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BAB III 

PERAN UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA 

Pada bab tiga ini menjelaskan tentang pertama, latar belakang dibentuknya 

UNMIL. Kedua, peran United Nations Mission in Liberia (UNMIL) yang meliputi 

peacemaking (mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berkonflik di 

Liberia). Peacekeeping (UNMIL melakukan perlucutan senjata terhadap para 

mantan gerilyawan perang, melindungi warga sipil di Liberia). Peacebuilding 

(UNMIL mendukung National Election Comission (NEC) melaksanakan 

pemilihan umum di Liberia, reformasi lembaga keadilan dan keamanan, UNMIL 

membantu pemerintah Liberia dalam menangani konflik sosial paska perang). 

Ketiga tentang efektifitas peran UNMIL di Liberia. 

3.1 Latar Belakang Masalah Sejarah United Nations Mission In Liberia 

 Konflik sipil di Liberia berlangsung selama 14 tahun dan telah 

menewaskan lebih dari 300.000 jiwa. Pada dasarnya, sejak awal konflik, telah ada 

organisasi subregional yang berusaha mencari solusi damai sebagai penengah 

diantara berbagai pihak yang bertikai. Organisasi tersebut bernama the Economic 

Community of West African States (ECOWAS).
73

 Untuk mengakhiri perang sipil 

Liberia, pada 25 Agustus 1990, ECOWAS mengambil langkah dengan 

                                                           
73

 Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (the Economic Community of West African 

States / ECOWAS) adalah sebuah organisasi sub-regional di Afrika Barat yang dibentuk pada 28 

Mei 1975 di kota Lagos, Nigeria. Beranggotakan Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-

Bissau, Sierra Leone, Liberia, Mali, Pantai Gading, Nigeria, Togo, Benin, Niger, Burkina Faso, 

dan Ghana. Member States, diakses dari http://www.ecowas.int/member-states/, pada (06/08/2017,  

05:28 WIB)  
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mengirimkan pasukan perdamaian regional yang dikenal dengan the Economic 

Community Cease-Fire Monitoring Group (ECOMOG). Pada awalnya, pasukan 

ECOMOG dikerahkan di Sierra Leone dengan harapan bahwa kehadiran mereka 

akan membuat faksi-faksi yang sedang bertikai untuk menghentikan pertempuran 

di ibukota Monrovia, namun hal itu tidak terjadi.
74

  

 ECOMOG terdiri dari sekitar 4.000 tentara dari Nigeria, Ghana, Guinea, 

Sierra Leone dan Gambia, mereka masuk ke wilayah Monrovia pada 25 Agustus 

1990.
75

 Pasukan tersebut berada di bawah kepemimpinan Nigeria. Dimana 

kedatangan pasukan ECOMOG ke Liberia memiliki empat tujuan utama. Pertama, 

melakukan perundingan dengan berbagai faksi yang bertikai di Liberia agar 

mereka mematuhi gencatan senjata. Kedua, memastikan bahwa tidak akan ada 

lagi warga sipil yang menjadi korban pembunuhan di Liberia. Ketiga, membantu 

masyarakat Liberia untuk membentuk sebuah pemerintahan Liberia sementara 

sehingga dapat berfungsi untuk mempersiapkan pemilihan umum di Liberia. Serta 

yang ke-empat adalah memastikan keselamatan warga asing yang berada di 

Liberia.
76

  

 Namun, keberadaan ECOMOG di Liberia mendapat tentangan dari pihak 

Charles Taylor dan beberapa negara yang mendukung Taylor seperti Pantai 

Gading, Libya dan Burkina Faso. Hal itu mengingat bahwa Nigeria adalah 
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 Michelle Pitt, Sub-Regional Solutions for African Conflict: The ECOMOG Experiment, Volume 

XIX, No. 1 Spring 1999, The Journal of Conflict Studies, The GREGG CENTRE for The Study of 

War an Society, diakses dari https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4379/5057, pada 

(06/08/2017,  06:07 WIB). 
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 World: Africa: ECOMOG: Peacekeeper or Participant?, bbc.co.uk, edisi (11/02/1998), diakses 

dari http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/55719.stm, pada  (06/08/2017,  12:52 WIB). 
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 Liberia Short Mission Brief, Tufts University, diakses dari http://fletcher.tufts.edu/African-

Peace-Missions/Research/Case-Studies/Liberia, pada (06/08/2017,  14:12 WIB)  

https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4379/5057
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/55719.stm
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http://fletcher.tufts.edu/African-Peace-Missions/Research/Case-Studies/Liberia
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kontributor utama baik persomil militer maupun logistik bagi ECOMOG yang 

mencapai lebih dari 70%.
77

 Dimana negara tersebut diketahui telah memberikan 

dukungan terhadap Samuel K. Doe. Dalam konteks inilah netralitas ECOMOG 

sebagai pasukan penjaga perdamaian di Liberia dipertanyakan. Karena pada 

akhirnya, pasukan ECOMOG yang dipimpin oleh Nigeria terus berupaya untuk 

menyingkirkan Charles Taylor dari kursi kekuasaannya. 

Meski demikian, pada tahun 1993, DK PBB membentuk Misi Pengamat 

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Liberia (United Nations Action on Liberia 

UNOMIL). Tugas utamanya adalah bekerjasama dengan ECOMOG dan 

Pemerintah Transisi Nasional Liberia dalam mengimplementasikan perjanjian 

damai Cotonou
78

. Selain itu, UNOMIL juga bertugas menyelidiki dugaan 

pelanggaran gencatan senjata  antar berbagai faksi yang sedang bertikai,  

membantu menstabilkan keamanan dan demobilisasi kombatan,  mendukung 

kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan,  menyelidiki pelanggaran hak asasi 

manusia dan membantu kelompok hak asasi manusia setempat serta mengamati 

dan memverifikasi pemilihan umum yang akan dilaksanakan di Liberia.
79

 Mandat 
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 Adesoji Adeniyi, Peacekeeping Contributor Profile: Nigeria, diakses dari 

http://www.providingforpeacekeeping.org/2015/04/24/peacekeeping-contributor-profile-nigeria/, 

pada  (06/08/2017,  16:55 WIB). 
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 Perjanjian Cotonou disepakati di Benin pada 25 Juli 1993, di bawah kepemimpinan ketua 

Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika (OAU) Presiden Canaan 

Banana dan Sekretaris Eksekutif ECOWAS Mr. Abass Bundu, antara IGNU (Interim Government 

of National Unity), NPFL dan ULIMO. Perjanjian tersebut memuat serangkaian tindakan, mulai 

dari gencatan senjata melalui perlucutan senjata dan demobilisasi kombatan hingga 

penyelenggaraan pemilihan nasional di Liberia. Background of UNOMIL (United Nations Actions 

on Liberia), Massacre of Civilians, Cotonou Peace Agreement, diakses dari 

http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomil_b.htm, pada (07/08/2017,  05:03 WIB).  
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 UNITED NATIONS OBSERVER MISSION IN LIBERIA (UNOMIL) (September 1993 - 

September 1997), diakses dari http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomil.htm, pada  

(07/08/2017,  05:18 WIB). 
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47 
 

UNOMIL selesai 30 September 1997 setelah presiden Taylor dilantik sebagai 

presiden terpilih Liberia.
80

 

Untuk membantu pemerintah Liberia dalam mengkonsolidasikan 

perdamaian di Liberia, PBB mendirikan the United Nations Peace-building 

Support Office in Liberia (UNOL). Tugas utama UNOL adalah memfasilitasi 

rekonsiliasi nasional, membantu memobilisasi dukungan internasional untuk 

pelaksanaan program rekonstruksi dan pembangunan. Pada akhir tugasnya, 

UNOL berupaya memenuhi persyaratan mandat yang telah direvisi, yang disetujui 

oleh Dewan Keamanan pada tanggal 23 April 2003. Berdasarkan persyaratan dari 

mandat tersebut dan sebagai tambahan terhadap tugas awalnya, UNOL berfokus 

untuk membantu Pemerintah Liberia dalam mengungkap berbagai pelanggaran 

HAM selama perang sipil, membantu pelaksanaan pemilihan umum Liberia, serta 

mengembangkan strategi pembangunan perdamaian yang mengintegrasikan antara 

politik, program bantuan internasional dan hak asasi manusia.
81

 

Namun, ketidakmampuan pemerintah dan pihak oposisi dalam mengatasi 

perbedaan kepentingan diantara mereka justru menjadi hambatan bagi UNOL 

untuk menjalankan misinya. Di lain pihak, upaya rekonsiliasi nasional juga 

terhambat oleh adanya pelanggaran HAM secara sistematis, diskriminasi, 

pembunuhan terhadap lawan politik serta kurang efektifnya reformasi di sektor 

keamanan. Berbagai hal tersebut memicu timbulnya kembali perang saudara di 
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 Final Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in Liberia, 

diakses dari http://www.refworld.org/docid/3ae6aed214.html, pada (07/08/2017,  05:26 WIB).  
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Ali B. Ali Dinar,  LIBERIA: Interview with Head of UNOL [19990825], diakses dari 

http://www.africa.upenn.edu/Newsletters/irinw_82599.html, pada  (07/08/2017,  07:12 WIB). 
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Liberia dan mendorong masyarakat internasional untuk meminta pihak-pihak 

yang bertikai untuk mencari penyelesaian konflik yang komprehensif. 

 Dengan timbul kembalinya konflik di Liberia, UNOL diannggap gagal 

dalam melaksanakan misinya. Hal ini mendorong Sekretaris Jenderal PBB Pada 

tanggal 1 Agustus 2003, mengadopsi resolusi 1497 (2003), yang memberi 

wewenang pembentukan pasukan multinasional di Liberia dan menyatakan 

kesiapannya untuk membentuk sebuah pasukan stabilisasi untuk ditempatkan di 

Liberia paling lambat 1 Oktober 2003.
82

 Kebijakan Sekjen PBB tersebut sekaligus 

sebagai bentuk penghentian mandat UNOL. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 

2003, Pemerintah Liberia, kelompok pemberontak, partai politik dan para 

pemimpin masyarakat sipil Liberia menandatangani Perjanjian Perdamaian 

Komprehensif di Accra, Ghana.
83

 DK PBB mendesak para pihak untuk 

sepenuhnya menghormati gencatan senjata dan melaksanakan semua komitmen 

mereka berdasarkan perjanjian tersebut. 

Pada tanggal 19 September 2003, DK PBB dengan suara bulat menyetujui 

resolusi 1509 (2003). Resolusi tersebut juga merupakan bentuk penerimaan 

pengunduran diri Charles Taylor pada 11 Agustus 2003 dan perpindahan 

kekuasaan secara damai. DK PBB membentuk United Nations Mission in Liberia 

(UNMIL) yang terdiri dari 15.000 personil militer, termasuk 250 pengamat 
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 Resolution 1497 (2003), Adopted by the Security Council at its 4803rd meeting, on 1 August 

2003, hlm. 2,  diakses dari http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%201497.pdf, pada (07/08/2017,  
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 SECURITY COUNCIL WELCOMES 18 AUGUST LIBERIA PEACE AGREEMENT, 

REAFFIRMS READINESS TO DEPLOY UN FORCE BY 1 OCTOBER, diakses dari 

http://www.un.org/press/en/2003/sc7857.doc.htm, pada  (07/08/2017,  11: 12WIB). 
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militer, 160 staf perwira dan 1.115 petugas polisi PBB, termasuk unit yang 

membantu pemeliharaan hukum dan ketertiban di seluruh Liberia serta komponen 

sipil lainnya.
84

 UNMIL akan bertugas selama 12 bulan di Liberia. Sementara 

ECOWAS akan mengalihkan wewenangnya kepada UNMIL pada 1 Oktober 

2003.
85

  

3.2 Peran UNMIL di Liberia 

United Nations Mission in Liberia (UNMIL) yang dikepalai Letnan 

Jenderal Daniel Opande dari Kenya menjadi salah satu misi perdamaian PBB 

paling lama. Memulai mandatnya pada 1 oktober 2003. di tengah situasi perang 

sipil Liberia yang semakin kompleks dengan munculnya berbagai kelompok sipil 

bersenjata. Setelah ECOWAS menyerahkan kewenangannya kepada UNMIL, 

situasi keamanan di Liberia mulai kondusif. Terutama pergantian kekuasaan yang 

dilakukan melalui pemilu, meski terjadi sejumlah insiden kerusuhan karena ada 

upaya boikot dari partai oposisi. Namun pasukan perdamaian PBB dapat meredam 

kerusuhan, sehingga pemilu berjalan dengan lancar.
86

 

Secara umum, peran UNMIL di Liberia dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori utama yaitu sebagai berikut: 
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3.2.1 Peacemaking 

3.2.1.1 Mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berkonflik di 

Liberia 

Pengerahan pasukan UNMIL di Liberia untuk menjamin keamanan Liberia 

paska perang merupakan salah satu prasyarat yang diajukan Presiden Charles 

Taylor untuk bersedia mengundurkan diri dari kursi kekuasaan dan 

menyerahkannya kepada pemerintah transisi yang ditunjuk oleh DK PBB. Taylor 

menyadari bahwa pasukan keamanan regional di bawah ECOMOG sarat akan 

kepentingan politis terutama pemerintah Nigeria yang menginginkan Taylor 

hengkang dari Liberia. Sehingga kedatangan ECOMOG di Liberia yang oleh para 

pemimpin regional Afrika Barat diandalkan sebagai solusi penghentian konflik 

dan menjadi pihak yang netral justru berbalik arah menjadi salah satu kelompok 

partisipan yang ingin menggulingkan rezim Taylor. Untuk alasan inilah, Taylor 

berharap UNMIL dapat menjamin keamanan Liberia di tengah transisi 

kepemimpinan sementara olh Gyude Byrant yang langsung ditunjuk oleh DK 

PBB. 

 Langkah pertama yang dilakukan oleh Jenderal Daniel Opande sebagai 

komandan UNMIL adalah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terutama 

perwakilan pemerintah Liberia, perwakilan dari Liberia United for Reconciliation 

and Democracy (LURD) dan perwakilan the Movement for Democracy in Liberia 
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(MODEL) di kota Monrovia.
87

 Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya 

UNMIL untuk membangun kepercayaan diantara para pihak yang bertikai di 

Liberia, agar kedatangan UNMIL di Liberia akan mendapat dukungan terutama 

dari ketiga kelompok di Liberia tersebut. Hal itu penting karena UNMIL telah 

mendapatkan simpati dari sebagian besar masyarakat sipil Liberia. Namun, tanpa 

adanya rekonsiliasi yang menyeluruh dari ketiga kelompk bersenjata di atas, 

masyarakat sipil Liberia hanya akan terus menjadi korban perseteruan yang 

mungkin timbul kembali. 

 Pertemuan antara Jenderal Opande dengan perwakilan pemerintah Liberia, 

LURD dan Model menghasilkan berbagai kesepakatan yang signifikan bagi 

perdamaian di Liberia. Diantaranya adalah kesediaan baik LURD dan MODEL 

untuk menghormati gencatan senjata dan mengakhiri pertempuran. Selain itu, 

mereka juga akan menghimbau kepada seluruh pasukan masing-masing untuk 

menyerahkan persenjataan mereka kepada pihak UNMIL dengan kompensasi 

sebesar $300 untuk setiap mantan pejuang termasuk anak-anak. Para mantan 

gerilyawan juga akan mendapatkan pasokan makanan, pendidikan yang lebih baik 

dan  konseling yang akan diberikan setelah mereka menyerahkan senjata di 

tempat-tempat yang telah dipersiapkan oleh UNMIL.
88

 Upaya yang dilakukan 

oleh UNMIL tersebut berdampak positif bagi perkembangan perdamaian di 

Liberia seperti yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Liberia.  
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 UNMIL Commander Meets Government and Rebel Representatives, diakses dari 

http://www.irinnews.org/news/2003/10/06/unmil-commander-meets-government-and-rebel-
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 Liberia Disarmament Shelved Again, BBC.co.uk, edisi (16/01/2004), diakses dari 
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3.2.1.2 UNMIL Membantu Pemerintah Liberia dalam Menangani Konflik 

Sosial Paska Perang 

 Untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan di Liberia, UNMIL 

membentuk sebuah badan yang bernama the Reconciliation and Peace 

Consolidation Section (RPCS). Tugas badan tersebut adalah mendukung 

pemerintah Liberia memperkuat ketahanan nasional terutama dalam menangani 

konflik sosial yang mungkin timbul kembali, membangun identitas nasional yang 

kohesif, memastikan proses rekonsiliasi nasional terbuka, mengkoordinasikan, 

merancang dan mengimplementasikan kerangka kerja perdamaian dan rekonsiliasi 

strategis untuk mendukung institusi nasional serta memastikan partisipasi 

masyarakat sipil dalam reformasi nasional. Selain itu, RPCS bekerja dengan 

pemerintah Liberia dalam mengembangkan mekanisme hukum yang sesuai untuk 

menyelesaikan sengketa tanah sehingga memberikan manfaat social, ekonoomi 

dan budaya kepada masyarakat.
89

 

 Peran RPCS diantaranya adalah mengembangkan kemampuan organisasi 

masyarakat sipil di Liberia terutama mendorong mereka untuk terus berpartisipasi 

dalam mengimplementasikan kerangka kerja rekonsiliasi nasional. Melalui 

saluran radio, UNMIL terus berupaya untuk memberikan kesadaran kepada 
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 Reconciliation and Peace Consolidation, diakses dari 
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masyarakat Liberia tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mencapai 

rekonsiliasi nasional tersebut demi perdamaian Liberia yang berkelanjutan.
90

 

 Selain itu, paska perang selama 14 tahun lamanya, sengketa tanah antar 

warga merupakan ancaman utama perdamaian di Liberia. Untuk itu, RPCS 

bekerjasama dengan badan pertanahan nasional Liberia, melakukan pemantauan 

terhadap sejumlah kasus sengketa tanah di Liberia. Termasuk memberikan 

laporan analitis mengenai sengketa tanah yang sedang terjadi dan kemungkinan 

muncul dikemudian hari. RPCS juga memberika dukungan berupa konsultasi 

teknis kepada badan pertanahan Liberia dalam merumuskan kebijakan reformasi 

pengelolaan dan tata guna lahan, administrasi pertanahan serta penyelesaian 

sengketa tanah sehingga konflik sipil di Liberia yang telah berakhir tidak kembali  

muncul oleh karena hak atas tanah yang selama ini mereka tinggalkan karena 

perang.
91

  

3.2.2 Peacekeeping 

3.2.2.1 UNMIL Melakukan Perlucutan Senjata Terhadap Para Mantan 

Gerilyawan Perang 

 Setelah berakhirnya permusuhan pada tahun 2003, salah satu tugas 

UNMIL dibentuk adalah untuk memantau kesepakatan gencatan senjata. Untuk 

menghindari penyalahgunaan senjata oleh para mantan pejuang perang, pada 
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 Support To The Establishment Of A Land Disputes Prevention And Resolution System In Liberia 

- Phase 2, diakses dari http://open.unhabitat.org/project/41120-2470/, pada (10/08/2017, 08:29 

WIB) 
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Desember 2003, UNMIL melakukan perlucutan senjata terhadap eks-kombatan 

perang. Bertempat di Camp Schieffelin, UNMIL melakukan pendataan terhadap 

para eks-kombatan perang dan memberikan imbalan sebesar US$ 300 per orang 

bagi mereka yang bersedia menyerahkan senjata. Pada hari pertama, lebih dari 

2000 mantan gerilyawan tiba di kamp Schieffelin. Namun, banyaknya eks-

pejuang perang yang datang terutama anak-anak yang juga mantan pejuang 

perang, program tersebut hanya berjalan selama 10 hari.
92

 

 Program perlucutan senjata yang dilakukan oleh UNMIL kembali berjalan 

pada April 2004 dengan peraturan yang baru. Dimana para mantan pejuang akan 

mendapatkan imbalan sebesar US$ 300 yang dibayarkan dalam dua tahap. Tahap 

pertama sebesar US$ 150 yang diberikan setelah para pejuang mengikuti program 

selama 7 hari di tempat yang telah disediakan oleh UNMIL termasuk biaya 

akomodasi transportasi ketika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. 

Tahap kedua senilai US$ 150, dana tersebut akan diberikan setelah para mantan 

pejuang tersebut bersedia mengikuti program reintegrasi selama tiga bulan yang 

dilakukan oleh UNMIL.
93

 Hingga Desember 2004, sekitar 103.000 pejuang, 

termasuk lebih dari 11.000 anak muda berusia di bawah 18 tahun telah 

menyerahkan senjatanya. UNMIL juga telah mengumpulkan 27.000 senjata, 6,2 
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juta amunisi senjata ringan dan sekitar 30.000 senjata lainnya dalam proses 

pelucutan.
94

 

3.2.2.2 Melindungi Warga Sipil di Liberia 

Selain melakukan perlucutan senjata terhadap para mantan pejuang 

perang, UNMIL juga memberikan perlindungan warga sipil Liberia dari ancaman 

kekerasan yang mungkin timbul kembali. Untuk melindungi warga sipil terutama 

perempuan dari kekerasan seksual misalnya, para polisi perempuan yang 

tergabung dalam UNMIL memberikan pelatihan kepada Polisi Nasional Liberia 

untuk bekerjasama dengan keluarga dan para pemimpin masyarakat agar 

melaporkan kasus kekerasan seksual.
95

 Hal ini penting karena seringkali para 

korban kekerasan seksual di Liberia tidak melaporkan kasusnya kepada pihak 

yang berwajib sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku kekerasan lainnya. 

Unit kepolisian UNMIL yang terdiri dari 1.115 personil juga terus 

membantu pemerintah Liberia dalam tata tertib hukum serta memberikan bantuan 

lainnya jika diperlukan. Misalnya, melakukan patroli anti kriminal bersama Polisi 

Nasional Liberia, melakukan latihan gabungan bersama Unit Tanggap Darurat 

Liberia dalam mengatasi demonstrasi, memberikan pengawalan kepada tamu 

negara VIP, memastikan keamanan di penjara dan mengawal para tahanan, 

melindungi fasilitas pemerintah serta kegiatan peningkatan kemampuan bagi 

kepolisisn Liberia. UNMIL juga mendirikan Akademi Pelatihan Kepolisian 
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Nasional di Harper, Liberia, dimana sebanyak 5.224 personil telah lulus dari pusat 

pelatiha tersebut.
 96

 

Pasukan UNMIL juga secara rutin memantau jalan dan perbatasan, baik 

melalui darat maupun udara terutama untuk menghentikan perdagangan manusia 

dan senjata ilegal. Hal itu untuk mencegah semakin membesarnya persaingan 

antar faksi yang beberapa kali masih terus terjadi meski dalam skala kecil. 

Karena, jika bentrokan kecil antar faksi tersebut dibiarkan, hal itu akan berubah 

menjadi kekerasan dan mengancam keamanan publik Liberia. Terutama mengarah 

pada terjadinya kegiatan kriminal seperti penjarahan, pencurian dan pemerasan 

warga sipil yang dilakukan oleh para mantan gerilyawan. Ancaman tersebut akan 

berpengaruh terhadap kondisi di Monrovia dan pusat-pusat populasi lainnya, 

dimana banyak bekas gerilyawan yang dilucuti dan daerah-daerah yang menunggu 

dimulainya program pelucutan senjata.
97

 

3.2.3 Peacebuilding 

3.2.3.1 UNMIL Mendukung National Election Comission (NEC) 

melaksanakan pemilihan umum di Liberia 

Peran UNMIL dalam upaya stabilisasi keamanan dan lancarnya proses 

pergantian kekuasaan di Liberia terlihat jelas ketika pemilu Liberia berlangsung 

pada tahun 2005 silam. Dimana UNMIL memberikan bantuan logistik sehingga 

memungkinkan National Election Comission (NEC) untuk menjangkau seluruh 
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wilayah negara tersebut dalam menghadapi infrastruktur yang hancur dan hampir 

tidak ada sarana komunikasi. UNMIL memberikan keamanan selama proses 

pemilihan. Meskipun terdapat sejumlah masalah keamanan serta kurangnya 

akomodasi dan ruang kantor di daerah di mana staf pemilihan dikerahkan, 

UNMIL secara bertahap mengatasi kesulitan ini.
98

 

Upaya UNMIL untuk menjangkau masyarakat di seluruh negeri dilakukan 

dengan berbagai cara mulai dari memberikan bantuan hukum, logistik serta teknis 

selama proses pemilihan berlangsung. Dimana divisi pemilihan yang dibentuk 

oleh UNMIL, mengoperasikan 18 kantor regional yang berdekatan dengan kantor 

NEC. Termasuk di dalamnya adalah mengirim hasil jajak pendapat ke pusat di 

Monrovia, membayar para pekerja pemungutan suara serta mendistribusikan 

berbagai peralatan pemilu dengan menggunakan kendaraan dari PBB.  Secara 

keseluruhan, dukungan finansial yang signifikan juga berasal dari masyarakat 

internasional untuk mengembangkan dan mendistribusikan materi pendidikan 

pemilih, pengadaan bahan pemilihan, membagikan gaji untuk pekerja poling dan 

merehabilitasi kantor. 

Selain itu, UNMIL juga merekrut dan memberikan pelatihan terhadap 

ribuan petugas jajak pendapat di Liberia sebagai pengendali massa, petugas 

identifikasi, penerbit surat suara, pengontrol kotak suara dan penyedia tinta untuk 

membantu di 3.070 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh negeri. Ini 

adalah tugas yang berat, mengingat tingkat buta huruf di Liberia yang tinggi 

                                                           
98

 Liberia: Elections Mark Historic Turning Point, diakses dari 

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/2005/liberia.htm, pada (02/08/2017, 20;02 

WIB).  

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/2005/liberia.htm


58 
 

terutama di daerah pedesaan.
99

 Untuk menarik minat pemilih, radio UNMIL terus 

mengedukasi pemilih dan bekerjasama dengan kelompok seniman lokal 

mengadakan pertunjukan guna menjangkau semua kalangan. UNMIL juga 

membagikan 30.000 kaos, mendistribusikan 200.000 poster dan 300.000 selebaran 

yang bertemakan pemilihan umum di Liberia.
100

 

Kerja keras pasukan penjaga perdamaian PBB di Liberia dalam 

mendukung terselenggaranya sebuah pemilihan umum di Liberia yang demokratis 

terbukti efektif menarik masyarakat Liberia untuk melakukan pemungutan suara. 

Hal itu terlihat dimana 75 persen dari 1,35 juta warga Liberia yang memiliki hak 

suara telah mendaftarkan diri pada pemilihan umum antara mantan ekonom Bank 

Dunia Ellen Johnsos Sirleaf dan pemain sepak bola duni George Weah pada 8 

November 2005.
101

 Dari total pemilih di Liberia, tercatat 1,012,673 surat suara 

dinyatakan sah dan 38,883 surat suara tidak sah. Dimana Ellen Johnson Sirleaf 

memenangkan pemilu dengan mendapatkan 478,526 suara atau sekitar 59,4 

persen, sementara Gorge Weah meraih 327,046 suara atau sekitar 40,6 persen.
102

  

3.2.3.2 Reformasi Lembaga Keadilan dan Keamanan  

Para petugas UNMIL juga secara rutin ikut terlibat dalam menjangkau 

masyarakat di wilayah pedalaman terutama untuk meningkatkan kepercayaan 
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masyarakat terhadap penegakan hukum di Liberia. Beberapa progam yang telah 

dilakukan diantaranya melibatkan masyarakat menjaga lingkungan bersama, ikut 

mendampingi kepolisian Liberia mengunjungi sekolah-sekolah di Liberia untuk 

mengkampanyekan keselamatan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

atas isu-isu sensitif seperti mencegah terjadinya kekerasan massa terutama yang 

berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, UNMIL juga 

membantu melakukan rekruitmen terutama para kandidat perempuan untuk dapat 

menduduki jabatan publik serta pelatihan praktek kesehatan yang baik terutama 

bagaimana memberikan pertolongan pertama dalam kondisi darurat.
103

  

Tidak hanya itu, UNMIL juga berupaya untuk membangun kembali 

struktur administrasi di Liberia agar berfungsi dengan baik di tingkat lokal hingga 

pada level nasional. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada 

petugas the Bureau of Immigration and Naturalization (BIN) dan memperbaiki 

insfrastruktur BIN dengan membangun sejumlah pos perbatasan di bawah the 

Quick Impact Project yang disertai dengan memberikan dukungan teknis kepada 

personil BIN dalam menyusun proposal untuk mencari dana guna meningkatkan 

kapasitas operasional mereka.
104

 

Untuk meningkatkan kemampuan BIN, UNMIL tidak hanya membangun 

secara fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Bekerjasama dengan Ghana, 150 petugas BIN diberikan pelatihan selama dua 
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tahun di Assin Fosu School of Ghana. UNMIL juga melakukan pemantauan 

pelaksanaan perekrutan petugas baru untuk bergabung di dalam BIN. Kehadiran 

UNMIL dalam proses perekrutan menjadi penting karena dapat meningkatkan 

kepercayaan dari para kandidat yang pada awalnya telah mengungkapkan 

pesimisnya terhadap transparansi latihan yang dilakukan oleh aparat di Liberia.
105

 

Sejak berakhirnya perang bersaudara pada tahun 2003, negara ini terus 

menikmati pemerintahan yang relative lebih stabil dan demokratis berikut dua 

pemilihan presiden dan legislatif, termasuk pemilu senator khusus di 2014. 

Presiden Ellen Johnson Sirleaf, selama menjabat sebagai presiden telah 

melakukan sejumlah terobosan besar dalam mengkonsolidasikan perdamaian dan 

mendorong pemulihan ekonomi, khususnya komoditas barang tambang seperti 

timah dan intan. Setelah sanski ekonomi oleh Amerika dicabut, ekonomi Liberia 

mengalami pertumbuhan yang cukup sginifikan, yakni sebesar 7,9% pada tahun 

2006.
106

    

Meskipun begitu, misi PBB di Liberia (UNMIL)  akan tetap terlibat 

dengan pihak berwenang dalam memperkuat kerangka hukum dan struktur 

kelembagaan terutama di sektor keadilan dan keamanan, serta membangun 

mekanisme akuntabilitas yang tepat. Masih terlalu dini untuk menarik seluruh 

pasukan penjaga perdamaian, dan mengandalkan keamanan pada pihak aparat 

berwewenang di Liberia yang selama bertahun-tahun dilanda oleh korupsi dalam 

                                                           
105

 UN Police Supports BIN Recruitment, diakses dari https://unmil.unmissions.org/un-police-

supports-bin-recruitment, pada (10/08/2017, 01:05 WIB).  
106

 PBB Perpanjang Satu Tahun Mandat Pasukan Perdamaian di Liberia, diakses dari 

https://www.merdeka.com/politik/pbb-perpanjang-satu-tahun-mandat-pasukan-perdamaian-di-

liberia-zaurz68.html, pada (02/08/2017, 20:33 WIB).  

https://unmil.unmissions.org/un-police-supports-bin-recruitment
https://unmil.unmissions.org/un-police-supports-bin-recruitment
https://www.merdeka.com/politik/pbb-perpanjang-satu-tahun-mandat-pasukan-perdamaian-di-liberia-zaurz68.html
https://www.merdeka.com/politik/pbb-perpanjang-satu-tahun-mandat-pasukan-perdamaian-di-liberia-zaurz68.html


61 
 

skala besar dan perang di kawasan tersebut. Sesuai dengan resolusi Dewan 

Keamanan 223, misi telah menerapkan rencana penarikan dan pengurangan resmi 

baik dari personil militer maupun polisi komponen pendukungnya, yang akan 

berkurang dari kekuatan resmi dari 3.590 ke 1.240 personil militer dan dari 1515 

ke 606 personel polisi.
107

 

Meskipun kini Liberia telah mengalami kemajuan dalam bidang 

keamanan, akan tetapi untuk mencapai kemandirian dalam bidang keamanan, 

masih banyak yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Liberia. Untuk mengawali 

transisi keamanan yang baru, negara tersebut kiranya harus mengeluarkan dana 

sebesar 104 miliar dolar AS untuk bisa menutupi kekosongan yang ditinggalkan 

oleh UNMIL. Setelah reprioritasi, dana ini kemudian berkurang menjadi 38 miliar 

dollar AS dengan alokasi 20 miliar dari pemerintah nasional pada periode 

keuangan yang lalu, dimana sampai saat ini baru setengah yang dapat dipenuhi 

pemerintahan Liberia.
108

 

3.3 Efektifitas Peran UNMIL di Liberia 

UNMIL merupakan misi perdamaian pertama yang diluncurkan oleh PBB 

yang dibentuk melalui sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan 

PBB 1509 pada tanggal 19 September 2003 sebagai misi multidimensional. Tentu 

bukan sebuah tugas yang mudah bagi para personil UNMIL untuk melaksanakan 

mandat DK PBB dalam menyelesaikan semua permasalahan yang timbul paska 
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perang saudara selama 14 tahun. Infrastruktur yang hancur, lemahnya lembaga 

institusi Negara, stabilitas keamanan yang tidak terkendali, konflik kepentingan 

antar kelompok, merosotnya perekonomian negara pada titik nadir, korupsi yang 

merajalela serta upaya untuk meyakinkan berbagai pihak yang bertikai di Liberia 

menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh UNMIL untuk mengupayakan 

perdamaian yang berkelanjutan di Liberia. 

Untuk menentukan efektif tidaknya UNMIL sebagai pasukan perdamaian 

di Liberia tentu harus berdasarkan pada tolak ukur yang tepat. Hal itu dikarenakan 

tugas UNMIL di Liberia tidak hanya sekedar menjaga stabilitas keamanan, namun 

lebih pada the Integrated Mandate Implementation Plan sehingga memungkinkan 

Liberia kembali pada jalurnya yang semula. Dalam konteks ini, mandat yang 

diberikan PBB kepada UNMIL bersifat multidimensi dimana satu bidang saling 

terkait dengan bidang lainnya. Sehingga agar misi UNMIL tercapai, ditetapkan 

beberapa tujuan yaitu pertama di bidang perdamaian dan keamanan, kedua di 

dalam pelaksanaan proses disarmament, demobilization, rehabilitation and 

reintegration (DDRR), ketiga di bidang hak asasi manusia, bantuan hukum dan 

pemilihan umum.
109

 

Dalam konteks perdamaian dan keamanan, efektifitas kinerja UNMIL di 

Liberia tercermin dari hasil sebuah survey yang dilakukan oleh Dr. Jean Krasno 

dari the City College of New York bekerjasama dengan dua organisasi non-

pemerintah di Liberia yaitu the Foundation for Democracy and Human Rights 
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(FOHRD) dan the National Youth Movement for Transparent Elections 

(NAYMOTE). Survey tersebut mengambil sampel 800 responden secara random di 

13 wilayah dari 15 kabupaten. Para responden berasal dari rentang usia 13-18 

tahun sampai lebih dari 65 tahun. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda,  

mulai dari siswa, guru, petani, pedagang dan jenis pekerjaan lainnya termasuk  

petugas polisi, mekanik, teknisi listrik, administrator sekolah, ibu rumah tangga, 

operator komputer, pekerja sosial, sekretaris dan perawat.
110

 

 Survey tersebut menyatakan bahwa 94% responden merasa situasi 

keamanan telah membaik di bawah UNMIL. Dalam pelaksanaan Comprehensive 

Peace Agreement (CPA), 90% responden mengatakan bahwa profesionalisme 

UNMIL sangat bagus. Sementara proses perlucutan senjata dinilai berjalan 

dengan baik, dengan rating 26% sangat bagus dan 42% lainnya memberi penilaian 

baik. Namun 32% sisanya menilai proses pelucutan senjata dengan nilai adil dan 

buruk. Di bidang pelatihan polisi, 92% responden menyatakan bahwa pelatihan 

oleh PBB dinilai sangat baik atau baik, namun tingkat kepercayaan pada polisi 

Liberia hanya sebesar 29% yang mengatakan bahwa mereka sangat percaya diri 

akan efektivitas polisi, sementara 58% mengatakan bahwa mereka hanya percaya 

diri di kepolisian dan 13% menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan 

terhadap efektivitas polisi.
111
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Program disarmament, demobilization, rehabilitation and reintegration 

(DDRR) terhadap para mantan gerilyawan perang menjadi salah satu kunci sukses 

dalam pencapaian gencatan senata sebagai dasar penghentian konflik di Liberia. 

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan yang 

mungkin terjadi jika para mantan pejuang tersebut tetap menyimpan persenjataan 

mereka. Hingga Desember 2004, UNMIL berhasil mengumpulkan sekitar 103.000 

pejuang, termasuk lebih dari 11.000 anak muda berusia di bawah 18 tahun telah 

menyerahkan senjatanya. UNMIL juga telah mengumpulkan 27.000 senjata, 6,2 

juta amunisi senjata ringan dan sekitar 30.000 senjata lainnya dalam proses 

pelucutan.
112

  

 Program DDRR secara resmi berakhir pada tanggal 22 Juli 2009. Dimana 

dari 103.019 kombatan yang dilucuti melalui program ini, sebanyak 101.495 

orang berpartisipasi dalam perang. Dari jumlah tersebut, 1.529 pejuang yang tidak 

bersenjata tidak diketahui keberadaannya. Sementara 98.000 pejuang yang telah 

menyerahkan senjatanya telah ikut berpartisipasi dalam program reintegrasi. 

Dimana di dalam program tersebut, mereka mendapat pelatihan pemberdayaan 

termasuk pendidikan formal dan kejuruan di berbagai bidang demi kehidupan 

mereka yang lebih baik.
113
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Meski banyak kendala dalam pelaksanaan program DDRR, terutama 

banyak diantara warga sipil termasuk anak-anak yang kemudian membeli senjata 

agar dapat disebut kombatan dan mendaftarkan diri agar mendapatkan uang 

imbalan, kelompok bersenjata yang bertikai seperti LURD dan MODEL bersedia 

menyerahkan senjata mereka. Mereka juga bersedia untuk mematuhi genjatan 

senjata yang telah disepakati bersama dan mengikuti program reintegrasi. 

Sehingga program DDRR di Liberia memang memungkinkan kehidupan yang 

jauh lebih baik bagi mantan kombatan yang telah menyelesaikan program 

pelatihan mereka dibandingkan dengan mantan pejuang yang memilih untuk tidak 

mengikuti program reintegrasi. 

Sementara di bidang hak asasi manusia, sebagian besar responden yakni 

sebesar 88%, menyatakan bahwa UNMIL telah membantu memperbaiki kondisi 

hak asasi manusia di Liberia. UNMIL dinilai telah meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya hak asasi manusia melalui penyelenggaraan seminar tentang hak asasi 

manusia dan melakukan intervensi atas nama korban. Para responden tersebut 

juga mengatakan bahwa UNMIL telah memperbaiki kondisi hak asasi manusia 

dengan membawa perdamaian ke Liberia melalui peningkatan keamanan, 

perlucutan senjata dan memungkinkan masyarakat Liberia untuk memiliki 

kebebasan dalam berbagai gerakan sosial.
114

 

UNMIL juga dinilai sangat signifikan perannya dalam proses transisi 

kekuasaan terutama pada saat pemilihan umum di Liberia. Dimana dukungan 
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UNMIL kepada NEC memungkinkan lembaga tersebut mampu menjangkau 

penduduk yang berada di wilayah-wilayah pedalaman yang terisolir karena 

infrastruktur yang hancur akibat perang. Sebesar 94% warga Liberia yang 

memiliki hak pilih meyakini bahwa PBB melakukan pekerjaan yang baik atau 

sangat baik dalam memastikan pemilihan bulan Oktober dan November 2005 di 

Liberia bebas dan adil, dengan 72 persen menggambarkan pekerjaan itu sangat 

baik. Dukngan UNMIL terutama di bidang logistik dan pendidikan bagi pemilih 

dinilai telah menciptakan lingkungan yang aman sehingga menjadikan pemilu 

yang bebas dan adil.
115

 

Namun, terlepas semua kesuksesan UNMIL dalam melaksanakan 

tugasnya, pasukan perdamaian tersebut bukan tanpa cacat. Terutama adanya 

laporan tindakan eksploitasi seksual dan pemerkosaan yang justru dilakukan oleh 

beberapa petugas dari UNMIL sendiri. Sekitar 22% responden (167 dari 770) 

menyatakan bahwa beberapa petugas keamanan dari UNMIL telah memperkosa 

perempuan dan anak-anak remaja di Liberia. Hal ini justru berkontribusi pada 

meningkatnya prostitusi dan menyebabkan mereka putus sekolah. Sekitar 10% 

responden juga masih khawatir bahwa PBB belum menyelesaikan proses 

pelucutan senjata secara tuntas.
116

  

Di balik semua peran yang telah dimainkan oleh UNMIL dalam 

melaksanakan mandat PBB, aktor paling penting bagi kemajuan keadilan sosial 

dan pembangunan ekonomi di Liberia adalah pemerintah Liberia sendiri. 
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Pemerintah Liberia harus mampu menangani berbagai permasalahan yang akan 

mereka hadapi dimasa depan terutama ketika nantinya UNMIL telah 

menyelesaikan misinya dan ditarik kembali oleh DK PBB. Pemerintah Liberia 

harus memberikan porsi yang lebih terutama bagi pengembangan sumber daya 

manusia yang berkualitas, komisi reformasi pertanahan, media massa yang 

independen serta komisi hak asasai manusia yang kesemuanya itu demi 

penyelesaian konflik lokal yang mungkin timbul kembali dimasa depan. 


