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BAB II 

LATAR BELAKANG DAN DINAMIKA KONFLIK DI LIBERIA 

 Pada bab ini menjelaskan tentang pertama, latar belakang terjadinya 

konflik di Liberia yang melibatkan sejumlah aktor politik di Liberia. Kedua, 

dinamika konflik di Liberia. Ketiga, kerugian yang diakibatkan oleh perang sipil 

yang terjadi di Liberia selama empat belas tahun terutama di bidang sosial dan 

ekonomi. Ke-empat tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Liberia. Dimana 

empat sub bab tersebut akan dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut. 

2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik di Liberia 

Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang 

berbatasan langsung dengan Sierra Leone, Guinea dan Pantai Gading.

25
 Kaya akan sumber daya alam termasuk bijih besi, emas, berlian, karet, 

hutan yang luas penghasil kayu serta lahan pertanian yang luas.
26

 Liberia terbagi 

menjadi 15 wilayah dengan bahasa nasional adalah bahasa Inggris. Lima belas 

wilayah tersebut dikelola oleh pengawas yang ditunjuk oleh presiden. Konstitusi 

menyerukan pemilihan pemimpin di tingkat daerah, namun hal itu tidak dilakukan 

sejak tahun 1985 karena kendala perang dan keuangan. Pada tahun 2008, 

Mahkamah Agung Liberia memutuskan untuk mengizinkan presiden menunjuk 
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Liberia, Sierra Leone, Guinea Borders: As of July 2003, diakses dari 

http://www.unhcr.org/publications/maps/3f326fb24/liberia-sierra-leoneguinea-borders.html, pada 

(28/07/2017, 11:44 WIB).  
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 Why Liberia Has Not Been Able to Break its Resource Curse, diakses dari 

http://oilprice.com/Geopolitics/Africa/Why-Liberia-Has-Not-Been-Able-to-Break-its-Resource-

Curse.html, pada (28/07/2017, 16:33 WIB).  
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pemimpin daerah sampai negara tersebut mampu menyelenggarakan pemilihan di 

tingkat daerah.
27

 

Liberia didirikan pada tahun 1822 sebagai pos terdepan untuk 

mengembalikan budak-budak yang dibebaskan dari Amerika. Para imigran dari 

Amerika tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah koloni dan akhirnya 

menjadi persemakmuran. Liberia mencapai kemerdekaan pada tahun 1847 dengan 

bantuan American Colonization Society
28

 (sebuah organisasi swasta yang berbasis 

di Amerika Serikat yang percaya bahwa bekas budak akan memiliki kebebasan 

yang lebih besar dan kesetaraan di Afrika). Keturunan imigran dari Amerika 

dikenal sebagai Americo-Liberian, mereka dapat menguasai sektor sosial, 

ekonomi dan politik negara ini sampai tahun 1980.
29

 

Pergolakan politik yang keras di Liberia dimulai pada tahun 1980, ketika 

sebuah kelompok yang dipimpin oleh Sersan Samuel Kanyon Doe melakukan 

kudeta militer pertama dalam sejarah Liberia melawan pemerintah William 

Tolbert. Tolbert memerintah Liberia melalui True Whig Party, yang mewakili 

sekitar 45.000 keturunan mantan budak, yang disebut Americo-Liberian. 

Keturunan para budak Amerika tersebut membentuk sebuah pemerintahan 
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 Overview of Liberia, diakses dari 

http://www.mia.gov.lr/2content.php?sub=210&related=40&third=210&pg=sp, pada (28/07/2017, 

16:50 WIB)  
28

American Colonization Society (ACS) percaya bahwa kehadiran orang kulit hitam di Amerika 

Serikat merupakan ancaman bagi kesejahteraan nasional dan menganggap orang Afrika-Amerika 

hanya dapat memenuhi potensi mereka sebagai manusia di Afrika. Menurut Finley, kolonisasi 

yang demikian akan menguntungkan orang kulit hitam Amerika juga di seluruh negara dengan 

mengakhiri perbudakan secara bertahap. American Colonization Society (1816-1964), diakses dari 

http://www.blackpast.org/aah/american-colonization-society-1816-1964, pada (28/07/2017, 11:51 

WIB).  
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 Peter Dennis, A Brief History of Liberia, The International Center for Transitional Justice, May 

2006, diakses dari https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Liberia-Brief-History-2006-

English.pdf, pada (28/07/2017, 11:51 WIB).  
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oligarki
30

 yang erat, dengan dominasi yang kuat sehingga memicu kebencian 

diantara 1,6 juta orang Liberia pribumi.
31

  

Selain bersifat oligarki, kepemimpinan William Tolbert juga dianggap 

diktator. Dimana William Tolbert melakukan penindasan terhadap para lawan 

politiknya, serta melakukan korupsi besar-besaran. Konflik etnis semakin 

membesar ketika rezim William Tolbert melakukan tindak kekerasan terhadap 

etnis Krahn, dimana Samuel Kanyon Doe merupakan bagian dari etnis tersebut. 

Hal inilah yang mendorong Samuel Kanyon Doe untuk melakukan kudeta militer 

sebagai cara untuk memulihkan martabat dan memberikan kesempatan yang 

setara serta perlakuan yang adil kepada orang-orang Liberia.
32

 

Namun, di bawah kepemimpinan Samuel K. Doe, kondisi di Liberia tidak 

jauh lebih baik dibandingkan pada masa kepemimpinan William Tolbert. Setelah 

kudeta, Doe membentuk Dewan Pelepasan Rakyat (People's Redemption Council 

/ RRC) yang terdiri dari dirinya sendiri dan 14 perwira berpangkat rendah lainnya 

untuk memerintah negara tersebut. Doe menangguhkan konstitusi negara sampai 

tahun 1984, ketika sebuah konstitusi baru disetujui oleh referendum. Pada tahun 

1985 ia memenangkan pemilihan presiden yang dianggap banyak kecurangan oleh 

kelompok oposisi. Rezimnya sering digambarkan korup dan brutal serta lebih 
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 Oligarki merupakan sebuah pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berkuasa 

dari golongan atau kelompok tertentu, W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 685. 
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 Leon Dash, Tolbert's Ministers, Ex-Officials Placed On Trial in Liberia, washingtonpost.com, 

edisi (15/04/1980), diakses dari  

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/04/15/tolberts-ministers-ex-officials-

placed-on-trial-in-liberia/2434ac07-4731-48ec-bf9b-4fc2c833700c/, pada (29/07/2017, 04:22 

WIB). 
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 Leon Dash, Op.Cit. 
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mengistimewakan suku Krahn. Masa jabatannya terbebani oleh kondisi ekonomi 

yang memburuk dan hidupnya terus terancam oleh upaya pembunuhan. Kondisi 

ini memicu pemberontakan yang dimulai di Liberia timur pada akhir tahun 

1989.
33

 

Adalah Charles Taylor, mantan Direktur Jenderal Badan Layanan Umum 

(General Services Agency / GSA) pada masa pemerintahan Samuel K. Doe yang 

melarikan diri pada tahun 1983 setelah Presiden Samuel K. Doe menuduhnya 

menggelapkan uang hampir U$D 1 juta.
34

 Taylor melarikan diri ke AS, namun  

dia ditangkap dengan sebuah perintah ekstradisi dari pihak Liberia. Setelah keluar 

dari penjara Massachusetts tempat ia ditahan, Taylor menjalani pelatihan di Libya 

sebelum pergi ke Pantai Gading untuk mengumpulkan tentara melawan S.K. Doe. 

Pada bulan Desember 1989, Taylor melancarkan pemberontakan terhadap 

pemerintahan Samuel K. Doe di bawah bendera National Patriotic Front of 

Liberia (NPFL).
35

 

Rezim pemerintahan S.K. Doe dengan cepat kehilangan kendali atas 

sebagian besar wilayah Liberia karena pemberontakan Taylor. Perang sipil Liberia 

menjadi perebutan kekuasaan multidimensional antara NPFL Taylor, Angkatan 

Bersenjata Liberia di bawah S.K. Doe dan sejumlah kelompok bersenjata lainnya. 

Termasuk Angkatan Pertahanan Lofa (Lofa Defense Force), Dewan Perdamaian 
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 Samuel K. Doe, President of Liberia, diakses dari 

https://www.britannica.com/biography/Samuel-K-Doe, pada (29/07/2017, 04:57 WIB).  
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 Daniel Howden, Charles Taylor Convicted of Aiding War Crimes, INDEPENDENT.co.uk, edisi 

(26/04/2012), diakses dari http://www.independent.co.uk/news/world/africa/charles-taylor-

convicted-of-aiding-war-crimes-7682408.html, pada (29/07/2017, 06:57 WIB).  
35

 Profile: Charles Taylor, al-jazeera.com, edisi (12/07/2009), diakses dari 

http://www.aljazeera.com/focus/2009/07/2009712235314549415.html, pada (29/07/2017, 07:08 

WIB) 
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http://www.independent.co.uk/news/world/africa/charles-taylor-convicted-of-aiding-war-crimes-7682408.html
http://www.aljazeera.com/focus/2009/07/2009712235314549415.html
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Liberia (Liberia Peace Council), Gerakan Pembebasan Liberia Bersatu untuk 

Demokrasi fraksi Kromah (United Liberation Movement of Liberia for 

Democracy–Kromah faction), Gerakan Pembebasan Liberia Bersatu untuk 

Demokrasi fraksi Johnson (United Liberation Movement of Liberia for 

Democracy–Johnson faction) dan Front Patriotik Nasional Liberia-Dewan 

Revolusi Tengah  (National Patriotic Front of Liberia-Central Revolutionary 

Council).
36

 

Munculnya begitu banyak fraksi pemberontak selama konflik di Liberia 

tidak hanya karena perbedaan ideologis, tetapi juga keinginan untuk 

mengendalikan sumber daya alam Liberia yang kaya akan emas dan berlian. 

Perebutan kekuasaan dan motif ekonomi antar fraksi menjadikan konflik di 

Liberia semakin meluas hingga perang saudara tidak dapat terhindarkan. 

Akibatnya, stabilitas ekonomi, politik dan sosial terganggu sehingga kekayaan 

sumber daya alam yang dimiliki Liberia yang seharusnya dapat digunakan untuk 

mensejahterakan rakyat Liberia, justru menjadi “kutukan” yang menyengsarakan 

rakyat Liberia hingga puluhan tahun lamanya.  
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2.2 Dinamika Konflik Sipil di Liberia 

Pada dasarnya Konflik merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi 

di negara-negara yang memiliki tatanan pemerintahan yang belum stabil. Benua 

Afrika adalah kawasan yang memiliki jumlah perang sipil yang cukup banyak. 

Bahkan benua Afrika kerap dijuluki sebagai benua yang identik dengan kekerasan 

dan konflik etnis.
37

 Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perang sipil di 

kawasan Afrika adalah kegagalan pembangunan politik dan ekonomi pada negara-

negara di benua tersebut. Dalam 40 tahun terakhir, tercatat sekitar 20 negara di 

Afrika pernah mengalami perang sipil.
38

 Salah satu negara di Afrika yang pernah  

mengalami perang sipil berkepanjangan adalah Liberia. 

Liberia mengalami dua kali periode perang sipil, yaitu periode 1989-1997 

dan periode 1997-2003.
39

  

2.2.1 Perang Sipil Liberia Periode Pertama (1989-1997) 

  Upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Sersan Samuel Kanyon Doe 

untuk menggulingkan pemerintahan William Tolbert Jr. pada tahun 1980 dan 

mengakhiri dominasi kekuasaan oleh para imigran kulit hitam dari Amerika 
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 Anyanwu, John C., 2002, Economic and Political Causes of Civil Wars in Africa: Some 

Econometric Results, Cote d’Ivoire: The African Development Bank, diakses dari 

http://www.afdb.org/fileadmin/upl oads/afdb/Documents/Publicatio ns/00157680-EN-ERP-

73.PDF, pada (01/08/2017, 21:28 WIB). 
38

 Ibrahim Elbadawi, Nicholas Sambanis, Why are there So Many Civil Wars in Africa ?, 

Understanding and Preventing Violent Conflict, Journal of African Economies, December 2000 

diakses dari http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/warsinAfrica.pdf, pada  

(01/08/2017, 21:40 WIB) 
39

 Liberia: Fakta dan Sejarah, Amazine.co, diakses dari: http://www.amazine.co/27108/liberia-

fakta-sejarah-informasi-lainnya/, pada (03/02/2017, 21:30 WIB). 

http://www.afdb.org/fileadmin/upl%20oads/afdb/Documents/Publicatio%20ns/00157680-EN-ERP-73.PDF
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Serikat selama 133 tahun merupakan awal perang sipil Liberia periode pertama. 

Samuel K. Doe yang berasal dari suku Krahn mulai menjabat sebagai kepala 

pemerintahan pada tahun 1980 dengan cara yang kejam. Bahkan, Samuel Doe 

mengeksekusi Presiden Tolbert dan tiga belas pejabat paling senior pemerintahan 

Tolbert dengan cara melucuti pakaian mereka dan diikat kemudian ditembaki oleh 

tentara militer di depan umum di pantai Monrovia.
40

 

  Pada awal kekuasaannya, S.K. Doe berhubungan erat dengan Libya, 

kemudian memutuskan berteman baik dengan Amerika Serikat. Kedekatan S.K. 

Doe dengan pemerintahan Ronald Reagan membuatnya sebagai kepala negara 

pertama di sub-Sahara Afrika yang berkunjung ke White House pada 17 Agustus 

1982.
41

  Liberia juga menjadi negara yang mendapat bantuan luar negeri per 

pakita terbesar di sub Sahara Afrika pada rentang waktu 1981-1985 yakni sebesar 

500 juta dollar AS.
42

 Namun, kemenangan S.K. Doe pada pemilu 1985 yang 

dinilai banyak kecurangan oleh pihak oposisi, ditambah pemerintahan Doe yang 

cenderung mengistimewakan etnis Krahn serta kegagalan manajemen ekonomi, 

menimbulkan kecemburuan sosial oleh para lawan politiknya. Termasuk dari 

pendukung S.K. Doe sendiri yakni Charles Taylor dan Thomas Quiwonkpa. 
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 D.L. Chandler, Liberian President William Tolbert’s Staff Executed On This Day In 1980, 

diakses dari https://face2faceafrica.com/article/william-richard-tolbert-staff-executions, pada 

(02/08/2017, 04:58 WIB)  
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 Gerhard Peters and John T. Woolley, Remarks of the President and Head of State Samuel K. 

Doe of Liberia Following Their Meetings, diakses dari 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=42865, pada (02/08/2017, 05:19 WIB).  
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James Brooke, Mission to Liberia Evidently Fails, New York Times, edisi (05/12/1988), diakses 

dari http://www.nytimes.com/1988/12/05/business/international-report-mission-to-liberia-

evidently-fails.html, pada (02/08/2017, 05:26 WIB).  
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 Pada 12 Novenber 1985, satu bulan setelah pemilu Liberia yang 

seharusnya dimenangkan oleh Jackson Fayiah Doe dari Liberia Action Party, 

namun dicurangi oleh kubu S.K. Doe, komandan Thomas G. Quiwonkpa beserta 

dua lusin tentara lainnya berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan S.K. 

Doe. Mereka masuk Liberia melalui Sierra Leone dengan merebut sejumlah barak 

militer, mengambil alih dua stasiun radio dan menyatakan diri sebagai penguasa 

baru di Liberia, namun usaha tersebut gagal.
43

 Quiwonkpa beserta tentara 

bayarannya ditangkap dan dibunuh. Jenazah Quiwonkpa dimutilasi serta dimakan 

oleh para pendukung Doe. Tubuhnya kemudian dipamerkan di depan Istana 

Eksekutif di Monrovia sesaat setelah kematiannya.
44

 

 Upaya kudeta terhadap kekuasaan S.K Doe terus dilancarkan. Pada malam 

natal bulan Desember 1989, Charles Taylor di bawah bendera National Patriotic 

Front of Liberia (NPFL) melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan 

Samuel K. Doe. Taylor, yang merupakan seorang Americo-Liberia memulai 

kampanye militernya di daerah Nimba yang merupakan basis dari etnis Gio dan 

Mano yang selama ini paling menderita oleh perlakuan kejam dari S.K. Doe. 

Dengan bantuan dari etnis Gio dan Mano, pada April dan Mei 1990, Taylor 

melancarkan serangan terhadap etnis Krahn dan Mandingo yang dianggap sebagai 

pendukung pemerintahan S.K. Doe. Meskipun S.K. Doe menyerukan pada 
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pendukungnya untuk melakukan perlawanan terhadap Taylor, hal itu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pergerakan Taylor dan pasukannya.  

 Dengan dukungan dari negara-negara tetangga di Afrika dan sebagian 

besar oposisi Liberia, pemberontakan Taylor dengan cepat mendapatkan 

dukungan dari warga Liberia karena sifat represif Samuel Doe terhadap rakyatnya. 

Pemberontakan tersebut membuat Samuel K. Doe dengan cepat kehilangan 

kontrol atas sebagian besar wilayah kekuasaannya. Sehingga NPFL segera mampu 

menguasai sebagian besar wilayah Liberia pada bulan Mei 1990. Konflik di 

Liberia meluas menjadi perang sipil berkepanjangan yang melibatkan sejumlah 

kelompok bersenjata demi memperrebutkan kekuasaan etnis paling dominan 

tunggal di Liberia dan kendali atas kekayaan sumber daya alam Liberia. 

 Merespon kondisi yang demikian, S.K. Doe mengirim pasukan Liberia dan 

pasukan keamanan ke daerah Nimba untuk melawan pemberontakan. Dimana 

pasukan S.K. Doe membunuh warga sipil Liberia tanpa membedakan antara 

kombatan dan warga sipil. Presiden Doe juga melakukan kekerasan yang tak 

henti-hentinya terhadap penduduk Nimba. Organisasi hak asasi manusia 

internasional memperkirakan bahwa setidaknya 200 orang, terutama anggota 

kelompok etnis Mano dan Gio, dibunuh oleh pasukan Pemerintah Liberia selama 

kampanye kontra pemberontakan S.K. Doe.
45

 

 Ketika pertempuran meningkat menjadi perang saudara, tiga faksi yang 

berbeda terlibat dalam konflik. Kelompok yang setia pada S.K. Doe dan dua 
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 Liberia First Civil War: 1989-1996, diakses dari 
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kelompok pemberontak yang saling bertentangan yang dipimpin oleh Charles 

Taylor dan Pangeran Yormie Johnson. Berbagai upaya untuk mengakhiri perang 

sipil dipelopori oleh the Economic Community of West African States (ECOWAS) 

yang membentuk Military Observer Group (MOG), sebuah angkatan bersenjata 

multilateral yang dipimpin oleh Nigeria untuk membantu menyelesaikan konflik 

internal bersenjata yang telah terjadi di Liberia.
46

 Setelah beberapa usaha 

perdamaian gagal, sebuah kesepakatan gencatan senjata dicapai pada bulan 

Agustus 1996. Ini menandai berakhirnya perang sipil pertama dan meletakkan 

dasar bagi pemilihan pada tahun 1997, dimana Partai Patriotik Nasional yang 

dipimpin Taylor memenangkan pemilu dengan 75% suara.
47

 Sebagian besar 

rakyat Liberia percaya bahwa memilih Charles Taylor adalah satu-satunya cara 

untuk mengakhiri perang di Liberia.
48

 

2.2.2 Perang Sipil Liberia Periode Kedua (1997-2003) 

 Kegagalan pemerintahan Charles Taylor dalam mengatasi masalah 

ekonomi, distribusi bantuan dan sumber daya yang tidak merata serta dukungan 

Taylor terhadap Revolutionary United Front (RUF) dalam perang saudara di  

Sierra Leone pada akhir 1990-an membuat perdamaian di Liberia hanya 

berlangsung sebentar. RUF yang didukung Taylor telah melakukan kejahatan 
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termasuk teror terhadap warga sipil, pembunuhan, pemerkosaan serta perbudakan 

seksual di Sierra Leone.
49

 Hal itu mendorong PBB memberikan sanksi kepada 

Liberia terutama larangan impor persenjataan, larangan perjalanan luar negeri 

oleh anggota pemerintahan tingkat tinggi berserta keluarga dekat mereka serta 

larangan ekspor berlian dan kayu.
50

 Sanksi dari PBB membuat perekonomian 

Liberia semakin jatuh. 

 Kemunduran stabilitas keamanan Liberia sebagai akibat dari jatuhnya 

perekonomian nasional Liberia memberi kesempatan para tokoh politik untuk 

menguasai sumber daya yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan di bawah 

pemerintahan Taylor yang kejam dan korup. Maka muncullah berbagai kelompok 

bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Taylor. Diantaranya, pada April 

1999, kelompok Liberia United for Reconciliation and Democracy (LURD), 

dipimpin oleh Sekou Conneh didirikan di Guenea.
51

 LURD yang mendapatkan 

dukungan dari Guenea dan Siera Leone mulai melakukan pemberontakan di 

wilayah Voinjama. Untuk menghentikan kekuatan LURD, Taylor mengirim 

tentara Liberia (Armed Forces of Liberia / AFL) sehingga pertempuran antara 

LURD dan AFL di wilayah Lofa tak dapat dihindarkan.
52
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 Namun, dukungan dari pihak Guenea dan Sierra Leone terhadap kelompok 

LURD, sebagai balasan terhadap Taylor yang mendukung pemberontakan di 

Guenea dan Sierra Leone membuat Sekou Conneh dan tentaranya dengan cepat 

mampu menguasai wilayah utara Liberia. Pertempuran tersebut segera menyebar 

ke wilayah tengah dan barat Liberia.
53

 Dari tahun 2001 sampai 2003, LURD 

berkembang dengan pesat menjadi 5.000 pejuang terlatih, termasuk mantan 

tentara Liberia, ditambah lagi dengan 25.000 pejuang lainnya. Pada akhir 2002, 

LURD menguasai sepertiga wilayah Liberia di barat laut negara itu yang 

berbatasan dengan Guinea dan Sierra Leone.
54

 

Kemudian pada Maret tahun 2003, sebuah kelompok sempalan dari LURD 

yang memilih untuk berjuang sendiri yakni Gerakan untuk Demokrasi di Liberia 

(the Movement for Democracy in Liberia / MODEL), dibentuk di Pantai Gading.
55

 

Hanya beberapa bulan setelah pendiriannya, MODEL mampu menguasai 

Buchanan yang merupakan kota terbesar kedua di Liberia sekaligus sebagai kota 

pelabuhan dimana arus impor persenjataan Taylor lewat dan masih menyimpan 

800.00 ton bijih besi senilai 5,6 juta dolar AS sebagai salah satu sumber 

penghasilan Taylor.
56

 Sepanjang pertempuran, baik AFL, LURD dan MODEL 
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dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap 

warga sipil yang tidak berdosa, juga perekrutan tentara anak-anak. 

Pada musim panas tahun 2003, saat pertempuran semakin intensif, Taylor 

terjebak di Monrovia oleh pemberontak dan dipaksa untuk mengundurkan diri. 

Namun Taylor menolak mengundurkan diri sebelum pasukan perdamaian masuk 

di Liberia. Pada 18 Agustus 2003, Perjanjian Perdamaian Komprehensif antara 

pemerintah dan dua kelompok pemberontak utama (LURD dan MODEL)  yang 

ditengahi oleh ECOWAS menandai berakhirnya perang sipil 14 tahun. Perjanjian 

tersebut juga merupakan awal transisi negara Liberia menuju sebuah negara 

demokratis di bawah Pemerintahan Transisi Nasional Liberia (the National 

Transitional Government of Liberia) yang dipimpin oleh Presiden sementara 

Gyude Bryant sampai pemilihan umum Liberia 2005.
57

 Semntara Charles Taylor 

mengasingkan diri ke Nigeria. 

2.3  Kerugian Akibat Perang Sipil Liberia 

Dampak perang sipil di Liberia sangat besar. Hal itu dikarenakan setiap 

kelompok yang bertikai tidak hanya berusaha untuk menggulingkan pemerintahan 

yang sedang berkuasa. Mereka juga berusaha untuk meraih kekuasaan serta 

kendali atas wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi ekonomi. Untuk 

mencapai hal tersebut, warga sipil menjadi korban termasuk perempuan dan anak-

anak yang dijadikan budak seks serta tentara anak-anak yang terpaksa harus 
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memegang senjata demi kepentingan pribadi para pemimpin yang bernafsu untuk 

berkuasa. Kerugian yang dialami Liberia terutama meliputi di bidang sosial dan 

ekonomi. 

2.3.1 Kerugian di Bidang Sosial 

 Menurut laporan dari Human Right, jumlah korban tewas selama perang 

Liberia mencapai 300.000 orang. Dimana sebagian besar dari mereka adalah 

perempuan dan anak-anak.
58

 Sepanjang peperangan, banyak perempuan yang 

diperkosa kemudian dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Misalnya, 

tentara Taylor sering bertaruh tentang jenis kelamin janin dari seorang perempuan 

yang hamil. Kemudian mereka membunuh perempuan tersebut dengan 

mengeluarkan janin bayi untuk mengetahui jenis kelamin anak yang sedang 

dikandung.
59

 Para pihak yang bertikai juga melakukan mutilasi dan memakan 

bagian tubuh para musuhnya. Hal itu membuat masyarakat Liberia trauma. 

Sebuah studi pada tahun 2008 oleh anggota American Medical Association 

menemukan bahwa 44% orang dewasa di Liberia menunjukkan gejala gangguan 

stres paska perang sipil yang berkepanjangan.
60
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Akibatnya, untuk menghindari kekerasan dari berbagai kelompok sipil 

bersenjata di Liberia, ribuan warga Liberia melarikan diri ke negara tetangga. 

Dimana jumlah pengungsi yang berasal dari Liberia diperkirakan mencapai lebih 

dari 750.000 jiwa.
61

 Sekitar 325.000 mencari suaka di Guinea, 300.000 di Pantai 

Gading, 125.000 di Sierra Leone, 8.000 di Ghana dan 1.500 di Nigeria. Selain itu, 

sekitar satu juta orang kehilangan tempat tinggal, satu dari lima penduduk di 

negara tersebut menjadi tunawisma, sementara 1,3 juta orang tinggal di daerah 

yang dilindungi oleh ECOMOG.
62

 Keberadaan pengungsi juga menimbulkan 

permasalahan lain terutama pengadaan kebutuhan sehari-hari yang terus 

mengandalkan bantuan internasional. Yang hingga karya ini ditulis, sebagian 

besar dari pengungsi Liberia belum bisa kembali ke negara asalnya. 

2.3.2 Kerugian di Bidang Ekonomi  

 Perang sipil Liberia mengakibatkan perekonomian negara menurun drastis. 

Periode 1980 sampai 2003, Produk Domestik Bruto per kapita turun lebih dari 85 

persen. Kemiskinan meningkat tajam, dimana lebih dari 75 persen orang Liberia  

hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan US$1 per hari. Penurunan 

terjadi di seluruh sektor, produksi pertanian dan peternakan turun saat orang-orang 

meninggalkan peternakan mereka. Infrastruktur pendukung hancur, kegiatan 
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pertambangan dan penebangan kayu dihentikan, begitu juga perkebunan karet 

yang ditutup karena peperangan.
63

 

Selama 15 tahun di negara ini hanya terdapat kurang dari 50 dokter di 

Liberia, dimana satu dokter melayani untuk setiap 60.000 orang Liberia. 

Keuangan pemerintah juga merosot seiring dengan runtuhnya perekonomian. 

Antara tahun 2000-20005, total pendapatan pemerintah tahunan turun menjadi 

kurang dari US$ 85 juta per tahun. Artinya, belanja publik per kapita hanya 

sekitar US$ 25, merupakan yang terendah di dunia. Pada saat yang sama, 

kegagalan manajemen ekonomi meninggalkan beban utang luar negeri Liberia 

yang diperkirakan mencapai sekitar US$ 4,5 miliar, setara dengan 800 persen 

GDP nasional dan 3.000 persen ekspor.
64

  

Hampir tidak ada lagi fasilitas publik yang berfungsi sebagaimana 

mestinya. Dimana sebagian besar warga Liberia tidak memiliki akses terhadap 

fasilitas air bersih atau perawatan kesehatan. Dimana semua layanan medis 

disediakan oleh organisasi non-pemerintah internasional dan PBB. Jalan dan 

jembatan yang mengubungkan satu daerah ke daerah lainnya, serta untuk 

memperluas perlindungan warga secara menyeluruh juga hancur. Gedung-gedung 

sekolah juga hancur dan hal itu berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang ada. 
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Selain itu, Liberia tidak memiliki sistem peradilan yang berfungsi secara efektif  

karena sebagian besar gedung-gedung pengadilan mengalami kehancuran.
65

 

2.4  Pelanggaran HAM dalam Perang Sipil di Liberia 

Perang sipil yang terjadi di Liberia tidak hanya mengakibatkan runtuhnya 

perekonomian dan permasalahan sosial, tetapi juga menimbulkan aksi kejahatan 

yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia Liberia. Pasal 3 Konvensi 

Jenewa yang mengatur konflik bersenjata non-internasional mensyaratkan bahwa 

pasukan pemberontak dan pasukan pemerintah sama-sama mengambil langkah 

untuk meminimalkan kerugian bagi warga sipil.
66

 Namun, yang terjadi di Liberia 

adalah sebaliknya. Dimana sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia serius 

yang terjadi di Liberia selama peperangan berhubungan dengan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pemerkosaan, kekerasan dalam 

rumah tangga dan perdagangan manusia. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, antara 61,4-77,4 persen wanita dan 

anak-anak perempuan di Liberia diperkosa selama perang. Meskipun demikian, 

tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perang di Liberia, 

termasuk pelaku kekerasan seksual selama perang. Hanya dua persen pelaku 
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pemerkosaan di Liberia yang berakhir dengan hukuman oleh pengadilan.
67

 

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa hampir 80 persen korban pemerkosaan 

yang didokumentasikan oleh PBB di Liberia berusia di bawah 18 tahun, termasuk 

setidaknya lima kasus anak perempuan di bawah usia lima tahun yang 

diperkosa.
68

 

Selain tindakan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, pihak yang 

bertikai tidak segan untuk melakukan pembunuhan terhadap warga yang bukan 

merupakan bagian dari kelompoknya. Pada masa Charles Taylor berada di puncak 

kekuasaan misalnya, Charles Taylor gagal untuk mengambil tindakan pencegahan 

terjadinya pelanggaran berat terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan. 

Terutama warga sipil non-combatan yang lebih memilih melarikan diri ke Pantai 

Gading untuk mencari keselamatan. Dimana para pemberontak melakukan 

pembunuhan terhadap para pengungsi semata-mata karena fakta bahwa mereka 

adalah suku Krahn atau Mandingo.
69

 

Selama 14 tahun pertempuran yang terus berlanjut, lebih dari 200.000 

orang Liberia telah meninggal dunia. 1,5 juta lainnya terpaksa meninggalkan 

rumah mereka.
70

 Bagaimana kejelasan nasib keluarga mereka yang terbunuh 

tersebut, bagaimana pula kelanjutan masa depan warga yang menjadi pengungsi 
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yang tersebar ke berbagai negara di sekitarnya akibat perang juga tidak ada 

satupun dari pihak yang bertikai untuk mengakui bertanggung jawab atas mereka. 

Hal itu merupakan pelanggaran atas hak dasar yang dimiliki oleh manusia 

seutuhnya. Terutama hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang 

dilindungi oleh undang-undang di negara mana mereka bertempat tinggal 

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pemberontak tidak 

hanya dilakukan terhadap warga sipil, tetapi juga terhadap para pemimpin perang 

itu sendiri. Misalnya, ketika Samuel K. Doe berhasil menggulingkan William 

Tolbert pada 12 April 1980, tentara S.K. Doe kemudian melakukan eksekusi 

terhadap Tolbert beserta puluhan anggota kabinetnya. Dimana puluhan pendukung 

Tolbert yang sudah tidak berdaya dipaksa berjalan di depan umum di sekitar 

Monrovia dalam keadaan telanjang dan kemudian dieksekusi dengan cepat oleh 

regu tembak di pinggir pantai. Seluruh Kabinet William Tolbert juga diadili dan 

dijatuhi hukuman mati atas tuduhan kejahatan perang tanpa memiliki hak untuk 

didampingi pengacara untuk melakukan pembelaan dan tidak berhak mengajukan 

banding atas vonis tersebut.
71

 

Nasib yang hampir sama juga dialami oleh Samuel Kanyon Doe setelah ia 

tumbang dari kursi kekuasaan karena pemberontakan dari berbagai kelompok sipil 

bersenjata terutama kelompok yang dipimpin oleh Charles Taylor. Samuel K. Doe 

ditangkap oleh pasukan Pangeran Johnson saat keluar dari Executive Mansion. 

Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tertutup untuk dilakukan 
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interogasi oleh Pangeran Johnson yang ditemani sejumlah tentara bersenjata 

lengkap. Dalam keadaan telanjang, S.K. Doe diikat kedua tangannya, kedua 

telinganya dipotong karena S.K. Doe tidak mau memberitahukan dimana ia 

menyimpan uang hasil korupsinya. Interogasi dan penyiksaan Doe tersebut 

didokumentasikan dalam sebuah video yang tersebar luas ke masyarakat. S.K. 

Doe akhirnya meninggal dan tubuhnya dipamerkan di depan umum.
72

 Padahal 

perlakuan tersebut pada dasarnya dilarang keras oleh undang-undang 

kemanusiaan internasional. 

Pelanggaran HAM lain yang terjadi di Liberia termasuk penangkapan dan 

penahanan terhadap warga tanpa prosedur yang jelas. Pelecehan dan intimidasi 

yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para tahanan. Diskriminasi ras dan etnis, 

termasuk terhadap mereka orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan 

interseks (LGBTI). Yang tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran terhadap hak 

anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak, namun selama 

perang di Liberia berlangsung, anak-anak justru dijadikan tentara untuk ikut 

berperang memanggul senjata. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di 

hamper semua level pemerintahan, meski terkadang ada upaya pemerintah untuk 

menyelidiki dan mengadili para pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran, 

namun tidak tuntas. Hal itu semua dapat merongrong kepercayaan public terhadap 

intitusi negara jika tidak segera dilakukan upaya tegas dari pihak-pihak yang 

bersangkutan demi kemajuan bangsa Liberia dimasa depan. 
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