berupaya untuk dapat memulihkan per

damaian dan keamanan di kawasan Teluk Persia. Di luar Per

serikatan Bangsa-Bangsa tentulah negara-negara yang merasa 

berkepentingan terhadap perdamaian di kawasan Teluk serta  

juga. merasa dirugikan dengan adanya konflik yang berke- 

panjangan, mengadakan pula upaya-upaya guna terlaksananya 

resolusi nomor 5"98 (1987).

TJpaya-upaya di luar PBB antara lain dilakukan oleh 

Eiga Arab, Dev/an Kerja Sama Teluk dan juga negara-negara 

lain secara b ila te ra l. Peranan Liga Arab yang terdiri dari 

21 negara Arab ialah dengan diadakannya sidang diaritara 

mereka untuk mengeluarkan ultimatum bersama agar supaya 

Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan tersebut, 

kemudian dalam sidang yang berlangsung pada bulan Agustus 

1987 itu  disebutkan pula bahwa jawaban Iran atas ultimatum 

tersebut akan ditunggu sampai tanggal 20 September 1987, 

yaitu bertepatan dengan sidang umum tahunan PBB dimulai. 

Selanjutnya ditentukan pula bahwa apabila sampai pada 

tanggal yang telah ditentukan tersebut jawaban Iran tidak 

juga datang, maka Liga Arab akan mempertimbangkan sanksi- 

sanksi mulai dari embargo sampai ke pemutusan hubungan 

diplomatik. Demikian antara lain is i  dari ultimatum hasil
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sidang Liga Arab yang diadakan di Tunisia tersebut,

Pada kenyataannya, setelah lev/at batas waktu yang 

ditentukan oleh Liga Arab, Iran belum juga mau menerima 

resolusi Dev/an Keamanan itu dan temyata bahwa sank si yang 

akan diterapkan pada Iron ditunda sampai dengan keputusan 

yang diambil dalam pertenuan Liga Arab selanjutnya pada 

bulan November 1987 di Amman, ibukota Yordania,

Sementara itu  d'i dalam sidang tahunan Majelis Umum 

PBB, tanggal 22 September 1987, Presiden Iran, Syed Ali 

Khameinei telah menyatakan dengan tegas bahv/a negaranya 

belum menolak dan Juga belum menerima resolusi nomor 598. 

LTamuh Presiden Iran tersebut mengatakan lebih lanjut ba.hwa 

Iiran akan menerima resolusi itu  sepenuhnya apabila pada 

saat penerimaan tersebut, Dewan Keamanan menyatakan pula 

Irak sebagai agresor. Pernyataan tersebut berarti memperlu- 

nak tuntutan sebelumnya yang menghendaki Irak terlebih da- 

hulu disebut sebagai agresor, sedangkan Sovyet memberikan 

pemyataannya yang lebih diplomatis yaitu menuntut agar 

segera dibentuk komisi penyelidik yang tidak memihak untuk 

menentukan pihak mana yang memulai konflik bersenjata ter

sebut, bersamaan dengan saat diterimanya resolusi Eewan 

ICeamanan itu  oleh Iran.

Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar, 

telah meminta kenada Iran dan Irak untuk memberikan jawab- 

annya atas usul-usul yang telah diajulcan dengan tujuan
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untuk menerapkan resolusi yang tercapai pada tanggal 20 

Juli 1987 itu . Selanjutnya melalui siaran kantor berita 

Irak (Ina), Irak menegaskan penolakannya atas setiap peru- 

bahan terhadap resolusi Dev/an Keamanan PBB nomor 598. 

Sumber-sumber politik mengatakan bahwa penegasan tersebut 

mungkin mengandung arti Irak menolak usul-usul yang diaju- 

kan oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang diperkirakan meli- 

puti pembentukan komisi tidak memihak yang akan menentukan
23

siapa yang memulai perang di kawasan Teluk.

Kelanjutan dari pertemuan Liga Arab yang dilakukan 

di Amman, Yordania, Ternyata juga tidak atau belum menerap

kan sanksi-sanksi yang diancarakannya pada pertemuan sebe- 

lumnya di Tunisia. Pada pertemuan di Amman tersebut, Liga 

Arab hanya mengutuk Iran karena menduduki wilayah Irak, 

tidak melaksanakan instruksi gencatan senjata dari Dewan 

Keamanan PBB, melakukan agresi terhadap Kuwait dan melan- 

carkan demonstrasi di tempat suci umat Islam di Arab Saudi.

Pada bulan Desember 1987, Dewan Kerja Sama Teluk 

yang mengadakan konper?ensi di Riyadh, mendesak Dev/an Ke

amanan PBB untuk segera mengambil keputusan mengenai pene~ 

rapan resolusi nomor 598. Dev/an Kerja Sama Teluk ini ter- 

diri atas negara Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, 

dan Persatuan Emirat Arab*

^ "Ir a k  Tolak Perubahan Resoluci DIC-PBB Tentang Te- 
luk,r, Jawa Pos, 31 Oktober, 1987, h. VII*
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Sementara itu  Dev/an Keamanan melakukan suatu upaya 

memperkeras sanksi terhadap tidak diindahkannya seruan 

gencatan senjata dalam konflik bersenjata itu , dimana di- 

bahas tentang penerapan embargo penjualan senjata secara 

global dan ini berarti ditujukan Juga bagi kedua pihak 

yaitu Iran dan Irak.

Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan 

oleh Liga Arab dan Dev/an Kerja Sama Teluk tadi, maka hasil 

yang diperoleh hingga saat ini masih belum ;juga memuaskan* 

Demikian pula kiranya terhadap upaya Dewan Keamanan untuk 

mengenakan suatu embargo penjualan sen 3 at a terhadap Iran 

dan Irak masih meragukan, hal itu  karena kelima besar ang

gota tetap Dewan ICeamanan yang mempunyai hak veto sewaktu- 

waktu dapat menggunakannya dan ini mengakibatkan tidak 

tercapainya suara bulat (unanimity). Apabila pada akhimya 

memang tidak dapat tercapai suara bulat, maka berarti 

bahwa resolusi nomor 598 yang telah dikeluarkan dengan 

dasar pasal 39 dan pasal 40 Piagam PBB menjadi tidak ber- 

guna la g ! karena Dewan Keamanan tidak dapat melangkah 

lebih lanjut sesuai dengan diktum 10 resolusi. tersebut, 

sehingga Dev/an Keamanan tidak dapat menggunakan ketentuan- 

ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBE?^

KesuJ.itsn untuk menerapkan ketentucn dalam resolusi

2^Harun A lsa g o ff,■"Resolusi Dewan Keo.manan PBE ifo- 
mor 598% Surabaya Post. 2 Oktober, 1987, h. VII.
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Dewan Keamanan tersebut dan juga kesulitan untuk mengadakan 

langkah lebih lanjut bagi Dewan Keamanan tidak bisa dihin- 

darkan, hal itu  disebabkan adanya campur tangan daxi ber- 

bagai negara lainnya terutama diantaranya dilakukan oleh 

negara-negara Amerika Serikat, Perancis, Uni Sovyet, Re- 

publik Rakyat Cina, Belanda, Ita lia , Swedia, Inggris dan 

masih banyak lagi*

Amerika Serikat raengirimkan kapal-kapal perangnya 

menuju perairan Teluk dengan dalih untuk melindungi kapal-. 

kapal tan ker kuwait yang membawa minyak mentah untuk kon- 

surasi Amerika, demikian juga Perancis dan Belanda mengi- 

rimkan kapal-kapal penyapu ranjau guna kepentingan yang 

sama. Sementara itu  Uni Sovyet mengopepasikan pula kapal- 

kapal perangnya di sekitar wilayah itu ,

Keadaan itu  terus bertambah rumit dengan k eterli- 

batan negara tersebut dan mungkin lebih banyak lagi negara- 

negara lain di dalam pemasokan senjata-senjata maupun pe- 

luru-peluru kendali untuk kepentingan Iran, dan Irak, Cam

pur tangan tersebut sangat bertentangan dengan diktum 5 

dari resolusi nomor 598, yang menghimbau semua negara la in - 

nya untuk mengendalikan diri dan menjauhkan diri dari per- 

buatan-perbuatan yang dapat menimbulkan peningkatan dan 

memperluas konflik.

Di dalam sejarahnya, PBB hanya mencatat sekali saja 

berhasil membentuk pasukan PBB yaitu waktu perang Korea
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tahun 1950. PBB tidak lagi menjalankan Punitive-Diploraacy, 

dikarenakan ■Dewan Keamanan yang berhak menghukum tersebut 

telah menjadi lumpuh oleh karena mekanisme kerja mereka 

sendiri,

ICelumpuhan Dev/?n Keamanan drlam menangcni masalah- 

masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan 

keamanan intemasional serta tidak berhasilnya membentuk 

Angkatan Beraenjata PBB,. menyebabkan timbul konsep barfc 

yaitu pembentukan pasukan-pasukan pemelihara perdamaian 

(peace-keeping operations). Status pasukan-pasukan perda

maian ini tidak sama dengan Angkatan Bersenjata PBB yang 

diddsarkan atas Bab VII Piagam PBB, oleh karena itu  pasukan 

ini hanya berfungsi sebagai penengah, perantara, perunding 

atau penyangga antara pihak-pihak yang hersengketa.

V/alaupun Pasukan Pemelihara Perdamaian itu  tidak 

seperti yang dicita-citakan para pembtiat Piagam, namun 

dalam beberapa sengketa, kehadirannya tersebut telah banyak 

membantu dalam pencegahan perang, peredacn sengketa, peme-
I O C

liharaan keamanan dan perdamaian. Kekanisne tersebut se

bagai pengganti dari Punitive-Diplomacy atau yang disebut 

oleh Sekretaris Jenderal PBB dahulu, Dag Hammarskjold, se-

Boer Kauna, on .cit. t h. 12#26
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bagai Collectivc-lecurity nyoten yr>nr tercnntum dalam Sab 

VII Piagam PUB, berkemb?ns dengan pesat sebagai Preventive- 

.Diplomacy dalam membantu pcmeliharaan perdamaian dan ke

amanan international.
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BAB IV 

PBftUTUP

1, Kesimpulan

Sesuai dengan«hukum internasional, khusucnya Pia- 

gam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan interpretasinya serta 

maksud dikeluarkannya Resolusi Dev/an Keamanan nonor 593, 

tanggal 20 Juli 1987, maka terbukti secara hukum bahv/a 

sifa t dari resolusi tersebut adalah mempunyai kekuatan
m

mengikat hukum (legal binding force).

Pembuktian itu  dapat dilihat dalam kaitannya dengan 

pasal 25 Piagam PBB serta pasal 39 dan pasal 40 Piagam PBB 

yang menjadi dasar dari sepuluh diktum resolusi nonor 598.

Istilah  1 decisionsT dalam pasal 25 berarti pula 

resolusi-resolusi sedangkan dalam pasal 39 dan 40 terdapat 

istilah  ‘ recommendations' yang tidak mempunyai arti sama 

dengan decisions, karena istila h  decisions dalam pasal 25 

tadi mempunyai s ifa t yang mengikat secara hukum akan teta - 

pi pada recommendations tidak terdapat sifa t mengikat itu . 

Namun demikian sifa t recommendations berdasar pasal 39
*

dan pasal 40 tadi, bisa berubah menjadi mengikat apabila 

Dev/an ICeamanan menghendakinya dan mendasarkan pada alasan 

betaa suatu keadaan persengketaan telah menjadi ancaman 

yang membahayakan perdamaian d-n keamanan dunia dan juga 

dimaksudkan untuk menghadapi negara-negara yang tidak mau

57
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mengindahkan seruan-seruan untuk menghentikan konfliK.

v/alaupun telah terbukti bahwa resolusi itu secara 
de jure mengikat baik bagi pembuatnya maupun anggota Per

serikatan Bangsa-Bangsa serta tentunya pihak Iran dan Irak, 

namun di dalam kenyataannya atau secara de facto, resolusi 

tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa. Hal tersebut 

terutama terlihat jelas pada sikap negara Iran yang hingga 

kini belum menyatakan menerima ataupun menolak resolusi 

Dewan Keamanan nomor 598, disamping itu  resolusi tersebut 

telah dilanggar sendiri oleh para pembuatnya (pelanggaran 

terhadap diktum nomor 5, resolusi Dewan Keamanan nomor 

598).

Melihat keadaan 5rang demikian, maka semakin su lit 

untuk dapat menerapksn is i resolusi tersebut v/alaupun ma

sih terdapat berba^ai macam cara guna lebih memberikan

kekuatan memaksa -pada resolusi itu . Langkah-langkah ataut
cara yang dimaksud adalah tindakan Dev/an Keamanan PBB 

berdasar pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB, dimana tindak

an-tindakan itu  dapat berupa tindakan yang tidak melibat- 

kan kekuatan bersenjata atau tindakan yang melibatkan ke

kuatan bersenjata,

Langkah-langkah tersebut memang telah disepakati 

dalam diktum nomor 10 resolusi Dev/an Keamanan nomor 598 

yang untuk selanjutnya akan dibahas dahulu oleh Dev/an Ke

amanan serta mutlak harus diperoleh suara bulat guna me-
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menyetujuinva.

Pada akhirnya kesulitan-kesulitan akan tetap diha- 

dapi oleh Dev/an Keamanan PBB dalam melakukan langkah 

lanjutan tersebut, karena adanya keterlibatan negara- 

negara anggota, Dev/an Keamanan PBB sendiri dalam konflik 

tersebut, baik itu berupa pemasokan secara resmi maupun 

tidak resmi persenjataan dan alat-alat perang lainnya ke

pada kedua belah pihak yang sedang bersengketa, maupun 

beroperasinya kapal-kapal perang berikut pasukannya di 

wilayah Teluk yang dapat mengakibatkan semakin meluasnya 

konflik.

t Keterlibatan negara-negara tadi, berarti bahv/a' ke- 

^entuan dalam diktum kelima dari-resolusi nomor 598, tidak 

diindahkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka sulit  

bagi' setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dev/an Keamanan 

untuk dapat dllaksanakan dengan baik. Keadaan seperti ter

sebut di atas, menyebabkan terhambatnya langkah-langkah 

selanjutnya bagi pelaksanaan resolusi nomor 593 (1987),

2, Saran

Dalam usaha untuk merealisasikan proses implemen- 

ta si dari resolusi Dev/an Keamanan tersebut, maka sebai'lmya 

melalui Icesadaran dari negara-negara anggota Dewan Keaman

an dan keseluruhan anggota dari PBB itu  sendiri dilakukan 

suatu langkah av/al, yaitu menghentik~n tindakan-tindakan 

mereka yang berupa pemasokan sen;jata secara. resmi ataupun
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tidak resmi dan pengoperasian kapal-kapal perangnya di 

wilayah Teluk. Dengan demikian apabila kepentingan-kepen- 

tingan pribadi dari negara-negara di luar Iran dan Irak 

tersebut telah disingkirkan, maka-tentimya akan lebih mu- 

dah mencapai atau melanjutkan langkah Dev/an Keamanan PBB 

dalam mewakili dunia untuk menulihkan perdamaian dan kea

manan di wilayah Teluk

Sekretaris Jenderal PBB dalam melakukan mediasinya 

harus benar-benar dihantu oleh semua pihak, sebab tanpa 

memperoleh dukungan yang nyata dari semua pihak, akan sia - 

sialah . usaha yang dilakukannya guna menyelesaikan masalah 

konflik Teluk in i ,  *^

Kesadaran untuk memelihara perdamaian dan keamanan 

bersama' merupakan landasan bagi efektivitas resolusi Dewam 

Keamanan itu  sendiri dan juga tentunya para pihak di dalam 

konflik.
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Intemasional.

A
United Nations Press Release, Security Council Resolution 

Humber 598, 1987.
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Security Council 

2750th Meeting 
PH SUHHAR*

SO/4929 

20 July 1937

SECURITY COUNCIL DKHAKDS IMMEDIATE CEASE-FIRE IM IRAK/IRAQ CONFLICT

Asks Sec re.tary-Gen era 1 To Send UH Observers to Area 

And To Explore Question of Inquiry into Responsibility for Conflict

At a meeting attended by seven Foreign Ministers, the Security Council 
this afternoon demanded that "as a first step towards a negotiated settlement, 

Iran and Iraq observe an immediate cease-fire, discontinue all military 
actions on land, at sea and in the air, and withdraw all forces to the 

internationally recognized boundaries without delay*'.

The Council also requested the. Secretary-General to dispatch a tgpm of 
United Nations observers “to verify, confirm and supervise the cease-fire and 

withdrawal”, and to explore, in consultation with Iran and Iraq, "the question 
of entrusting an impartial body with inquiring into responsibility for the 

conflict and to report to the Security Council as soon as possible*'.

The Council took its action by unanimously adopting a text agreed upon 
during consultations and introduced by the President (document S/1P9SO, 

adopted as Security Council resolution S98 (1987)).

Statements before today’s vote were made by China, United Arab Emirates, 
United Kingdom, United States, Federal Republic of Germany, Italy, Ghana, 

Zambia, Argentina, Congo, Venezuela and France.

The Secretary-General made a statement directly after the resolution was 
adopted.

Speaking after the vote were the representatives of the Soviet Union,,’ 
Japan and Bulgaria.

The representative of Iraq made a statement at the end of the meeting.

Under the resolution adopted today, the Council urged that i. 
prisoners-of-war be released and repatriated without delay after the cessation 

of active hostilities, in accordance with the Third Geneva Convention of 
12 August 1949.

The Council also called on Iran and Iraq to co-operate with the*
Secretary-General in implementing the resolution and in mediation efforts "toi

(more)
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achieve a comprehensive, just and honourable settlement, acceptable to both 
sides, of all outstanding issues, in accordance with the principles contained 

in the Charter".

, The Council asked all other States to exercise "utmost restraint" and to 
refrain from any act which might lead to further escalation and widening of 

the conflict. I'

Under another paragraph of the resolution adopted today, the Council 
recognized the magnitude of the damage inflicted during the conflict and the 

need for reconstruction efforts. .In that context, it requested the 

Secretary-General to assign a team of experts to study the question of 

reconstruction and to report to the Security Council.

Finally, the Council requested the Secretary-Ceneral to examine, in 
consultation with Iran and Iraq and with other States of the region,,measures 

to enhance the security and stability of the region.

Members of the Security Council in 1987 are Argentina, Bulgaria, China, 

Congo, France, Federal Republic of Germany, Ghana, Italy, J?pan, Soviet Union, 

United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Venezuela and Zambia.

(A MORE DETAILED ACCOUNT OF THE MEETING APPEARS IN TAKES 1-24 OF TJJIS RELEASE)
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Security Council 

2750th Meeting (PM)

Press Releai'ii MC/4%.>29
20 July 198?

SECURITY C-011HCTL -- TAKE 1

The Security Council meets this afternoon to consider the situation 

between Iran and Iraq. A conflict has been going on between the two countries 

for almost seven years.

Among the many documents relating to the conflict, the Council will have 

before it two resolutions: 582 (1986) of 24 February 1986, and 588 (1986) of 

8 October 1986. In Security Council resolution 582 (1986), adopted 

unanimously, the Council called upon Iran and Iraq to observe an immediate 

cease-fire, to cease all hostilities on land, at sea and in the air and 

without delay to withdraw all forces to internationally recognized boundaries.

In that same resolution the Council urged that "a comprehensive exchange 

of prisoners-of-war be completed within a short period after the cessation of 

hostilities in co-operation with the International Committee of the Red Cross".
*

The Council further called upon both parties to submit immediately alj. 

aspects of the conflict to mediation or to any other means of peaceful 
settlement of disputes and called upon "all other States to exercise the 

utmost restraint and to refrain from any act which may lead to a further 
escalation and widening of the conflict".

4
The Council also deplored "the initial acts which gave rise to the 

conflict between Iran and Iraq", as well as its continuation and escalation, 

"especially territorial incursions, the bombing of purely civilian population 

centres, attacks on neutral shipping or civilian aircraft, the violation of 

international humanitarian law and other laws of armed conflict and, in 

particular, the use of chemical weapons contrary to obligations under the 1925 
Geneva Protocol".

Finally, the Council requested the Secretary-General to continue his 
ongoing efforts.

Under Security Council resolution 588 (1986)* the Council called upon 
Iran and Iraq "to implement fully and without delay resolution 582 (1986)".

Since last December, three statements concerning the conflict have been 
issued by Presidents of the Council on behalf of Council members. On 22 

December 1986, the Council through its President reiterated its call for the 

implementation of Security Council resolutions 582 (1986) and 588 (1986), "and 
for the resolution of the prolonged conflict'by peaceful means". Furthermore, 

the Council expressed its "deepening concern over the widening of the conflict 
through the escalation of attacks on purely civilian targets, on merchant 

shipping and oil installations of the littoral States", The Council called 
for "respect, in accordance with international law, for the territorial 

integrity of the States of the region and for the right of free navigation and 

commerce, as well as for the operation of off-shore installations".

(more)
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In » statement cn ifc January 19iU. the Council through its President 
again issued "ail urgent appeal to the parties; to comply with iiecurity Council 

resolutions 582 (1986) and 588 (1936)". ■ .

Most recently, on 14 Hay 1987, the Council through a statement by its 
President condemned "the prolongation of the conflict which, in addition to 
violations of international humanitarian law, continues to exact an appalling 

toll of human life, to cause heavy material damage in the two States, and to 

endanger peace and security in the region".

The Council also reaffirmed resolution 582 (1986), called upon both 
parties to co-operate with the efforts of the Security Council to open the way 

to an early settlement of the conflict on the basis of justice and honour, and 

expressed support for the Secretary-General*s efforts to restore peace to the 

peoples of Iran and Iraq.

Through his Spokesman Secretary-General Javier Perez de Cuellar has 

issued two statements this year relating to the conflict. On 6 January, 1987, 

the Secretary-General expressed “deep sorrow at the heavy toll of\life that 

the deplorable conflict between Iran and Iraq continues to exact, especially 

the inordinately high number of civilian casualties caused by attacks and 

counterattacks on -populated areas towards the end of 1986”. Hr. Perez de • 

Cuellar ;also voiced his distress "at the extension of the sufferin&^pf tens of 

thousands of prisoners of war, many now in the seventh year of captivity".

In that same statement, the Secretary-General‘5 Spokesman said: "The 

Secretary-General remains extremely disturbed.at the increasing danger of the 
widening of the area of hostilities. He urges restraint in military 

operations which risk repercussions on third States in the region or which 
interfere in the principle of the freedom of navigation."

Continuing, the Spokesman for the Secretary-General stated: "The 

Secretary-General remains convinced that it is imperative to bring about the 
earliest possible termination of this prolonged conflict. This is the 

paramount aim of all his efforts and he a&ain urges the parties, especially 

Iran, to co-operate with the Security Council and with his own endeavours to 
end this ruinous war."

On 26 February, the Spokesman made the following remarks on behalf of tho 
Secretary-General: .

"The Secretary-General, deeply dismayed by the high number of civilian 
casualties over recent weeks, particularly in Iran, is gratified at the . 

current suspension of attacks and reprisals against civilian areas. He 

earnestly urges both Governments to convert this suspension into a definitive 

end to all military operations directed against civilian population centres. 

For his part, he is prepared to discuss modalities for restoring the 

effectiveness of the moratorium of 12 June 1984 with any modifications 
acceptable to both sides...

(more)
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*'Xh3 Secretary-Ceneral wishes to stress that his primary goal remains the 

earliest possible cease-fire in order to open the way towards the termination 

of this destructive conflict and the mounting danger of its expansion. To 

this end he recently has presented specific ideas and urge3 both parties, 

especially the Islamic Republic of Iran, to give them urgent and serious 
consideration in keeping with their obligations under the United Nations 

Charter. He remains prepared to undertake any steps that, with the 
co-operation of both parties, would halt the appalling loss of life in this 

war and bring nearer the prospect of the return of peace to the people of Iran 
and Iraq.”

On several occasions during the past month, the Spokesman for the 

Secretary-Ceneral has indicated at his daily briefings that a working paper 

originated by the five permanent members of the Council, containing a draft 

resolution on the conflict between Iran and Iraq, had been a topic for 

discussion between the five permanent members and the 10 non-permanent members 
of the Council.

(END OF TAKE 1)
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SECURITY COUNCIL —  TAKE 2

Prior to the meeting, the following draft resolution, agreed to during 

consultations, was circulated among Council members:

The Security Council.

Reaffirmina its resolution 582 (1986),

Deeply concerned that, despite its calls for a cease-fire, the conflict 

between Iran and Iraq continues unabated, with further heavy loss of human 

life and material destruction,

Deploring the initiation and continuation of the conflict,

'■v
Deploring also the bombing of purely civilian population centres, attacks 

on neutral shipping or civilian aircraft, the violation of international 

humanitarian law and other law3 of armed conflict, and, in particular, the use 
of chemical weapons contrary to obligations under the 1925 Geneva Protocol,

Deeply concerned'that further escalation and widening of the conflict may 

tolce place.

Determined to bring to an end all military actions between Iran and Iraq,

Convinced that a comprehensive, just, honourable and durable settlement 

should be achieved between Iran and Iraq,

Recalling the provisions of the Charter of the United Nations, and in 

particular the obligation of all Member States to settle their international 

disputes by peaceful means in such a manner that international peace and 

security and justice are not endangered,

Determining that there exists a breach of the peace as regards the 
conflict between Iran and Iraq,

Acting under Articles 39 and 40 of the Charter of the United Nations,

1. Demands that, as a first step towards a negotiated settlement, Iran 
and Iraq observe an immediate cease-fire, discontinue all military actions on 

land, at sea and in the air, and withdraw all forces to the internationally 
recognized boundaries without delay;

2. Requests the Secretary-General to dispatch a team of United Nations 
Observers to verify, confirm and supervise the cease-fire and withdrawal and 

further requests the Secretary-General to make the necessary arrangements in 
consultation with the Parties and to submit a report thereon to the Security 

Council;

(more)
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3. Urges that prisoners-of-war be released and repatriated without delay 
after the cessation of active, hostilities in accordance with the Third Geneva 

Convention of 12 August 1049;

4. Call3 upon Iron and Iraq to co-operate with the Secretary-General in 

implementing this resolution and in mediation efforts to achieve a 
comprehensive, just and honourable settlement, acceptable to both sides, of 
all outstanding issues, in accordance with the principles contained in the 

Charter of the United Nations;

Calls unon all other States to exercise the utmost restraint and to 
refrain from any act which may lead to further escalation and widening of the 

conflict, and thus to facilitate the implementation of the present resolution;

6. Requests the Secretary-General to explore, in consultation with Iran 
and Iraq, the question of entrusting an impartial body with inquiring into 

responsibility for the conflict and to report to the Security Council as soon 
as possible;

7. Recognizes the magnitude of the damage inflicted during the conflict 

and the need for reconstruction efforts, with appropriate international 

assistance, once the conflict is ended and, in this regard, requesBs the 
Secretary-General to assign a team of experts to study the question of 

reconstruction and to report to the Security Council;

8« Further requests the Secretary-General to examine, in consi^ation 
with Iran and Iraq and with other States of the region, measures to enhance 
the security and stability of the region;

9. Jtequestg the Secretary-General to keep the Security Council informed 
on the implementation of this resolution;

10. Decides to meet again as necessary to consider further steps to 
ensure compliance with this resolution.

(END OF TAKE 2)
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