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BAB III  

KEGAGALAN PEACEKEEPING OPERATIONS PBB  

 DI DARFUR 

Di bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai sejarah konflik Darfur dan 

respon organisasi internasional seperti Uni Afrika dan PBB dalam menangani 

konflik Darfur yang semakin memanas, terjunnya organisasi internasional di 

Darfur sayangnya belum dapat mengatasi kejahatan-kejahatan kemanusiaan 

yang menimbulkan suatu tragedi kemanusiaan terbesar di era ini , perdamaian 

yang menjadi tujuan utama nampaknya masih jauh untuk dicapai, misi 

perdamaian yang dilakukan UNAMID dinilai ‘toothles’ dan tidak maksimal, 

bahkan disebut gagal, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisa 

kegagalan misi perdamaian PBB. Namun sebelum membahas mengenai 

analisa kegagalan Peacekeeping Operations di Darfur, penulis akan 

menjelaskan mengenai Peacekeeping Operations.  

3.1  Sejarah dan Evolusi Peacekeeping Operations  

PBB dilahirkan dengan tujuan untuk mencegah adanya perang kembali di 

dunia, hal ini dikarenakan Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan 

kenangan terburuk bagi sejarah dunia, oleh karenanya, untuk mengatasi 

konflik yang ada PBB menggunakan Peacekeeping Operations sebagai cara 

untuk mengembalikan perdamaian di tengah konflik negara. 

Peacekeeping Operations memang tidak tercantum dalam piagam PBB, 

namun penerjunannya mengacu  pada Pasal VI dimana PBB dapat 

menyelesaikan sengketa konflik bersenjata dengan cara non-militer, dan juga 

pasal VII yang mendeskipsikan bahwa PBB dapat menggunakan cara militer 

maupun non militer dalam mengatasi ancaman internasional, kedua pasal 

inilah yang menjadi dasar penuruan PKO di situasi-situasi tertentu (Global 

Governance Initiative t.t). Ketika terjadi Perang Dingin Peacekeeping 

Operations menjadi strategi yang tepat dalam mengatasi konflik di dunia. 

Ketegangan Perang Dingin mengakibatkan Dewan Keamanan PBB 

mengalami kemacetan yang membuat Peacekeeping dibatasi hanya untuk 
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memperjuangkan gencatan senjata dan memberikan dukungan politik untuk 

mengatasi konflik dengan cara yang damai, yang dimaksud dengan cara yang 

damai adalah minimalisir pengunaan kekuatan militer dalam PKO, sehingga 

PKO bertugas hanya mengawasi, melaporkan, dan memberikan dukungan 

moril  (PBB t.t). Paska berakhirnya Perang Dingin, yang menandakan 

berakhirnya persaingan kekuatan antara dua negara besar yaitu US dan Uni 

Soviet, kemacetan di Dewan Keamanan PBB  mulai hilang, dengan 

kembalinya integritas Dewan Keamanan PBB, membuat PBB lebih dapat 

berkontribusi lebih dalam misi-misi perdamaian yang ada, maka 

Peacekeeping Operations mengalami perubahan, yaitu lebih fleksibel dalam 

melakukan operasi perdamainnya, PBB dapat mengirimkan PKO ke negara-

negara yang sedang berkonflik tanpa harus menunggu adanya gencatan 

senjata, hal ini ditujukan sebagai upaya PBB melindungi warga sipil (Global 

Governance Initiative t.t). Perubahan dalam PKO paska perang dingin juga 

disebabkan oleh dunia dan dimensi konfliknya yang terus berkembang, 

Peacekeeping Operations mengalami banyak perubahan baik dalam mandat 

ataupun resolusi konflik.  

 

Jika di analisa lebih lanjut PKO mengacu pada perwujudan postive peace 

Johan Galtung melalui PKO yang lebih efektif. Perubahan pada PKO juga 

merupakan akibat dari tragedi kemanusiaan besar yang terjadi di Rwanda, 

Somalia, dan Bosnia, yang membawa duka besar bagi rasa kemanusiaan 

dunia, tragedi-tragedi kemanusiaan ini membuat PKO diharapakan dapat 

lebih menjunjung perlindungan kemanusiaan lewat misi perdamaiannya, 

Dalam praktiknya, evolusi perkembangan Peacekeeping Operations sering 

disebut sebagai 'Generasi' , walaupun istilah ini memang bukanlah istilah 

resmi dan lebih besrifat taksonomi (Kenkel 2013), adapun generansi-generasi 

tersebut adalah  

1. Generasi Pertama: Traditional Peacekeeping 

2. Generasi Kedua Peacekeeping Operations: Civilian Tasks 

3. Generasi Ketiga Operasi Perdamaian: Peace Enforcement 

4. Generasi Keempat: Peacebuilding  
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5. Generasi Kelima: Hybrid Missions 

UNAMID sendiri adalah bentuk evolusi generasi kelima dari PKO yang 

berbentuk hybrid, walaupun masih jarang literatur yang menganalisa generasi 

ini, namun terdapat bukti empiris munculnya generasi kelima PKO dengan 

misi campuran ini, misi ini mengerahkan pasukan dan personil polisi di 

bawah komando campuran, yaitu PBB dan berbagai organisasi regional yang 

mengerahkan pasukan ke misi yang sama, misi ini merupakan cerminan dari 

pergeseran kekuatan barat mengenai intervensi sejak pertengahan 1990an, 

terpukul oleh kegagalannya di Rwanda dan Bosnia,  negara barat mulai 

mundur dari pasukan PBB sejak pertengahan 1990an,  serangan 9/11 di US 

juga akhirnya membuat NATO mengalihkan fokusnya ke Iran dan 

Afghanistan, hal-hal ini membuat terjadinya perubahan sumber pasukan PBB 

menjadi Global South (Kenkel 2013). Sudah berevolusinya Peacekeeping 

Operations selama enam dekade terakhir membuat operasi perdamaian telah 

menjadi alat yang tak terhindarkan dan penting dalam manajemen konflik 

komunitas internasional.  

Peacekeeping operations menjadi alat PBB dalam mengembalikan 

kedamaian yang hilang dalam konflik, satu-satunya hybrid mission yang juga 

menjadi  misi PKO terbesar di abad 20 ini adalah UNAMID atau United 

Nations Missions in Darfur, UNAMID menggabungkan antara Uni Afrika 

dan PBB,  UNAMID adalah PKO hybrid pertama yang merupakan bentuk 

dari evolusi terakhir PKO yaitu generasi kelima, fakta bahwa UNAMID 

adalah PKO terbesar di abad ini membuat UNAMID mendapatkan ekspetasi 

dan sorotan besar dari dunia, di sub bab selanjutnya akan dibahas menganai 

awal mula penerjunan UNAMID dan Operasinya dalam memenuhi mandat.   

3.2 Penerjunan UNAMID   

3.2.1 Perkembangan Konflik Darfur dan Kegagalan AMIS 

Menilik kembali pada konflik Darfur yang sudah dijelaskan di bab 

sebelumnya, sesungguhnya konflik ini sudah berakar sejak ratusan tahun lalu 

berawal dari perebutan sumber daya alam, seperti yang disampaikan oleh 

Reinhard Hutagaol selaku  ketua team advanced dalam Indonesia FPU, 
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UNAMID 2008,  dalam wawancara tatap muka dengan penulis, Hutagaol 

(2018) mengatakan bahwa awal dari konflik ini adalah perseteruan dari orang 

Darfur asli african dengan orang Sudan nomaden atau Janjaweed, yang 

diwarnai dengan separasi, konflik utama sendiri sebenarnya berakar pada 

perebutan sumber daya alam, karena Darfur memiliki minyak, bahkan mereka 

memperebutkan sumber air, Darfur asli atau african mayoritas adalah petani, 

Janjaweed sendiri mayoritasnya peternak, mereka sering berseteru 

memperebutkan sumber air, hal ini sudah ada sejak ratusan lalu hingga kini, 

akhirnya konflik ini berujung dengan separatisme Darfur , pemerintah Sudan 

sendiri disebut menyokong Janjaweed untuk memerangi orang Darfur asli. 

Konflik Darfur dapat dilihat penyebabnya dari berbagai faktor seperti 

sejarahnya yang penuh dengan kekerasan, pembagian etnis, marginalisasi 

sosial, politik, dan ekonomi, konflik ini merupakan perjuangan perebutan 

kekuasaan antara pemerintah daerah dan pusat (Quach 2004).  

 

Konflik Darfur pecah ditahun 2003 saat pemberontak menyerang pangkalan 

pemerintah di El Fasher, yang kemudian disusul oleh serangan balik 

pemerintah lewat Janjaweed, konflik yang memanas ini menimbulkan banyak 

korban jiwa, namun banyaknya korban jiwa ini sulit untuk dipastikan 

jumlahnya, pemerintah Sudan sangat menutupi informasi mengenai konflik, 

terutama jumlah korban jiwa, Britain's Advertising Standards Authority 

(ASA) membuat perkiraan sekitar 400.000 orang dinyatakan tewas dalam 

konflik Darfur di tahun 2004.  
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Dampak dari konflik ini salah satunya adalah munculnya pengungsi yang 

berdatangan dari Darfur ke negara tetangga yaitu Chad, berikut adalah peta 

yang menggambakan kedekatan wilayah Darfur dan Chad. 

Gambar 3.1 

Peta Darfur 

 

Sumber:  The Ohio State University and Miami University Departments of History (t.t) 

Kedekatan geografis antara Darfur dan Chad tentunya membuat Chad 

menjadi wilayah strategis pelarian warga Darfur yang terancam oleh konflik, 

arus pengungsi Darfur yang masuk ke Chad inilah yang akhirnya membuat 

Presiden Chad Idriss Deby menginisiasi negosiasi internasional pertama 

mengenai Darfur yaitu Abuja Peace talks pada 3 September 2003 , perjanjian 

ini dihadiri Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SLM/A, isi 

perjanjian ini adalah disetujuinya gencatan senjata selama 45 hari, perjanjian-

perjanjian selanjutnya kendalinya diambil alih oleh Uni Afrika, hingga 

akhirnya pada 8 April 2004 ditandatanginya Humanitarian Ceasefire 

Agreement yang memberi otoritas Uni Afrika untuk menurunkan pasukannya 

yaitu AMIS atau the African  Union Mission in Sudan (FOI 2008). 
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Seperti yang juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya, kehadiran AMIS 

sayangnya belum dapat memberikan kedamaian di Sudan, kurangnya 

pasukan dan mandat yang tidak kuat menjadi penyebab gagalnya misi ini, 

selain itu AMIS, memiliki masalah dalam netralitas, menurut Reinhard 

Hutagaol (2018),  ketidaknetralan ini dipicu saat Janjaweed menyerang 

pasukan tentara Nigeria yang tergabung dalam AMIS hingga menewaskan 16 

orang, hal ini berbuah pada pembantaian balas dendam Nigeria kepada 

Janjaweed, namun memang netral ini adalah hal yang sulit bagi AMIS yang 

tentaranya notabene dari negara-negara afrika,  tentara AMIS yang berasal 

dari Mesir sendiri, secara historis cenderung lebih dekat ke Janjaweed (black 

arabian), berbeda dengan Kenya dan Nigeria yang lebih dekat dengan 

Darfurian atau orang Darfur asli (black african), ketidaknetralan ini memang 

hal yang sangat ricuh hingga berakibat penarikan pasukan Nigeria dari AMIS. 

Hal ini tentunya merupakan hal yang fatal, netralitas merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam melaksanakan misi perdamaian di tengah konflik, 

kegagalan AMIS dalam hal ini, tentu saja berbuah pada kegagalan dari misi 

ini, AMIS dilaporkan memang kesulitan mengatasi konflik Darfur dan 

hendak menyerah, hingga akhirnya PBB muncul dengan misi perdamaiannya.  

 

3.2.2  Resolusi Perpanjangan Mandat UNAMID 2008-2017 

Kegagalan AMIS dalam membawa kedamaian di Darfur membawa tekanan 

tersendiri bagi PBB untuk tidak mengulang hal yang sama, konflik Darfur 

yang tak kunjung reda dan juga sorotan internasional yang mulai tertuju pada 

Darfur akhirnya membuat PBB mengeluarkan pasukan perdamainnya, 

berbeda dengan pasukan perdamaiannya sebelumnya, UNAMID merupakan 

dimensi baru dari peacekeeping operations, yaitu menggabungkan dua 

lembaga antara PBB dan Uni Afrika hingga melahirkan hybrid mission yang 

juga merupakan bentuk evolusi dari generasi kelima peacekeeping 

operations. Berikut adalah mandat penuruan misi serta perpanjangan 

UNAMID sejak 2008-2017. 
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Tabel 3.1 

Mandat Awal UNAMID dan Keadaan di Darfur  

Resolusi 

(1) 

Keadaan di Darfur 

(2) 

Resolusi PBB 1769 tahun 2007: Resolusi awal 

penerjunan UNAMID di Darfur, menurunkan 

pasukan hybrid yang ditargetkan pada 31 

Desember 2007 sudah dapat  menjalankan 

tugasnya di Darfur, Dewan Keamanan dengan 

suara bulat mengadopsi Resolusi 1769 yang 

mengesahkan 26.000 orang pasukan  

perdamaian PBB 

Pada kenyataannya tidak sebnyak 26.000 orang 

yang berada dalam pasukan UNAMID karena 

Pemerintah mempersulit penuruan pasukan di 

Darfur, Pemerintah Sudan kerap menghalangi 

misi, pada kurun tahun 2007 setidaknya 30.000 

orang menjadi IDP dan 200,000 tewas 

Resolusi PBB 1828 tahun 2008: Perpanjangan 

mandat bagi UNAMID, PBB menunda 

prosekusi Al-Bashir sebagai tersangka 

kejahatan kemanusiaan ICC demi kelancaran 

penurunan UNAMID,  

 

UNAMID menjembatani pertemuan antara 

Pemerintah Sudan dan JEM pada 17 Februari 

2000 di Doha, Qatar untuk menandatangani 

goodwill agreement,  sayangnya proses 

perjanjian ini tidak diimplementasikan oleh 

kedua belah pihak, Pemerintah Sudan masih 

membatasi gerak UNAMID.  

Resolusi 1882 tahun 2009: PBB menghimbau 

pengawasan terhadap koalisi gencatan senjata 

lebih efektiv lagi, DK PBB juga menyadari 

bahwa konflik sudah menyebar melewati batas 

negara, dan meminta pada Sudan dan Chad 

untuk mematuhi perjanjian Doha. 

 

Keadaan masih kacau, belum ada progress 

berarti, keadaan masih sama dengan tahun 

sebelumnya.  

Resolusi 1953 tahun 2010: PBB juga 

menghimbau seluruh pihak untuk melindugi 

warga sipil dari serengan pelecehan seksual, 

selain itu PBB menghimbau keras 

pemberhentian serangan pada UNAMID. 

Di tahun 2010 ini Sudan mengalami sebuah 

peristiwa penting yaitu Pemilihan Umum yang 

dimenangkan Al-Bashir, tahun 2010 konflik 

kembali meningkat, diberitakan sejumlah 2,321 

warga sipil tewas akibat konflik, sedangkan IDP 

sendiri mencapai angka 1,9 juta, dan sebanyak 

270.000 orang mengungsi ke Chad.  

Resolusi 2003 tahun 2011: PBB 

menggarisbawahi bahwa UNAMID harus 

menggunakan seluruh kekuatan dan 

kapabilitanya untuk melindungi warga sipil, dan 

menyediakan akses bagi pekerja kemanusiaan, 

PBB juga mendorong penandatanganan 

perjanjian damai di Doha 

 
 

Semenjak pertempuran pemerintah dengan 

kelompok pemberontak sejak bulan Jauari-

Oktober sebanyak 70.000 warga menjadi IDP, 

pelecehan seksual dalam konflik kiang 

meningkat.  
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(1) (2) 

 

Resolusi 2063 tahun 2012: PBB kembali 

menghimbau seluruh pihak untuk 

menandatangani Doha Document for Peace dan 

segera melakukan gencatan senjata, Dewan 

Keamanan PBB juga kembali menggarisbawahi 

UNAMID untuk menggunakan kekuatan dan 

kapabiltasnya dengan maksimal.  

 

Walaupun PBB mengatakan bahwa keamanan 

di Darfur di 2012 lebih tinggi dari tahun-tahun 

sebelumnya, tetap saja Darfur masih jauh dari  

stabil, pertempuran antara militan yang 

berasosiasi dengan SAF dengan kelompok 

pemberontak ditahun 2012 dikabarkan 

menewaskan 1.637 warga sipil.  

Resolusi 2113 tahun 2013: Dalam  Resolusi ini 

PBB masih menghimbau seluruh pihak untuk 

menjadi bagian dari Doha Document for Peace 

dan segera menghentikan kekerasan di Darfur 

Di tahun 2013 ini keadaan di Darfur kembali 

memanas,  keadaan Darfur yang semakin 

menegang membuat angka IDP makin melonjak 

di bulan Januari-Mei, dilaporkan bahwa 

sebanyak 300.000 warga Darfur menjadi IDP, 

Resolusi 2173 tahun 2014:  Resolusi ini 

meminta UNAMID untuk meningkatkan 

perlindungannya pada warga sipil dan pekerja 

kemanusiaan, termasuk melindungi fasilitas dan 

logistik dalam misi perdamaian,  DK PBB juga 

meminta UNAMID untuk mengurangi 

kegiatannya di seluruh komponen militer, polisi 

dan sipil, dengan memperhatikan niat Sekretaris 

Jenderal untuk memangkas  komponen polisi 

secepatnya.  

Di tahun 2014 pergesekan antar etnis terlihat 

makin menonjol di Darfur, keadaan di 2014 

makin mencekam dengan adanya RSF yang 

menebar teror di segala penjuru Darfur, 

Tamparan besar bagi PBB dan noda kelam bagi 

kemanusiaan terjadi di bulan Oktober 2014,  

ketika terjadi pemerkossan masal di Tabit dan 

UNAMID sebagai penjaga perdamaian yang 

tugas utamanya melindungi warga sipil gagal 

memproses kasus ini. 

Resolusi 3228 tahun 2015:  Dewan Keamanan 

memutuskan bahwa UNAMID akan 

mempertahankan jumlah personilnya, Dewan 

Kemanan kembali menegaskan kembali 

prioritas strategis UNAMID tentang 

perlindungan warga sipil dan mediasi 

perdamaian antara Pemerintah Sudan dan pihak-

pihak yang belum menjadi bagian dari Doha 

Document 

 

Cina dan Rusia ingin exit strategy di Darfur 

segera dilakukan, sementara itu  kedaaan di 

Darfur kembali memanas, di tahun 2015 Darfur 

memasuki babak baru dalam Genosida, 

sebanyak 400.000 korban tewas dan 3 juta IDP 

menjadi saksi kekejaman konflik Darfur 

Resolusi 2296 tahun 2016: DK PBB 

menekankan pada UNAMID untuk 

menggunakan kapabilitasnya dengan maksimal 

untuk melindungi warga sipil dan memediasi 

perdamaian di Darfur, dalam resolusi ini PBB 

juga mendukung adanya pemungutan suata 

mengenai Referendum Administratif Darfur 

 

 

 

 

 

 

Hasil referendum yang membagi Darfur 

menjadi lima bagian banyak menuai protes, 

banyak menyebut bahawa hasil pemungutan 

suara ini sebagai ‘penipuan’, Omda Ahmed 

Ateem ketua dari  Darfur Displaced and 

Refugees Association mengatakan bahwa hasil 

suara ini tidak berarti apa-apa bagi warga Darfur 

dimana sebagian besar dari mereka terjebak 

menjadi pengungsi dan IDP sehingga tidak bisa 

menggunakan suaranya 
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Sumber: dari berbagai sumber 

UNAMID pertama diterjunkan di Darfur pada tahun 2007, empat tahun 

setelah pecahnya konflik Darfur pasca serangan pemberontak pada pangkalan 

militer pemerintah di El Fasher, PBB bekerja sama dengan Afrika 

membentuk UNAMID yang diterjunkan sesuai dengan resolusi dewan 

keamanan PBB 1769 tahun 2007 (PKSOI t.t). Bergabungnya Uni Afrika 

dalam misi ini dikarenakan Pemerintah Sudan yang sebenarnya enggan 

menerima PBB dalam konflik Darfur, Presiden Sudan Omar Al Bashir 

memiliki alasan tersendiri akan resistensi pada campur tangan PBB, pasalnya 

PBB lewat Dewan Keamanannya memberi rujukan pada ICC mengenai 

konflik di Darfur, yang nantinya akan menyeret Bashir pada tuntutan 

kejahatan terhadap perang (Daily Maverick 2016). 

Namun dengan adanya Uni Afrika yang mana adalah organisasi regional yang 

menanungi Sudan dan sudah pasti membela kepentingan negara anggotanya 

pemerintah Sudan merasa lebih ‘aman’ dalam menghadapai UNAMID, selain 

itu kedatangan PBB seperti yang disampaikan Reinhard Hutagaol dalam 

wawancara bersama penulis, PBB membawa dana dan bantuan infrastruktur 

yang tentunya menguntungkan Sudan, dalam menerima UNAMID di dalam 

konflik Darfur. Pemerintah Sudan juga sangat membatasi gerak gerik 

UNAMID, Walaupun UNAMID secara resmi mendapat ijin Pemerintah, 

namun dalam praktuknya  Sudan dikabarkan sering memblokir akses 

UNAMID ke area-area konflik (Daily Maverick 2016) . Hutagaol (2018) juga 

(1) (2) 

Resolusi 2363 tahun 2017:  PBB memutuskan 

mencabut pasukannya di bagian barat Darfur 

dalam setahun kedepan, Dewan Kemanan juga 

memutuskan bahwa pada setengah fase 

berjalannya misi, jumlah tentara dan polisi  

dalam UNAMID akan dikurangi 

 

Kekerasan di Darfur belumlah berakhir bahkan 

di tahun sebelumnya Pemerintah diduga 

menggunakan senjata kimia dalam menyerang 

warga di tahun 2016, Sampai di tahun 2017 

diperkirakan setidaknya 400.000 korban tewas 

dan hampir 3 juta orang menjadi IDP, angka ini 

terus menjadi perdebatan karena sulitnya 

informasi dan akses pada konflik Darfur, sampai 

di tahun 2017 8 tahun setelah Al-Bashir 

dinyatakan sebagai burnonan ICC, belum ada 

penyelesaian baik bagi konflik Darfur, warga 

sipil, kejahatan kemanusiaan, dan nasib IDP, 
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menyuarakan hal yang sama, dalam masanya bertugas sebagai FPU 

UNAMID di Darfur, Pemerintah Sudan kerap membatasi gerak UNAMID 

bahkan mempersulit perizinan masuk ke Sudan, dan mempersulit perizinan 

alokasi kendaraan dan senjata,  beberapa kali Sudan bahkan menolak secara 

gamblang masuknya pasukan perdamaian. Berikut adalah resolusi-resolusi 

dasar penerjunan UNAMID beserta keadaan di Darfur sejak 2008-2017; 

1.  Resolusi PBB 1769:  Awal Penerjunan UNAMID  

Resolusi 1769 yang dikeluarkan pada 31 Juli 2007 memberi dasar hukum 

terjunnya UNAMID di Darfur, berisi mengenai komitmen PBB bersama Uni 

Afrika untuk membantu Pemerintah Sudan mengatasi konflik Darfur dengan 

menurunkan pasukan hybrid yang ditargetkan pada 31 Desember 2007 sudah 

dapat  menjalankan tugasnya di Darfur, Dewan Keamanan dengan suara bulat 

mengadopsi Resolusi 1769 yang mengesahkan 26.000 orang pasukan  

perdamaian PBB- 

Uni Afrika di Darfur, 26.000 pasukan perdamaian UNAMID terdiri dari 

19.555 personel militer,  3.772 polisi internasional dan 2.660 petugas polisi 

khusus. Resolusi 1769 meminta Negara Anggota PBB untuk 

menyumbangkan pasukan dalam waktu 30 hari sejak resolusi ini diadopsi, 

pada awalnya UNAMID dijadwalkan bertugas selama setahun lamanya di 

Darfur, Di Bagian 15a (ii), resolusi ini merujuk pada Bab 7 untuk 

mengesahkan penggunaan kekuatan UNAMID untuk melindungi warga sipil, 

walaupun Resolusi 1769  ini menekankan pada unsur 'consent' dan mengakui 

dengan penuh kedaulatan Pemerintah Sudan, resolusi  ini juga menjunjung 

tinggi resolusi 1674 yang menempatkan perlindungan warga sipil dalam 

konflik bersenjata sebagai prioritas utama, yang mana menegaskan kembali 

ketentuan dokumen hasil KTT Dunia  tahun 2005 yaitu pada paragraf 138 dan 

139 mengenai tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dari genosida. , 

kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan 

(Responsibility to Protect 2007).   

Sekretaris Jenderal PBB (2007) dikutip dari ‘Report of the Secretary-General 

on Financing of the African Union-United Nations Hybrid Operation in 
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Darfur for the period from 1 July 2007 to 30 June 2008’  mengatakan bahwa 

UNAMID memiliki tujuan untuk: 

1. Berkontribusi pada pemulihan kondisi keamanan yang 

diperlukan untuk  penyediaan bantuan kemanusiaan yang 

aman; 

2. Berkontribusi pada perlindungan warga sipil di bawah 

ancaman nyata kekerasan fisik dan mencegah serangan 

terhadap warga sipil; 

3. Berkontribusi pada promosi, penghormatan, dan 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar 

di Darfur; 

4. Berkontribusi pada lingkungan yang aman untuk 

rekonstruksi ekonomi dan 

5.  Pembangunan, serta pengembalian berkelanjutan IDP  

dan pengungsi ke rumah mereka; 

6.  Mendampingi dalam mempromosikan aturan hukum 

di Darfur; memonitor, mengobservasi,mematuhi dan 

memverifikasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian 

gencatan senjata yang ditandatangani sejak 2004, serta 

membantu pelaksanaan DPA (Darfur Peace Agreement) 

dan perjanjian selanjutnya; 

7.  Membantu proses politik untuk memastikan bahwa 

proses politik berjalan lancar dan mendukung upaya 

mediasi bersama Uni Afrika dan PBB; dan 

8.  Memantau dan melaporkan situasi keamanan di 

perbatasan Sudan dengan Chad dan Republik Afrika 

Tengah.  

PBB mengatakan bahwa UNAMID adalah misi yang kompleks  yang 

diterjunkan di lingkungan yang sulit dengan mandat yang menantang,    

sehingga untuk menjamin kelancaran misi perdamian di Darfur ini, PBB 

mengeluarkan dana  sebesar 1.48 Miliar dollar Amerika untuk pelaksanannya 

selama 2007 hingga 2008, merujuk pada dana dan jumlah pasukan yang 
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diturunkan di Darfur, misi UNAMID ini adalah misi perdamaian terbesar di 

abad 21 (PBB 2007). 

Dengan dana yang fantastis dan jumlah pasukan yang besar tentunya 

UNAMID menanggung ekspetasi besar dalam pelaksanaan misi 

perdamaiannya, namun sayangnya misi perdamaian di Darfur berjalan tidak 

cemerlang, Joint report NGO membuat laporan mengenai UNAMID 

Deployment on the brink (2007) dalam laporan ini menjelaskan mengenai 

awal mula penerjunan UNAMID yang mendapat tantangan besar dari 

Pemerintah Sudan. 

Sebagai negara penerima pasukan perdamaian, Sudan yang seharusnya 

mendampingi PBB bertindak sebaliknya dengan secara gencar menekan 

UNAMID, PBB sendiri gagal memberi gertakan dan mengingatkan tanggung 

jawab Sudan akan Resoulsi DK PBB 1769, para politisi dan anggota-anggota 

komunitas internasional hanya setengah hati dalam  memberi perhatian 

UNAMID dengan bahkan dilaporkan menjelang penerjunanya UNAMID 

kekurangan fasilitas transportasi berat seperti helikopter dan truk, 

ketidakmapuan dan ketidakpedulian komunitas internasional dalam 

memenuhi fasilitas UNAMID membuat Sudan makin percaya diri menekan 

UNAMID. 

Pemerintah Sudan menghalangi UNAMID dalam lima hal imi: 

1. Pemerintah telah gagal menyetujui secara resmi daftar 

kontribusi pasukan UNAMID selama lebih dari dua bulan 

2. Pemerintah telah menolak unit pasukan dari Nepal, 

Thailand dan negara-negara Nordik, Sudan bersikeras 

bahwa mereka hanya akan menerima kontribusi dari 

Afrika.  Hal ini tentunya merugikan UNAMID karena 

setiap unit yang diusulkan membawa peran penting untuk 

kekuatan pasukan, dan tidak ada alternatif strategi lain 

yang dapat digunakan dalam waktu singkat. 

3. Pemerintah telah menghabiskan waktu berbulan-bulan 

untuk mengalokasikan lahan untuk pangkalan di Darfur, 
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dan pada 13 Desember belum mengalokasikan pangkalan 

untuk wilayah Zalingei 

4. Pemerintah Sudan  berusaha mengatur penonaktifan 

sementara komunikasi UNAMID  ketika Pemerintah 

melakukan 'Operasi Keamanan' dalam Perjanjian Status 

Pasukan, hal ini berarti UNAMID harus 

menginformasikan Pemerintah akan langkah-langkah 

pasukan dan semua peralatan sebelumnya 

5. Sudan menolak memberi izin UNAMID untuk 

menerbangkan helikopter di malam hari, dan juga 

menetapkan jam malam bagi UNAMID di area-area 

tertentu 

Hal utama yang perlu diperhatikan dari situasi ini adalah kekacauan di Sudan 

makin memburuk , dan dampaknya Darfur semakin terpuruk oleh 

pemerkosaan masal, pembantaian, bahkan bukan hanya masyarakat Darfur 

yang terancam, para pekerja kemanusiaan juga mengalami kekerasan ( Joint 

Report NGO 2007), di bulan Oktober 2007, sebulan sebelum penyerahan 

komando dari AMIS kepada UNAMID secara resmi, kekacauan di Darfur 

tidak terkendali setidaknya d bulan oktober sebanyak 30.000 terusir dari 

tempat tinggalnya dan menjadi IDP, di bulan Oktober juga dilaporkan 7 orang 

pekerja kemanusiaan tewas, sejak 2003 terhitung sebanyak 2.2 juta orang 

menjadi IDP, dan setidaknya 200.000 orang tewas dalam konflik Darfur 

(IRIN 2007). Hal ini tidak akan membaik jika PKO tidak melepaskan rantai 

yang membelenggunya, PBB perlu mengambil langkah yang lebih tegas 

bahkan menjatuhkan sanksi bagi Sudan, UNAMID dengan ekspetasi 

tingginya harus disesuaikan bukan hanya kemampuannya namun juga 

komitmen PBB dan komunitas internasional didalamnya. 

Awal penerjunan yang tidak berjalan lancar bagi UNAMID membuat misi 

UNAMID dalam setahun kedepan makin memburuk, di tahun 2008 konflik 

Darfur berkembang semakin kompleks, kekacuan di Darfur bukan hanya 

terjadi antara pemberontak dan Pemerintah saja, antar kelompok 
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pemberontak juga terjadi gesekan besar, belum lagi proxy war yang terjadi 

antara Sudan dan Chad dimana masing-masing negara mendukung 

pemberontak satu sama lain membuat masyarakat sipil terjebak di kekacuan 

ini dan lagi-lagi menjadi korban (Ferris 2008), pada Februari 2008 UNAMID 

dan serangkaian staf seperti anggota-anggota senior UNAMID, pegawai sipil, 

informasi publik, HAM, dan unit pekerja kemanusiaan sudah berhasil 

diterjunkan di Darfur (Rambostham 2008), Prinsloo & Niekerks (2017) 

menyebut kesiapan ini sebagai ‘Panggung UNAMID’ dimana UNAMID 

sudah harus segera ‘berpentas’.  

Namun pentas UNAMID tidak berjalan seperti harapan, di bulan Februari  

2008 SAF atau Sudan Armed Forces (SAF) menyerang pangkalan JEM dan 

SLM/A serangan ini menyebabkan kerusuhan besar yang menyebabkan 

warga  kembali menjadi IDP bahkan menyebabkan tewasnya warga sipil, 3 

desa di Darfur Sirba, Silea, dan Abu Suroj mengalami serangan dari SAF 

yang menggunakan Antonov Bombers dan senjata-senjata helikopter, 

serangan ini didukung oleh kelompok militan Janjaweed yang menyerang 

dengan menunggang kuda, Janjaweed membakar, merusak, bahkan 

memperkosa dan membantai warga sipil yang menyebabkan setidaknya 100 

warga tewas dikarenakan serangan ini (Human Rights Watch 2008), selain 

warga sipil, pekerja kemanusiaan juga menjadi korban serangan  , 54 

kendaraan dicuri dan 14 markas pekerja kemanusiaan diserang (Rambostham 

2008), fakta-fakta tersebut menghadirkan keresahan di Darfur bahwa 

UNAMID tidak bisa diandalkan dalam melindungi warga Darfur.  

 

Bukan hanya mengalami kesulitan dalam melindungi Darfur, UNAMID 

menghadapi kenyataan bahwa mereka juga menjadi target serangan, Darfur 

Australia Network (2008) melaporkan bahwa Pemerintah Sudan  menyerang 

konvoi UNAMID di bulan April 2008, dimana UNAMID tidak membalas 

serangan tersebut, UNAMID juga mengalami serangan-serangan lainnya  

seperti serangan di Bulan Juli 2008 yang menyebabkan korban dan kerusakan 

yang fatal, Serangan pada UNAMID juga dilancarkan oleh Pemberontak 

seperti pada 30 juni 2008 pasukan bersenjata  Faksi Mini Minnawi dari 
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SLM/A menculik 38 anggota UNAMID selama 5 jam, yang akhirnya para 

penjaga perdamaian berhasil dibebaskan setelah diadakan negosiasi antara 

UNAMID dan petinggi SLM/A ( UN News 2008) . UNAMID berusaha untuk 

mencegah terjadinya kejadian serupa dengan meningkatkan komunikasi 

dengan segala pihak yang terlibat dalam konflik baik Pemerintah, SLM/A, 

dan JEM, UNAMID berusaha membuktikan bahwa mereka bukanlah 

ancaman dan menegakkan impartialitas (Ramsbotham), sayangnya upaya ini 

tidak berbuah manis karena serangan pada UNAMID masih berlanjur, di 

akhir 2008 dikabarkan sebanyak 22 penjaga perdamaian tewas dalam 

serangan (UN DPI 2010). Di tahun 2008 juga menjadi tahun dimana perintah 

penangkapan Al-Bashir dikeluarkan oleh ICC, Al Bashir dituntut atas dugaan 

kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, dan Genosida yang 

terjadi di Darfur sejak 2005 (Coalition for the ICC 2009). 

Hal ini menambah ketegangan dan sentimen Pemerintah Sudan akan 

UNAMID, Al-Bashir sendiri menghawatirkan jika UNAMID akan turut andil 

dalam penangkapannya, menanggapi situasi di Darfur yang tak kunjung 

membaik hingga masa tugas UNAMID, PBB memperpanjang mandat 

UNAMID dengan mengeluarkan resolusi 1828 dan resolusi 1841. 

 

2. Resolusi PBB 1828 tahun 2008 

Pada 31 Juli 2008 PBB mengeluarkan resolusi 1828 yang berisi perpanjangan 

mandat UNAMID selama setahun, dalam resolusi ini 14 suara menyetui 

resolusi 1828 dengan US memilih untuk abstain, alasan dibalik abstainnya 

US ini dikarenakan US tidak setuju dengan penyampaian bahasa dalam 

resolusi ini, walaupun abstain US memastikan bahwa US mendukung 

pengadaan misi perdamaian ini, adapun bunyi resolusi yang tidak disetujui 

oleh US adalah berikut; 

Taking note of the African Union (AU) communiqué of the 142nd 

Peace and Security Council (PSC) Meeting dated 21 July 

(S/2008/481, annex), having in mind concerns raised by members of 

the Council regarding potential developments subsequent to the 

application by the Prosecutor of the International Criminal Court of 
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14 July 2008, and taking note of their intention to consider these 

matters further. 

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa DK PBB akan 

mempertimbangkan pasal 16 dari Statuta Roma untuk mengundur investigasi 

prosekusi Al-Bashir setidaknya setahun lamanya, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemungkinan inisiatif perdamian dengan Sudan dan juga 

untuk menjamin keamanan pengadaan UNAMID (Scheffer 2008). US 

menghawatirkan jika resolusi 1828 digunakan DK PBB untuk menunda 

prosekusi Al-Bashir oleh ICC. Sudan sendiri memanfaatkan keberlanjutan 

misi UNAMID di Darfur dengan terang-terangan menyatakan kesediaanya 

menerima UNAMID namun dengan syarat bahwa DK PBB menghapus 

'semua hambatan' dalam penerjunan UNAMID (UN DPI 2008), yang 

dimaksud hambatan oleh Sudan tentu saja perintah prosekusi Al-Bashir oleh 

ICC.  

 

Di tahun kedua dari UNAMID, DK PBB (2008) menggarisbawahi dalam 

Resolusi 1828 bahwa cara militer tidak akan digunakan dalam penyelesaian 

konflik Darfur dan misi perdamian ini akan lebih memfokuskan diri mengenai 

proses perjanjian perdamaian di Darfur . Konflik di Darfur di tahun 2009 

dikabarkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun mereda 

konflik Darfur masih jauh dari penyelesaian, PBB mencatat sejak januari-

pertengahan Mei sebanyak 137.000 Darfurian menjadi IDP, Global Security 

(2009) juga melaporkan Pemerintah Sudan masih membacking kelompok 

Militan Janjaweed, dan menutup mata menanggapi kelompok militan atau 

pasukannya yang melakukan kejahatan kemanusiaan seperti menyerang 

warga sipil, memperkosa, dan merekrut tentara anak. Memenuhi 

komitmennya untuk menyelesaikan konflik Darfur melalui proses damai, 

UNAMID menjembatani pertemuan antara Pemerintah Sudan dan JEM pada 

17 Februari 2000 di Doha, Qatar untuk menandatangani goodwill agreement, 

pihak-pihak yang terlibat mendiskusikan mengenai proses perdamaian di 

Darfur, sayangnya proses perjanjian ini tidak diimplementasikan oleh kedua 

belah pihak, kegagalan UNAMID membawa pihak-pihak yang terlibat dalam 
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konflik Darfur untuk mengimplementasikan perjanjian perdamian bukanlah 

satu-satunya kegagalan UNAMID di tahun ini, UNAMID lagi-lagi gagal 

untuk memenuhi tugasnya dengan maksimal, Pemerintah Sudan masih 

membatasi gerak UNAMID dan dikabarkan setidaknya 42 patroli UNAMID 

dicegah oleh Sudan, UNAMID juga sering ditolak akses memasuki kamp IDP 

(DK PBB), ketidakmampuan UNAMID menembus batasan Pemerintah 

Sudan tentunya menghalangi UNAMID dalam bertugas yang berarti 

perlindungan pada warga sipil semakin mustahil, sementara UNAMID tidak 

bisa melindung warga sipil, pelecehan seksual dalam perang kepada wanita 

dan anak-anak di Darfur semakin terpampang nyata (Prinsloo & Niekerks 

2017). 

 

3. Resolusi 1882 tahun 2009 

Mengadopsi resolusi 1881 untuk memperpanjang mandat UNAMID DK PBB 

meminta Sekjen PBB untuk mengonsultasikan kepada pihak-pihak yang 

terlibat agar melakukan pengawasan terhadap koalisi gencatan senjata lebih 

efektiv lagi, DK PBB juga menekankan pada UNAMID untuk aktif 

melaporkan tindakan-tindakan yang menghambat proses perdamaian, DK 

PBB juga menyadari bahwa konflik sudah menyebar melewati batas negara 

Sudan, dan meminta pada Sudan dan Chad untuk mematuhi perjanjian Doha 

dan memperbaiki hubungan antar negara dengan memangkas segala 

dukungan kepada kelompok bersenjata, dan juga meningkatkan kerjasama 

dalam pengawasan batas negara, serta bekerja sama secara diplomatik demi 

kemanan dan kestabilan wilayah (PBB 2009). 

 

4. Resolusi 1953 tahun 2010 

PBB memperpanjang mandat UNAMID dengan mengeluarkan Resolusi 1953 

tahun 2010, mandat UNAMID diperpanjang hingga 31 Juli 2011, kali ini 

UNAMID memiliki 19.555 personil, UNAMID menekankan pada 

perlindungan warga sipil dan menjamin akses UNAMID dalam melinudngi 

warga sipil lewat pekerja kemanusiaan di misi ini, PBB menyampaikan 

keprihatiannya atas serangan dari para pemberontak, dan bombardir dari 
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Pemerintah Sudan, dan menghimbau seluruh pihak untuk melakukan 

gencatan senjata, PBB juga menghimbau seluruh pihak untuk melindugi 

warga sipil dari serengan pelecehan seksual, selain hal-hal tersebut PBB 

menghimbau keras pemberhentian serangan pada UNAMID (PBB 2010). 

Di tahun 2010 ini Sudan mengalami sebuah peristiwa penting yaitu Pemilihan 

Umum, awal tahun 2010 dipenuhi dengan persiapan Pemilu , pemilihan 

umum dimenangkan oleh Al-Bashir yang mendapatkan 68.2% dari 6 juta 

suara, Al-Bashir mengalahkan 11 pasangan calon presiden lainnya, yang 

beberapa diantaranya berhasil dia boikot sebelum pemilihan umum (Sudan 

Tribune 2010). Di tahun ini pula kekerasan di Darfur kembali meningkat, 

berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Tahun 2010 menjadi tahun 

dimana konflik kembali meningkat, diberitakan sejumlah 2,321 warga sipil 

tewas akibat konflik, sedangkan IDP sendiri mencapai angka 1,9 juta, dan 

sebanyak 270.000 orang mengungsi ke Chad, Pemerintah gencar menyerang, 

membombardir, dan membakar area-area warga sipil, kelompok militan yang 

didukung Pemerintah juga masih menyerang,memperkosa, dan menggunakan 

tentara anak,  kelompok pemberontak sendiri juga menyerang warga sipil, 

pekerja kemanusiaan dan UNAMID juga menjadi sasaran serangan mereka,  

(Global Security 2010). 

 

Tingginya kekerasan di tahun 2010 ini sebagian besar dikarenakan kerusuhan 

yang terjadi antara SAF dengan SLA di Jebel Marra, dan dengan JEM di Jebel 

Moon, dan dengan SLA/M di area-area tertentu di Darfur Utara dan Darfur 

Selatan, himbaun PBB untuk menghentikan kekerasan pada UNAMID 

terbukti hanya angin belaka, 26 penjaga perdamian dan pekerja organisasi 

non-pemerintah diculik di tahun 2010 (OCHA 2011),  sejak 2009-2010 10 

penjaga perdamian tewas, serangan-serangan ini membuat baik UNAMID 

maupun Pekerja Kemanusiaan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, 

yang berarti sekali lagi UNAMID gagal melaksanakan tugasnya, pada 

keadaan ini PBB diharapkan dapat mengambil langkah yang tegas, baik untuk 

melindungi pasukan perdamainnya, dan tentunya untuk melindungi warga 

sipil yang semakin lama semakin tergencet.  
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5. Resolusi 2003 tahun 2011 

Resolusi 2003 menandai tahun keempat UNAMID memanjangkan 

mandatnya di Darfur, menandakan dalam 4 tahun bertugas, UNAMID belum 

memberikan kemajuan berarti yang artinya konflik di Darfur masih jauh dari 

perdamian dan warga sipil masih terancam, resolusi ini mendapat suara bulat 

tahun 2011 PBB memutuskan untuk tidak menambah pasukan, dalam resolusi 

ini PBB menggarisbawahi bahwa UNAMID harus menggunakan seluruh 

kekuatan dan kapabilitanya untuk melindungi warga sipil, dan menyediakan 

akses bagi pekerja kemanusiaan, PBB juga mendorong penyelesaian 

perjanjian damai di Doha (PBB 2011). Konflik, kekerasan, serangan dari 

pemberontak, bombardir dari Pemerintah dan kelompok militannya masih 

berjalan di tahun ini, masih tingginya kekerasan di Darfur bisa saja dipicu 

oleh referendum Sudan Selatan yang semakin mendekat, merdekanya Sudan 

selatan membuat daerah utara menjadi cemas, ditakutkan bahwa 

kemerdekaan Sudan Selatan membuat Sudan kehilangan wilayah minyaknya 

dan akan bergerak makin mengencet daerah utara (Kent Brown dkk 2010). 

 

Semenjak pertempuran pemerintah dengan kelompok pemberontak sejak 

bulan Jauari-Oktober sebanyak 70.000 warga menjadi IDP, SGBV atau 

Sexual Gender Based Violence masih terjadi di tahun ini, otoritas kerap kali 

menutup jalur keadilan bagi korban, hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku 

adalah pasukan dari pemerintah atau kelompok militan yang didukung 

pemerintah (Global Security 2011). Kegagalan Pemerintah untuk mengatasi 

SGBV sementara wanita-wanita di Darfur mengalami kekerasan, 

perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan adalah suatu tragedi 

kemanusiaan besar yang gagal untuk dihentikan bagi Pemerintah yang 

harusnya menjadi pelindung utama bagi seluruh warga negaranya. 

  

Bagaimana UNAMID sendiri berperan menanggapi kekerasan seksual dalam 

perang ini?,  UNAMID sekali lagi gagal memberi respon atau tindakan, 

Reinhard Hutagaol (2017) lewat wawancara dengan penulis mengatakan 
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bahwa kegagalan UNAMID mengatasi kekerasan seksual dalam konflik 

Darfur dikarenaan UNAMID tidak memilki kewenangan menangani hal 

semacam ini, yang mana kewenangannya jatuh ditangan otoritas lokal, hal ini 

tidak sepenuhnya benar, UNAMID sebagai pasukan perdamaian yang berada 

dibawah PBB tentunya berwenang menghentikan kekerasan seksual dalam 

konflik, hal serupa juga disampaikan oleh Ahmed H Adam negosiator Darfur 

dan Profesor SOAS University dalam wawancara dengan penulis mengatakan 

bahwa ketika negara seperti Sudan terbukti gagal melindungi warga 

negaranya maka tugas PBB untuk melindungi warga sipil dan kasus 

pemerkosaan masal di Tabit tentunya adalah tanggung jawab PBB dalam 

pengusutan dan penuntasannya, bagaimanapun mandat utama UNAMID 

adalah perlindungan terhadap warga sipil, UNAMID bukan tidak berwenang 

mengatasai kekerasan seksual namun UNAMID tidak memiliki kekuatan 

untuk mengatasi hal tersebut, UNAMID terlalu ‘toothless’ dan tidak dapat 

melindungi warga.  

 

6. Resolusi 2063 tahun 2012 

Mandat UNAMID kembali diperpanjang lewat resolusi 2063 tahun 2012,  

PBB kembali menghimbau seluruh pihak untuk menandatangani Doha 

Document for Peace in Darfur dan segera melakukan gencatan senjata, 

Dewan Keamanan PBB juga kembali menggarisbawahi UNAMID untuk 

menggunakan kekuatan dan kapabiltasnya dengan maksimal untuk 

melindungi seganap warga sipil di Darfur (PBB 2012). 

Walaupun PBB mengatakan bahwa keamanan di Darfur di 2012 lebih tinggi 

dari tahun-tahun sebelumnya, tetap saja Darfur masih jauh dari  stabil, 

pertempuran antara militan yang berasosiasi dengan SAF dengan kelompok 

pemberontak ditahun 2012 dikabarkan menewaskan 1.637 warga sipil, 

pertempuran yang terjadi antara Pemerintah Sudan dengan pemberontak, dan 

kerusuhan antar suku membuat area-area di Darfur menjadi sulit untuk 

diakses bagi misi kemanusiaan, Jebel Marra menjadi area yang paling sulit 

untuk ditembus, sementara itu Pemerintah Sudan masih saja tidak kooperatif 

dengan resolusi PBB 1593 yang mendorong Sudan untuk menjawab tuntutan 
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dari ICC, Al-Bashir masih menolak tuntutan kejahatan kemanusian yang 

dilemparkan ICC padanya (Global Security 2012). 

7. Resolusi 2113 Tahun 2013 

Resolusi 2113 menandai 6 tahun lamanya PBB menerjunkan misi 

perdamiannya hybrid di Darfur, 6 tahun sudah UNAMID mengalami stagnan 

dalam mengendalikan konflik Darfur, berbeda dengan tahun sebelumnya, di 

tahun 2013 ini keadaan di Darfur kembali memanas, PBB masih menghimbau 

seluruh pihak untuk menjadi bagian dari Doha Document for Peace in Darfur 

(PBB 2013), dan segera menghentikan kekerasan di Darfur, perpanjangan 

mandat UNAMID kali ini diawali dengan serangan yang menewaskan 7 

orang penjaga perdamian dari Tanzania dan melukai sebanyak 17 penjaga 

perdamaian dalam satu serangan mematikan, serangan yang belum terdeteksi 

pelakunya ini dilakukan oleh sekelompok pasukan bersenjata yang dilengkapi 

dengan granat yang didorong oleh roket, serangan ditargetkan pada UNAMID 

dari jarak 25km dari kota Khor Abeche, wilayah sebelah barat Darfur, 

Ban Ki Moon selaku Sekertaris Jenderal PBB mendorong Pemerintah 

Sudan untuk segera menghukum pelaku (Global News 2013).  

Ban Ki Moon mengatakan bahwa penyebab memansnya keadaan di Darfur 

karena perebutan kontrol akan SDA seperti lahan, air, dan sumber mineral, 

kondidi di Darfur yang tidak memungkinkan misi perdamaian berjalan 

maksimal juga menjadi sumber masalah dari tahun ke tahun yang tidak bisa 

dihindari,Sekjen PBB mengakui bahwa dengan kembali memanasnya 

keadaan di Darfur dan serangan yang menimpa penjaga perdamian Tanzania, 

membuat kredibilitas dan efektivitas UNAMID mulai banyak dipertanyakan 

(Relief Web 2013). 

Keadaan Darfur yang semakin menegang membuat angka IDP makin 

melonjak di bulan Januari-Mei, dilaporkan bahwa sebanyak 300.000 warga 

Darfur menjadi IDP, Al-Jazeera juga melaporkan sulitnya meliput keadaan di 

Darfur dikarenakan akses bagi media internasional yang sangat dibatasi oleh 

Pemerintah Sudan, angka IDP ini kian melonjak di akhir tahun seperti yang 

disampaikan OCHA atau UN Office for the Co-ordination of Humanitarian 
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Affairs bahwa diakhir 2013 angka IDP mencapai 460.000 yang mana jauh 

lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan angka ini lebih besar dari 

gabungan jumlah IDP di tahun 2011 dan 2012,  Menteri Pertahanan Sudan  

Abdelrahim Mohammed Hussein  mengatakan bahwa  kerusuhan antar suku  

adalah penyebab utama memanasnya situasi di Darfur (Al Jazeera 2013),  

Ketegangan situasi di Darfur juga diceritakan oleh Nicholas Kristof, jurnalis 

New York Times dan aktivis HAM, di tahun 2013 Kristof mengunjungi 

Kamp Pengungsi Abdagam di Chad, kamp ini berisi pengungsi-pengungsi 

Darfur yang kabur ke wilayah Selatan Chad, Abdagam, setelah desa mereka 

menjadi target serangan oleh kelompok Militan dukungan Pemerintah,  

pengungsi Darfur selalu menceritakan kisah yang sama: pasukan bersenjata 

datang, membakar desa mereka, membunuh para pria, memperkosa para 

wanita, merampok harta berharga, dan memperbudak mereka, para pasukan 

bersenjata ini juga terus mengatakan bahwa mereka akan membantai seisi 

suku, Kristof menyebut keadaan sudah memasuki fase Genosida, Kristof 

mengritik respon internasional yang mengabaikan Darfur dikala ketegangan 

di Darfur masih terus berlanjut (New York Times 2013). 

8. Resolusi 2173 tahun 2014 

Ketegangan di Darfur yang meningkat ditahun 2013 dan ketidakmampuan 

UNAMID dalam menyelesaikannya membuat perpanjangan mandat kembali 

dilakukan, resolusi 2173 memperpanjang mandat selama 10 bulan hingga 30 

juni 2015, resolusi ini meminta UNAMID untuk meningkatkan 

perlindungannya pada warga sipil dan pekerja kemanusiaan, termasuk 

melindungi fasilitas dan logistik dalam misi perdamaian, seperti yang sudah 

diceritakan sebelumnya bahwa bukan hanya warga sipil yang menjadi sasaran 

serangan, UNAMID dan pekerja kemanusiaan juga menjadi sasaran dari 

berbagai pihak dari mulai pemberontak, dan kelompok militan yang didukung 

pemerintah, selain menjadi target serangan fasilitas dan kendaraan UNAMID 

juga kerap dirampas, di tahap ini sudah seharusnya PBB meningkatkan 

kemampuan keamananya, Dewan Keamanan menyadari kelemahan 

UNAMID ini dan mencatat penyesuaian indikator untuk UNAMID yang 

diuraikan dalam laporannya, meminta agar UNAMID lebih disempurnakan 
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untuk mencerminkan prioritas strategi, DK PBB juga meminta UNAMID 

untuk mengurangi kegiatannya di seluruh komponen militer, polisi dan sipil, 

dengan memperhatikan niat Sekretaris Jenderal untuk memangkas  

komponen polisi secepatnya untuk meningkatkan efektivitas UNAMID 

.Selain itu, Dewan juga mencatat bahwa UNAMID menghadapi tiga 

tantangan: kerjasama dengan Pemerintah dalam melaksanakan mandatnya; 

kegagalan kemampuan operasional beberapa pasukan dan kontingen polisi; 

dan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan struktur integrasi, baik di 

dalam misi mapun dengan tim negara-negara anggota misi perdamaian PBB 

(PBB 2014). 

Di tahun 2014 pergesekan antar etnis terlihat makin menonjol di Darfur, 

keadaan di 2014 makin mencekam dengan adanya RSF yang menebar teror 

di segala penjuru Darfur, RSF yang dibenuk oleh Pemerintah Sudan dan 

dikomandai oleh Hemeti yang merupakan mantan komandan Janjaweed, pada 

akhir bulan Februari 2014 RSF menyerang suku Fur dan Zaghawa yang 

menewakan 38 warga sipil, dan 10 orang hilang, serangan ini diawali dengan 

bombardir dari  Pesewat tempur Pemerintah Sudan, dilanjutkan dengan 

serangan darat oleh  pasukan bersenjata yang datang menggunakan Land 

cruiser, kuda, dan onta, serangan pemerintah menghacurkan sumber air, 

mencuri hewan ternak, dan membakar tempat tinggal warga, RSF 

melanjutkan serangannya di Jebel Mara dan Darfur utara, media melaporkan 

serangan di Darfur Selatan saja membuat 45.000 pergi dari tempat tinggalnya 

(Human Rights Watch 2014). 

Tamparan besar bagi PBB dan noda kelam bagi kemanusiaan terjadi di bulan 

Oktober 2014,  ketika terjadi pemerkossan masal di Tabit dan UNAMID 

sebagai penjaga perdamaian yang tugas utamanya melindungi warga sipil 

gagal memproses kasus ini, sebanyak 221 perempuan dan anak-anak 

diperkosa oleh pasukan Sudan di rumah mereka, bahkan didepan keluarga 

korban, Human Rights Watch menyebutnya sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan (The Guardian 2014).  
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UNAMID yang tiba terlambat seminggu setelah kejadian pemerkosaan masal 

ini tidak berbuat apa-apa dan sekali lagi gagal melakukan mandatnya, Aicha 

Elbasri mantan juru bicara misi gabungan ini menyatakan bahwa UNAMID 

gagal total dalam melindungi warga sipil, menurut Elbasri UNAMID dinodai 

oleh ‘Conspiracy of Silence’ dimana UNAMID terus mengabaikan 

gentingnya masalahnya Darfur, kegagalan UNAMID memproses 

pemerkosan masal di Darfur karena kuranganya political will dalam 

inverstigasi kasus ini, Pemerintah Sudan selalu menyangkal adanya 

kekerasan seksual dalam konflik Darfur, dan PBB bertindak pasif dengan 

tidak menutut Sudan akan kebohongannya, PBB juga tidak mendorong dan 

mendukung UNAMID untuk menginvestigasi kejatahan kemanusiaan ini, 

membuat sekali lagi warga sipil Darfur tenggelam dalam kesengsaraan (The 

Independent 2015).  

 

9. Resolusi 3228 tahun 2015 

Tahun 2014 menjadi tahun kelam dimana setidaknya 400,000 IDP bertambah 

di tahun tersebut, serangan oleh SAF, dan pemerkosaan masal di Tabit yang 

gagal di investigasi oleh UNAMID menambah nilai minus bagi performa misi 

perdamain hybrid ini. Resolusi 3228 menandai tahun kedelapan bagi 

UNAMID untuk menjalankan misinya di Darfur, ditahun ini exit strategy bagi 

UNAMID mulai dibahas walaupun UNAMID sendiri di tahun kedelapannya 

ini belum memberikan kemajuan bagi perdamaian Darfur. 

Dewan Keamanan memutuskan bahwa UNAMID akan mempertahankan 

jumlah personilnya sebanyak  15.845 personel militer, 1.583 personel polisi 

dan 13 unit polisi yang berisi masing-masing hingga 140 personel.Merujuk 

pada situasi di Darfur yang semakin memburuk , Dewan Kemanan kembali 

menegaskan kembali prioritas strategis UNAMID tentang perlindungan 

warga sipil, fasilitasi bantuan kemanusiaan dan keselamatan personil 

kemanusiaan dan mediasi perdamaian antara Pemerintah Sudan dan pihak-

pihak yang belum menjadi bagian dari Doha Document, dalam pertemuan 10 

Juni yang membahas UNAMID Asisten Sekjen Operasi Perdamian Edmond 

Mulet menyatakan kekhawatirannya akan keadaan di Darfur makin 
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menghawatirkan, di awal tahun 2014 setidaknya angka IDP bertambah 

sebanyak 78.000 orang, Mulet mengatakan bahwa exit strategy bagi 

UNAMID harus ditunda agar UNAMID lebih fokus dalam menjalankan 

misinya, hal yang berbeda disampaikan oleh perwakilan Cina dan Rusia yang 

kompak mengatakan bahwa exit strategy bagi UNAMID harus diproses lebih 

lanjut, perwakilan US dan Inggris menentang hal ini dan mengatakan bahwa 

keadaan kemanusiaan di Darfur yang memburuk membuat exit strategy harus 

ditunda (PBB 2015). 

Sikap Rusia dan Cina yang dengan jelas menginginkan UNAMID untuk 

segera keluar dari Darfur berhubungan dengan peran kedua negara ini dalam 

konfllik Darfur, baik Rusia dan Cina memiliki kepentingan seperti penjualan 

senjata dan transportasi perang dari Rusia pada pemerintah Sudan, dan 

dukungan pemerintaj Cina pada pemerintah Sudan untuk melindungi 

kepentingan Cina diperusahaan minyak Sudan, penjelasan lebih lanjut akan 

keterlibatan Cina dan Rusia dalam konflik Darfur akan dijelaskan lebih lanjut 

dalam sub bab berikutnya. 

Kembali membahas keadaan di Darfur, di tahun 2015 Darfur memasuki 

babak baru dalam Genosida, sebanyak 400.000 korban tewas dan 3 juta IDP 

menjadi saksi kekejaman konflik Darfur, keadaan di Darfur yang semakin 

haru semakin kacau membuat PBB sekali lagi memanjangkan mandatnya di 

tahun 2016. 

10. Resolusi 2296 tahun 2016 

Resolusi 2269 menyatakan bahwa PBB tetap mempertahankan jumlah 

pasukannya seperti ditahun 2015 walaupun kenyataannya keadaan di Darfur 

semakin memburuk,  Dewan Keamanan menyadari bahwa UNAMID tidak 

berkontribusi banyak pada misi perdamain di Darfur bahkan misi UNAMID 

kemajuannya stagnan, oleh karenanya DK PBB menekankan pada UNAMID 

untuk menggunakan kapabilitasnya dengan maksimal untuk melindungi 

warga sipil dan memediasi perdamaian di Darfur, dalam resolusi ini PBB juga 

mendukung adanya pemungutan suata mengenai Referendum Administratif 
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Darfur yang didalamnya terdapat rencana untuk membagi Darfur menjadi 

lima negara bagian (PBB 2016).  

Hasil referendum ini banyak menuai protes di Darfur, yang menyebut bahawa 

hasil pemungutan suara ini sebagai ‘penipuan’, Omda Ahmed Ateem ketua 

dari  Darfur Displaced and Refugees Association mengatakan bahwa hasil 

suara ini tidak berarti apa-apa bagi warga Darfur dimana sebagian besar dari 

mereka terjebak menjadi pengungsi dan IDP sehingga tidak bisa 

menggunakan suaranya (Dabanga Sudan 2016). 

Departemen Luar Negeri AS sendiri menyebut bahwa hasil pemungutan ini 

tidak bisa dibilang kredible karena masyarakat Darfur berada dalam ‘situasi 

tertentu’ AS mengindikasikan bahwa selama Darfur masih dibawah pengaruh 

Al-Bashir maka keputsuan yang diambil oleh warga Darfur diambil 

berdasarkan tekanan dari rezim (BBC 2016). Sementara itu perwakilan Rusia 

di PBB Petr V. Iliichev  mendukung hasi dari pemungutan suara ini dan 

meminta semua pihak menghargai hasilnya,  Perwakilan Cina Liu 

Jieyi  melihat hasil referendum ini sebagai kesuksesan PBB dalam 

mempromosikan keamanan dan perdamaian di Darfur (PBB 2016).  

Sementara itu kondisi kemanusiaan di Darfur di tahun 2016  masih berjalan 

buruk, pada awal tahun Human Rights Watch melaporkan bahwa Pasukan 

Pemerintah termasuk RSF meluncurkan gabungan serangan darat dan udara 

di Jebel Marra, PBB menyatakan bahwa sampai bulan september terhitung 

190.000 menjadi IDP, kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak 

perempuan juga masih berlanjut, Pemerintah masih berjalan tidak kooperatif 

dengan memblokir UNAMID dari Jebel Marra membuat UNAMID tidak 

memiliki akses dalam menyelematkan warga sipil di Jebel Marra yang mana 

merupakan sasaran target serangan pemerintah (Human Rights Watch 2017).  

Human Rights Watch (HRW) dalam World Report 2016, mengatakan bahwa 

pola kekerasan seksual di Darfur menunjukkan bahwa berbagai unit militer 

Sudan telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah 

wanita dalam srangan-serangan yang terjadi di berbagai lokasi , Pasukan 

Sudan disebut telah melakukan pemerkosaan dan meneror warga sipil dengan 
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kekebalan hukum, dalam skala ini pemerkosaan di Sudan sudah dijadikan 

sebagai senjata perang yang kejam (Genocide Watch 2016) . 

13 tahun pasca konflik Darfur meledak dan perpanjangan misi UNAMID 

yang kesekiaan kalinya tidak membuat keadaan di Darfur membaik juga, 

dengan jumlah pasukan yang sama, dan tuntutan yang masih sama namun 

tidak dengan peningkatan kemampuan UNAMID, membuat sekali lagi 

perdamaian di Darfur tidak terlaksana dan UNAMID masih stagnan.  

11. Resolusi 2363 tahun 2017 

UNAMID melalui resolusi ini diperpanjang mandatnya setahun kedepan 

hingga Juni 2018, PBB memutuskan mencabut pasukannya di bagian barat 

Darfur dalam setahun kedepan, Dewan Kemanan juga memutuskan bahwa 

pada setengah fase berjalannya misi, jumlah tentara dan polisi  dalam 

UNAMID akan dikurangi menjadi 11.395 dan 2.888, lalu pada fase 

selanjutnya akan dikurangi lagi menjadi 8.735 pasukan dan 2.500 polisi , 

Selain itu, diputuskan bahwa Misi juga harus mendukung Pemerintah dalam 

berbagai tugas terkait, seperti pembangunan kapasitas untuk keadilan 

transisional dan solusi bagi kembalinya IDP. (PBB 2017) , hal ini tentunya 

mengejutkan mengingat bahwa konflik di Darfur masih berjalan dengan 

jutaan orang menjadi IDP belum kembali ke rumahnya, kekerasan seksual 

sebagai senjata perang kian menjamur, dan juga warga sipil masih jauh dari 

aman, perwakilan Sudan Omer Dahab Fadl Mohamed sangat mendukung 

resolusi ini dan mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi konflik di Darfur 

selain konflik perlawanan pemberontak  (Ibid).   

Tentunya hal ini tidaklah benar adanya konflik di Darfur tidak hanya sekedar 

tinggal kericuhan perlawanan pemberontak, kejahatan kemanusiaan masih 

terjadi di Darfur hanya saja PBB yang nampak sejalan dengan pernyataan 

Sudan memilih menutup matanya dan mengabaikan konflik yang terus 

berjalan dengan menganggap bahwa konflik sudah mereda. 

Duta besar Amerika, Nikki R. Haley menyerukan pemotongan pengeluaran 

bagi UNAMID, Haley akan memotong sejumlah  $ 1 milyar dalam $ 7,87 
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milyar anggaran penjaga perdamaian PBB.  Setelah negosiasi panjang 

diputuskan bahwa anggaran bagi UNAMID sejumlah 7,3 miliar dolar, US 

sendiri membayar 28 persen dari anggaran ini yang menjadikannya negara 

donor terbesar, hal ini berdasarkan posisi ekonomi US dan tempat tetapnya di 

Dewan Keamanan  (New York Times 2017).  

Mausi Segun Direktur Afrika HRW mengritisi pemotongan pasukan dan juga 

pemotongan budget yang kabarnya akan terus dilakukan oleh PBB selama 

misi berjalan, pemotongan ini akan menciderai tujuan misi dalam melindungi 

warga sipil, patroli UNAMID juga akan dihentikan yang mana sangat 

merugikan karena para pekerja kemanusiaan bergantung pada patroli 

UNAMID dalam mencari perlindungan selama misi kemanusiaan 

berlangsung, HRW mengatakan bahwa pengurangan kekuatan UNAMID 

adalah bagian dari pembentukan exit staregy bagi UNAMID, namun exit 

strategy ini dilakukan ketika Darfur dengan jelas masih berada dalam bahaya 

yang mana exit strategy akan menjadi ‘Alarm palsu berakhirnya perang di 

Darfur’, memang benar adanya kekerasan di Darfur menurun di 2017 dimana 

Pemerintah Sudan mendeklarasikan gencatan senjata setelah US mengangkat 

sanksi ekonominya pada Sudan, namun seperti yang dilaporkan HRW bukan 

berarti konflik berakhir, RSF yang merupakan pasukan yang didukung oleh 

Sudan terus menyerang warga sipil yang mana tentunya melanggar hukum 

humaniter (Human Rights Watch 2018).  

Kekerasan di Darfur belumlah berakhir bahkan di tahun sebelumnya 

Pemerintah diduga menggunakan senjata kimia dalam menyerang warga di 

tahun 2016, hal serupa juga diserukan oleh Amnesti Internasional , Tirana 

Hassan, Direktur Penelitian Krisis Amnesty International, menyampaikan 

dalam laporan Forward to Amnesty on Khartoum's assault di wilayah Jebel 

Marra di Darfur 2016; dalam laporan tersebut memberikan banyak bukti 

penggunaan senjata kimia, para ahli mengatakan bahwa dalam serangan 

tersebut anak-anak dan bayi juga menjadi korban (Sudan Tribune 2018) , 

seperti yang diduga Pemerintah Sudan membantah tuduhan ini, Amnesti 

Internasional menyerukan investigasi akan kasus penggunaan senjata kimia 

oleh pemerintah Sudan yang bukan hanya menciderai kemanusiaan namun 
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juga menciderai komunitas dan hukum internasional (BBC 2016). Sampai di 

tahun 2017 diperkirakan setidaknya 400.000 korban tewas dan hampir 3 juta 

orang menjadi IDP, angka ini terus menjadi perdebatan karena sulitnya 

informasi dan akses pada konflik Darfur, sampai di tahun 2017 8 tahun 

setelah Al-Bashir dinyatakan sebagai burnonan ICC, belum ada penyelesaian 

baik bagi konflik Darfur, warga sipil, kejahatan kemanusiaan, dan nasib IDP, 

Ahmed H.Adam, negosiator Darfur dan peneliti di SOAS, Universitas 

London, menyebut bahwa dunia lebih memilih bermain politik ketimbang 

mengedepankan moral keamusiaan (World Policy 2018) . 

Di tahun 2017 yang menandai 10 tahun penerjunan UNAMID di Darfur yang 

sampai satu dekade ini tidak memberikan kemajuan yang signifikan, bahkan 

disebut sebut sebagai misi yang gagal total dalam mengedepankan mandat 

utamnya melindungi warga sipil, yang mana merupakan suatu tamparan besar 

bagi PBB, sebagai organasasi terbesar di dunia yang mana menurunkan misi 

perdamaian hybrid terbesar di abad ini, yang berujung menjadi misi yang 

gagal, tentunya membuat munculnya pertanyaan apa sebenarnya penyebab 

gagalnya misi perdamaian hybrid terbesar di dunia? 

Dalam sub-bab selanjutnya akan dijelaskan alasan gagalnya UNAMID 

menjalankan misinya dengan menjabarkan kegagalan UNAMID memenuhi 

tolak ukur mandatnya selama tahun 2008-2017 yang akan dijelaskan 

menggunakan teori Realisme.  

3.3 Kegagalan Peacekeeping Operations PBB di Darfur di tahun 2008-

2017 

Ketika PBB menurunkan UNAMID yang merupakan pasukan perdamaian 

hybrid pertama di sejarah misi perdamaian PBB dan juga pasukan perdamaian 

dengan fasilitas dan budget terbesar di abad ini maka ekspetasi akan 

UNAMID untuk berjalan dengan baik sangatlah besar, misi utama PBB 

menurunkan UNAMID sangatlah jelas untuk melindungi warga sipil yang 

mengalami tekanan dan menjadi korban kejahataan kemanusiaan yang 

bahkan didalam konflik Darfur dilakukan oleh Pemerintah, sayangnya 

serangkain peristiwa seperti pemerkosaan masal tabit, penculikan warga di 



65 
 

hadapan UNAMID, dan serangan-serangan yang masih berjalan pada warga 

sipil membuktikan UNAMID gagal dalam menjalankan tugas utamanya, 

bukan hanya gagal melindungi warga secara langsung, PBB juga gagal 

membawa Al-Bashir yang sejak tahun 2008 dinyatakan sebagai buronan 

kejahatan kemanusiaan, hampir satu dekade sejak tuntutan ICC dikeluarkan 

dan Al-Bashir masih berjalan bebas memerintah di Darfur.  

Darfur mendapat perhatian dunia setelah majalah time memuat serangkaian 

berita yang menceritakan mengenai Darfur yang disebut sebagai ‘frontline 

genocide’, dengan media  internasional yang gencar memberitakan Darfur 

dan konflik yang terus berjalan sudah pasti Darfur memenuhi kategori-

kategori PBB sebagai tempat tujuan misi perdamaian, dengan keadaan seperti 

ini PBB tidak dapat berpaling dari Darfur yang sudah menjadi sorotan 

internasional. 

3.3.1 Kegagalan UNAMID dalam Memenuhi Tolak Ukur dalam 

Mandatnya dan Political Fraud dalam DDR 

3.3.1.1 Tolak Ukur Mandat UNAMID dan Kegagalan Pelaksanannya  

Membahas kegagalan UNAMID maka hal pertama yang harus dibahas adalah 

pelaksanaan mandat, mandat UNAMID terbagi dalam lima kompenen yang 

terkait dengan proses perdamaian di Darfur, keamanan, aturan hukum, 

pemerintah, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan, DK PBB 

membentuk kelima kompenen ini menjadi empat tolak ukur yang menjadi 

landasan mandat UNAMID, dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai 

kegagalan UNAMID dalam memenuhi tolak ukur mandatnya (Prinsloo & 

Niekerks 2017).  

 

1. Memperoleh Solusi Politik yang Komprehensif 

DK PBB menyatakan bahwa pencapaian akan solusi politik yang 

komprehensif  terjadi melalui implementasi DPA atau perjanjian 

perdamaian lainnya yang akan membuat Darfur terwakilkan  dalam 

proses politik nasional, DPA atau Darfur Peace Agremeent menjadi 

perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan faksi 
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pemberontak yaitu SLA untuk diadakan gencatan senjata di Darfur, 

namun perjanjian ini berujung kegagalan dengan memburuknya 

hubungan antar Pemerintah dan faksi Pemberontak yang 

menyebabkan macetnya implementasi perjanjian ini, PBB berusaha 

memenuhi tolak ukur mandat dengan menyatakan dukungannya agar 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Darfur untuk bertemu di 

Doha, untuk mencari penyelesaian damai dalam kasus Darfur, pada 

akhirnya di tahun 2011 Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) 

lahir sebagai bentuk dari negosiasi yang sudah dilakukan selama dua 

setengah tahun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik 

Darfur, UNAMID tentunya menjadi bagian penting dalam perjanjian  

ini dengan memberikan keahlian teknis dalam proses dan terus 

menghimbau pihak-pihak lainnya yang belum mendandatangani 

DDPD untuk menjadi bagian dalam DDPD (UNAMID t.t).   

 

Seperti yang sudah diketahui bahwa DDPD ini hanya ditandangani 

oleh Pemerintah Sudan dan satu kelompok anti Pemerintah yaitu 

JEM, PBB kerap menyatakan bahwa DPPD adalah solusi politik bagi 

Darfur namun kenyataannya DDPD dipandang sebagai ‘perjanjian 

perdamaian lain yang berujung gagal’, SLA yang kala itu dipimpin 

oleh Abdelwahid dan merupakan kelompok anti pemerintah yang 

paling populer dikalangan IDP menolak untuk berpartisipasi dalam 

perjanjian ini hal ini yang menjadi salah satu faktor kegagalan 

perjanjian ini, DDPD bertujuan untuk menarik dukungan dari 

masyarakat sipil dengan mengundang perwakilan dari elemen-elemen 

masyarakat sipil di proses negosiasinya, namun sebenanya tidak ada 

kesiapan yang matang unuk memasukkan masyarakat sipil dalam 

prosesnya atau memberi kesempatan untuk memodifikasi secara 

substansial dokumen yang sudah disusun oleh mediator Internasional. 

DDPD gagal memasukkan pandangan masyarakat sipil, dan oleh 

karenanya masyarakat merasa semakin dimanipulasi, DDPD 

mengalami kekurangan dukungan dari masyarakat luas , faktor 
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lainnya penyebab kegagalan dari DDPD ini adalah gagalnya DDPD 

dalam mengimplementasikan isi perjanjian dikarenakan kurangnya 

pihak-pihak pemberontak yang terlibat dalam perjanjian ini (ICG 

2014).  

 

PBB tentu menyadari masalah ini, dalam mandat UNAMID yang 

terus menerus diperbaharui setaiap tahunnya PBB kerap menghimbau 

agar semua pihak yang belum menandatangani DDPD untuk segera 

menjadi bagian dari perjanjian ini, namun upaya PBB hanya sebatas 

menghimbau dan menghimbau lagi, yang tentu saja tidak menjadi cara 

yang efektiv dalam mencipatkan solusi politik yang komprehensif di 

Darfur, UNAMID dapat dipastikan gagal dalam menciptakan solusi 

politik yang komprehensif di Darfur.  

 

2. Memastikan Lingkungan yang Aman dan Stabil  

UNAMID diharapkan DK PBB dapat berkontribusi dalam restorasi 

dan penjagaan keadaan Darfur yang aman dan stabil, yang mana 

warga sipil, kelompok-kelompok yang terancam, dapat terlindungi 

dan IDP dapat kembali ke asalnya, untuk memastikan keamanan dan 

kestabilan lingkungan UNAMID diharapkan dapat mengatasi konflik 

yang berjalan di Darfur, namun sayangnya tolak ukur mandat ini gagal 

dicapai oleh UNAMID. 

 

Sampai di tahun 2017 kekerasan dan konflik masih berjalan , 

Pemerintah Sudan sendiri membuat pernyataan bahwa kekerasan dan 

konflik di Darfur sudah berakhir (New Vision 2016 ), hal ini 

merupakan klaim palsu dibuktikan oleh konflik dan kekerasan yang 

masih berjalan, Ahmed H Adam (2018) dalam wawancara dengan 

penulis mengatakan bahwa Pemerintah Sudan membuat klaim bahwa 

konflik di Sudan sudah selesai untuk membuat perhatian internasional 

teralih dari Sudan, namun kenyataannya konflik masih berjalan,  

serangan oleh RSF masih terjadi terutama di Jebel Marra, penggunaan 
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senjata kimia pada warga sipil dalam serangan yang dilakukan 

pemerintah, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan 

pemerintah yang dibiarkan terjadi tanpa pengadilan apapun 

membuktikan bahwa konflik di Darfur masih jauh dari kata usai. 

Serangan di Darfur bahkan bukan hanya tertuju pada warga sipil, 

UNAMID dan pekerja kemanusiaan lainnya juga menjadi target dari 

serangan, Serangan-serangan pada UNAMID ini terjadi mulai di 

tahun 2008 saat pasukan penjaga perdamaian tewas dan 20 orang saat 

terjadi serangan pada UNAMID di Darfur Utara.sejak pengadaan misi 

ini lebih dari 200 penjaga perdamaian tewas di Darfur (IRRI 

2016).Matoma (2018) dalam Chatam House Talk mengatakan bahwa 

ketidakmampuan UNAMID dalam menjaga dirinya merupakan suatu 

beban bagi keamanan dalam misi perdamaian di Darfur. 

 

PBB mengabaikan fakta-fakta tersebut dan memilih menyetujui klaim 

Pemerintah Sudan dengan mulai mempersiapakan exit strategy dan 

mengurangi dana dan pasukan dalam UNAMID. Misi UNAMID 

diawalai dengan budget sebanyak $1.48 Milliar dan pasukan yang 

disiapkan sekitar 26,000, pada tahun 2015-2016 budget UNAMID 

menjadi $1.245 Milliar dan pasukan militer sebanyak 13,809 orang, 

1,161 penasihat polisi, 1,814 FPU, 762 staf sipil internasional, 152 

relawan PBB, dan 2,177 staf sipil nasional, di tahun berikutnya yaitu 

2016-2017 PBB memotong rencana anggaran UNAMID menjadi 

$1.098 (Sudan Tribune 2016) , pengurangan dalam UNAMID terus 

berlanjut  bukan hanya pada dana namun juga dalam pasukan yang 

Dewan Keamanan rencanakan akan dikurangi setidaknya 30% secara 

bertahap, misi UNAMID yang berada di 36 titik Darfur akan 

dikurangi juga menjadi 11 titik, Human Rights Group mewanti-wanti 

bahwa  mengurangi menarik pasukan dari wilayah-wilayah Darfur 

berarti melepaskan pengawasan internasional di konflik Darfur yang 

masih berlanjut (The Guardian 2017).  IRRI (2016) dalam 

penelitiannya di Darfur juga mengatakan hal serupa bahwa konflik di 
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Darfur masih belum selesai, bahkan kembali memanas di tahun 2014, 

yang bisa dilihat dari hal ini adalah ini jelas bukan dan belum saatnya 

UNAMID keluar bahkan merencanakan exit strategy, konflik masih 

berjalan yang berarti warga sipil masih berada dalam ancaman, yang 

mana berarti UNAMID belum bisa menjaga kemanan dan kestabilan 

di  Darfur.  

 

3. Meningkatkan Aturan Hukum, Pemerintahan dan Hak Asasi 

Manusia di Darfur 

Sekjen PBB di tahun 2009 mengatakan bahwa UNAMID diharapkan 

dapat berkontribusi dalam pengadaan institusi negara yang efektif dan 

efisien, termasuk dalam kewenangan lokal dan nasipnal, dan institusi 

keamanan dan peradilan, hal ini bermaksud untuk menegakan 

ketentuan hukum dan pemerintah yang sesuai dengan basis non-

diskriminasi yang sejalan dengan standar HAM internasional melalui 

tata kelola pemerintah di Darfur.  

 

Mengenai keterlibatan UNAMID dalam proses pemerintahan di 

Darfur, hal ini tidak bisa tercapai, UNAMID UNAMID ditolak 

keberadaannya untuk hadir di Nyala Special Court pada oktober 2011, 

UNAMID juga ditolak aksenya untuk di dalam penjara, sentral detensi 

di Darfur Utara, penolakan akses bagi UNAMID ini mencegah 

pengawasan independen akan proses peradilan yang seadil-adilnya di 

Darfur (Prinsloo & Niekerks 2017).  

 

HAM atau Hak Asasi Manusi juga gagal ditegakkan di Darfur dengan 

masih berjalannya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada 

warga sipil dan gagal untuk diadili, Henry Anyidiho (2008) Deputi 

Kepala Misi UNAMID mengatakan bahwa perlindungan kepada 

warga sipil dan membawa kedamaian di Darfur merupakan tujuan 

utama misi UNAMID, sayangnya perlindungan UNAMID hanya 

menjadi janji yang diingkari, Warga Darfur sudah bertahun-tahun 
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lamanya hidup dalam kondisi kemanusiaan yang buruk, adanya 

UNAMID memberi harapan bahwa warga sipil akan mendapat 

perlindungan HAM, namun seperti yang juga sudah disebutkan dalam 

sub-bab sebelumnya, UNAMID terbukti tidak dapat melindungi 

warga sipil, apalagi mengurangi penderitaannya, pemerkosaan masal 

di Tabit dimana UNAMID gagal untuk menyelidikinya merupakan 

salah satu contoh kegagalan UNAMID dalam membawa perlindungan 

bagi warga sipil. 

Kegagalan UNAMID dalam memproses kasus Tabit merupakan 

bentuk kontrol pemerintah Sudan yang disebut tidak memberi akses 

dan ijin bagi UNAMID untuk menyelediki kasus Tabit sekaligus 

merupakan suatu contoh nyata lemahnya UNAMID dan PBB yang 

membiarkan Pemerintah Sudan menutupi kasus kejahatan terhadap 

kemanusiaan,  kegagalan UNAMID dalam melindungi warga juga 

disampaikan oleh Aicha Elbasri mantan juru bicara misi UNAMID 

yang pada tahun 2014 menuliskan artikel yang menceritakan 

penculikan 31 warga sipil yang dikawal oleh UNAMID, pada saat itu 

Elbasri menyebutkan bahwa UNAMID membiarkan begitu saja 

penculikan tersebut dan tidak banyak melakukan perlawanan (IRRI 

2016), Majalah Foreign Policy juga melaporkan kejadian ini dengan 

artikel yang berjudul ‘They Just Stood Watching’ yang merujuk pada 

UNAMID yang dilaporkan hanya diam tidak memberi perlawanaan 

saat segerembol orang berseragam yang diduga para pemberontak 

membawa warga, Nnadi komandan UNAMID memberi penjelasan 

bahwa UNAMID sudah berusaha menghentikan penculikan tersebut , 

namun pernyataan berbeda disampaikan oleh supir bus dan warga 

yang mengatakan bahwa UNAMID menyerahkan mereka dengan 

sukarela, seminggu kemudian warga yang diculik ini dibebaskan oleh  

ICRC, peristiwa penculikan ini merupakan sebuah aib besar bagi 

PBB, bukan hanya UNAMID gagal dalam melindungi warga, namun 

peristiwa ini terjadi tepat di hadapan mereka, PBB tidak pernah 
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memberi pernyataan resmi mengenai peristiwa ini walaupun berbagai 

media banyak meliput insiden ini (Foreign Policy 2014).  

Meruntut kegagalan UNAMID dalam melindungi warga sipil seperti 

tidak akan ada habisnya, perlindungan HAM warga sipil seyogyanya 

merupakan dasar dan tujuan utama dari misi perdamaian, namun 

UNAMID sekali lagi mengecewakan dalam melaksanakan hal ini 

membuat warga di Darfur masih terancam keselamatannya. 

UNAMID juga gagal dalam berkontribusi dalam tata kelola 

Pemerintah Darfur yang menyebabkan ketidakadilan di Darfur makin 

menjadi.  

 

4. Menstabilkan Situasi Kemanusiaan 

Tolak ukur dalam mandat UNAMID yang terakhir adalah UNAMID 

diharapkan dapat berkontribusi dalam stabilisasi keadaan 

kemanusiaan dimana komunitas kemanusiaan dapat memiliki akses 

untuk memberikan bantuan bagi warga, UNAMID juga diharapkan 

dapat mendukung agensi yang berfokus pada IDP agar mereka dapat 

terintegrasi kedalam komunitas pilihan mereka, termasuk mengatur 

kepulangan IDP secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. 

 

Persoalan IDP atau Internally Displaced Person menjadi suatu 

momok yang dari waktu ke waktu tidak bisa terselesaikan dan 

jumlahnya makin meningkat, sulit untuk mengatakan jumlah pasti 

IDP hingga ditahun 2017, karena pemerintah Sudan kerap menutupi 

angka korban dan IDP serta membatasi penelitian dan peliputan media 

di Darfur, Ahmed H Adam (2018) yang pada pertengahan tahun 2018 

melakukan penelusuran di berbagai kamp IDP  di Darfur dalam 

wawancara dengan penulis mengatakan bahwa jumlah IDP mencapai 

hampir 3 juta, Jeroma Tubiana (2018) mengatakan bahwa para IDP 

ini tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya karena berbagai alasan 

dari ancaman yang masih ada dari kelompok militan yang didukung 

pemerintah, tempat tinggal yang sudah lenyap terbakar atau dirusak, 
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dan pemungutan pajak oleh kelompok militan yang menguasai desa-

desa asal mereka, UNAMID sendiri sampai pada tahun 2017 belum 

bisa mengatasi persoalan ini , IDP masih rentan keadaannya ,bahkan 

dalam 66 kamp IDP di Darfur, UNAMID mendokumentasikan kasus 

penembakan di malam hari, tindakan kriminalitas dan pelecehan 

seksual, termasuk pemerkosaan yang terjadi pada IDP (Relief Web 

2017).  

 

Sekjen PBB (2007) pada Report of the Secretary-General on 

Financing of the African Union-United Nations Hybrid Operation in 

Darfur for the period from 1 July 2007 to 30 June 2008 mengatakan 

bahwa salah satu tujuan UNAMID adalah mengurus kepulangan 

pengungsi dan IDP, namun tujuan ini belum juga terlaksana bahkan 

belum ada tindakan serius untuk mewujudkannya, pengungsi Darfur 

sendiri melebar keluar batas negara hingga ke Chad, Sampai ditahun 

2016 UNHCR mencatat sebanyak 304,650 pengungsi Darfur berada 

di Chad , pada bulan Mei 2017 UNHCR kmengeluarkan jumlah 

pengungsi Darfur di Chad yang berjumlah 317,219 , masalah utama 

yang ada pada pengungsi Darfur di Chad adalah pengembalian para 

pengungsi ini ke tempat asalanya, bertahun-tahun sudah pengungsi 

Darfur berada di Chad dengan nasib mereka yang belum jelas dan 

tidak bisa kembali ke Darfur dikarenakan konflik masih berjalan, 

ancaman militan pemerintah juga masih menjadi momok yang 

menakutkan. 

 

Dalam laporan yang dirilis bulan Oktober 2017 UNOCHA 

mengatakan sekitar 13.000 orang telah kembali dari Chad timur ke 

daerah Sirba dan Kulbus, di negara bagian Darfur Barat. Misi 

pengembalian ini diprakarasai oleh perwakilan pemerintah di 

Humanitarian Aid Commission (HAC), agensi-agensi PBB, LSM 

Internasional dan Nasional dan Keamanan dari Pemerintah Sudan, 

namun, laporan tersebut juga menyebutkan kurangnya pos polisi di 
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beberapa desa tempat kembalinya pengungsi yang menyebabkan 

kekhawatiran bagi kemanan warga sipil (Reliefweb 2017).  

 

13.000 pengungsi yang kembali diakhir 2017 relatif jumlah yang kecil 

dibandingkan angka pengungsi yang masih terjebak di kamp-kamp 

pengungsi yang melebihi 300.000 orang, UNAMID dan PBB 

tentunya harus bergerak lebih cermat dan cepat untuk mengatasi isu 

ini, untuk keamanan dan kestabilan bukan hanya Darfur melainkan 

Chad, Reeves  (2017) mengritisi sediktnya perhatian mengenai 

persoalan pengungsi Darfur di Chad terutama Chad timur yang 

terlihat dari jarangnya laporan yang ada membahasa persoalan ini, 

Reeves juga menyebut bahwa laporan-laporan yangg ditulis UNHCR 

terbatas dalam bahasannya dan tidak menyentuh mengenai topik 

keinginan pengungsi yang ingin segera kembali ke rumahnya masing-

masing (Sudan Reeves 2017). Dalam menangani masalah pengungsi 

ini tentu saja PBB bersama UNAMID diharapkan dapat segera 

melakukan tugas dan janjinya dengan mengembalikan dan 

mendampingi pengungsi dengan lebih baik lagi sehingga pengungsi-

pengungsi yang sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun di Chad 

bisa kembali ke rumahnya.  

 

3.3.1.2 DDR di Darfur hanya Political Fraud 

Misi hybrid yang bersifat multidimensional biasanya dicirikan salah 

satunya oleh DDR atau Disarment, Demobilization, Reintegration 

mantan kombatan, dalam misi UNAMID di Darfur sendiri DDR ini 

tidak terlaksana dengan baik, setelah mengalami penundaan yang 

lama,  Pemerintah Sudan melakukan DDR pada tahun 2006 , 

Pemerintah melakukan demobilisasi sebanyak 4.027 mantan 

kombatan, tetapi hanya 315 dari para mantan kombatan ini yang 

menerima dukungan reintegrasi, sebelum misi DDR ini sukses 

terlaksana program ini sudah berakhir, setelah adanya DDPD pada 

tahun 2010 yang pada bab VII mengatur mengenai gencatan senjata 
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dan prosedur DDR, proses demobilisasi kembali dimulai pada 2 

November 2014 di Darfur Utara, dan selesai pada 20 November, 

sebanyak 534 mantan kombatan dari JEM terdaftar ke dalam database 

DDR untuk direncanakan reintegrasi berikutnya ke dalam masyarakat 

sipil, UNAMID membantu proses pengecekan kesehatan mantan 

kombatan dan juga memberi bantuan teknis dan logistik (Relief Web 

2015).  

  

Namun pelaksanaan DDR ini banyak disebut sebagai Political Fraud, 

Pada 2017 Pemerintah Sudan mengampanyekan penyerahan senjata 

warga Darfur kepada RSF atau Rapid Sudan Forces yang diawasi oleh 

wakil Presiden Sudan, Hasabo Abdelrahman, hal ini menimbulkan 

kontroversi mengingat warga Darfur sendiri tidak menaruh 

kepercayaan pada RSF yang banyak melakukan penyerangan pada 

warga sipil, Ahmed H Adam mempertanyakan keabsahan 

Abdelrahman melakukan pelucutan senjata dan juga menyebut 

Abdelrahman sebagai pendukung utama Janjaweed, Ahmed H Adam 

menyatakan keterkejutannya atas pemberian mandat pada RSF 

dimana RSF sendiri menurut Adam adalah militan yang juga harus 

dilucuti serta pemimpinnya Hemeti, mantan komandan Janjaweed 

harus diadili dibawah resolusi 1556 DK PBB, Adam mengritisi 

kampanye ini yang tidak melibatkan semua pihak di Darfur dan 

menyebutnya sebagai Political Fraud semata (All Africa 2017).  

 

Dengan kacaunya proses DDR di Darfur yang banyak menuai 

kontroversi, UNAMID tidak bisa mendampingi proses ini dengan 

maksimal, UNAMID sendiri terus menghimbau agar Pemerintah 

Sudan melakukan pendekatan kolabaratif untuk kampanye pelucutan 

senjata ini (Sudan Tribune 2017), sampai kini DDR di Darfur masih 

belum berjalan maksimal, Pemerintah kerap menyerukan DDR pada 

kelompok-kelompok pemberontak namun kelompok militan seperti 

Janjaweed sendiri tidak tersentuh dalam DDR walaupun PBB sudah 
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mengeluarkan resolusi 1556 terkait pelucutan Janjaweed yang belum 

bisa tercapai hingga kini baik oleh Pemerintah maupun UNAMID.  

 

3.4 Kegagalan Peacekeeping Operations PBB di Darfur ditinjau dari teori 

Realisme 

Majalah Foreign Policy (2014) menyebut bahwa UNAMID adalah misi yang 

sudah dipastikan akan gagal, kegagalan UNAMID ini salah satunya karena 

kurangnya perhatian negara-negara superpower pada kasus di Darfur, US 

diawal misi penerjunan berjanji akan ‘mengawasi dari dekat’ misi UNAMID, 

namun janji tersebut berakhir tidak terpenuhi, negara-negara superpower 

seperti US dan UK menolak mengirim pasukan negara untuk diterjunkan di 

Darfur, dan menyibukan diri mengawasi keadaan politik di Sudan Selatan, 

Michael Gaouett mantan pegawai di PBB yang memimpin departemen misi 

perdamaian UNAMID di Darfur pada tahun 2008 mengatakan bahwa awal 

dari misi penjaga perdamaian di Darfur bukan semata-mata karena 

kemanusiaan melainkan karena negara-negara asing, kelompok-kelompok 

kemanusiaan, dan selebriti seperti George Clooney mulai menyoroti konflik 

Darfur yang tentunya membawa perhatian internasional terpusat pada Darfur, 

yang menjadi masalah adalah bahwa kondisi di Darfur tidak memungkinkan 

untuk diturunkan misi perdamaian, tidak ada gencatan senjata, tidak ada 

penyelesaian politik yang layak, atau 'consent' yang berarti dari pemerintah 

Sudan.   

Dalam menganalisa kegagalan UNAMID di Darfur, PBB sebagai organisasi 

utama yang menurunkan dan mensponsori UNAMID tentunya menopang 

tanggung jawab akan operasi perdamaian ini, walaupun UNAMID ini adalah 

misi hybrid dari PBB dan Uni Afrika namun seperti yang disampaikan oleh 

Ahmed H Adam (2018) bahwa kendali, finansial, dan operasi misi ini 

sepenuhnya berada dibawah kendali PBB, keberadaan Uni Afrika hanya 

sebagai legitimasi politik dikarenakn Pemerintah Sudan tidak mengijinkan 

adanya keterlibatan misi perdamaian PBB di Darfur tanpa adanya Uni Afrika, 

sebagai organisasi penopang misi PBB dituntut untuk menjamin kedamaian 

di negara dimana PKO diturunkan , seperti yang dikatakan oleh Rosemary 
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Duward (2006) bahwa ketika PBB diberikan otoritas atas kedamaian di 

negara tertentu maka kepentingan Dewan Kemanan PBB harus berfokus pada 

keamanan dan kedamaian, dalam hal ini seharusnya PBB mengerahkan 

kemampuannya dalam menurunkan UNAMID dengan segala cara atas nama 

menjaga perdamaian dan kedamaian di Darfur , namun PBB bertindak 

sebaliknya dengan memotong dana dan pasukan UNAMID walaupun 

keadaan di Darfur masih jauh dari aman, PBB dan negara-negara barat yang 

menjadi sponsor utama UNAMID, sudah kehilangan perhatiannya di Darfur.  

Penyebab utama dari kegagalan UNAMID di Darfur ini adalah kurangnya 

political will PBB dalam melaksanakan misi di Darfur sehingga misi ini yang 

merupakan misi perdamaian terbesar di era ini dalam praktiknya menjadi misi 

yang setengah-setengah, Darfur dari waktu kewaktu kian terlupakan, 

kurangnya political will PBB dan juga intervensi negara seperti Rusia dan 

Cina yang selalu menyatakan keinginan mereka untuk diadakan exit strategy 

di Darfur walaupun kondisi di Darfur belum stabil , selanjutnya kegagalan 

peacekeeping operations PBB di Darfur ini akan dianalisa menggunakan teori 

Realisme.  

 

Realisme di era Internasional yang kian berkembang ini bukan hanya 

membahas mengenai perang, namun juga membahas mengenai war, power, 

security, and peace, Realisme menekankan pada isu penyelesaian konflik 

yang mana berfokus akan dua hal, resolusi konflik dan studi perdamaian 

(Rahmawati 2010), ketika membahas mengenai peacekeeping operations 

yang dibahas bukan hanya hal-hal praktis yang terjadi di lapangan saja 

melainkan melihat dilihat pula melalui jendela politik internasional (Paris 

2008).   Realist pada dasarnya sangat pesimis mengenai adanya peacekeeping 

dari PBB, Mearsheimer (1994) mengatakan bahwa peacekeeping hanya 

berguna dalam implementasi gencatan senjata di dalam perang yang berisi 

kekuatan minor, peacekeeping tidak memiliki kuasa di dalam konflik yang 

melibatkan kekuatan-kekuatan besar, peacekeeping sering dikatakan sebagai 

bentuk dari collective security, namun Mearsheimer juga mengatakan bahwa 



77 
 

peacekeeping yang esensinya tidak untuk mengangkat senjata akan sangat 

sulit dalam memenuhi ambisinya dalam collective security. 

 

Isu pengangkatan senjata bagi PKO memang menjadi suatu dilema tersendiri, 

di satu sisi PBB ingin menekankan pada misi perdamaian yang berlangsung 

‘sedamai mungkin’ yang berarti meminimalisir pengangkatan senjata kecuali 

dalam keadaan genting dan self defense, namun untuk kasus di Darfur dimana 

nyawa warga sipil yang terus menerus terancam bahkan bukan hanya warga 

sipil, anggota UNAMID dan pekerja kemanusiaan juga kerap menjadi sasaran 

UNAMID sering dikritik untuk lebih agresif dalam melaksanakan tugasnya, 

UNAMID merespon kritik ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa 

menjadi lebih agresif karena mereka harus sekooperatif mungkin dengan 

Pemerintah , UNAMID juga masih sangat kekurangan dalam hal fasilitas, 

transportasi, peralatan dan pasukan yang berpengalaman membuat bukan 

hanya sulit dalam membangun collective security UNAMID bahkan tidak 

bisa melindungi dirinya sendiri (Reuters 2013).  

 

PBB merupakan organisasi dunia terbesar yang bisa menjatuhkan sanksi bagi 

Sudan atau setidaknya menekan Sudan untuk lebih kooperatif dengan misi 

perdamaian PBB disana namun seperti yang Realist katakan institusi seperti 

PBB tidak akan bisa menciptakan perdamaian di dunia, institusi memiliki 

pengaruh yang kecil bagi negara, yang mana tidak bisa menciptakan stabilitas 

di politik dunia  

 

3.4.1 Peacekeeping Operations : Alat Pencapai Perdamaian atau Alat 

Pencapai Kepentingan Negara? 

Pertanyaan yang selalu muncul ketika membahas pengadaan misi perdamaian 

PBB adalah tujuan diadakannya misi ini, apakah benar-benar murni untuk 

menciptakan kedamaian atau terdapat agenda-agenda kepentingan negara 

dibaliknya , konsep kepentingan negara dijelaskan dalam Realisme yang 

menyatakan bahwa kunci dari statecraft adalah kepentingan nasional, konsep 

ini menekankan pada pandangan realist mengenai moral politik, realisme juga 
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memberi tekanan normatif bahwa kebijkan yag diambil negara harus selalu 

mengejar kepentingan negaranya (Heywood 2011). Komunitas Internasional 

memiliki elemen-elemen seperti tatanan hukum, sistem dometik yang 

tersentralkan dan berhirarki, namun sistem internasional sendiri tidak 

disentralkan dan tidak berhirarki (Donelly 2000) , hal ini sejalan dengan 

konsep anarki realisme dimana negara bukan hanya mengumpulkan 

kekuatannya secara domestik namun juga dalam kancah internasional, dalam 

realisme negara adalah aktor utama dimana aktor-aktor lain seperti MNC dan 

IGO dipandang sebagai alat pencapai kepentingan negara-negara superpower, 

Peacekeeping Operations PBB dalam hal ini dipandang sebagai ‘alat’ untuk 

mencapai kepentingan negara-negara pendonornya,  

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Meiske dan Ruggeri (2017) yang 

mengatakan bahwa paska perang dingin peacekeeping operations telah 

berkembang menjadi instrumen manajemen krisis dan alat kebijakan luar 

negeri yang lebih komprehensif  , PKO digunakan sebagai metode yang dapat 

yang diperuntukan dalam mengejar tujuan negara di arena internasional. 

Bagaimana PKO dapat dikategorikan sebagai alat pengejar kepentingan 

negara?, Peacekeeping pada umumnya selalu diasosikan dengan PBB, namun 

operasi pemeliharaan perdamaian tidak terbatas pada tindakan yang diambil 

oleh PBB saja. Organisasi regional, aliansi keamanan, koalisi ad-hoc, atau 

bahkan negara juga memiliki peran dalam operasi pemeliharaan perdamaian.  

 

Tidak ada organisasi internasional, regional, atau keamanan yang memiliki 

pasukan tetap yang dapat mereka panggil untuk operasi perdamaian dan 

banyak organisasi tidak memiliki anggaran pemeliharaan perdamaian 

independen. Oleh karena itu, misi pemeliharaan perdamaian bergantung pada 

peran negara sebagai kontributor, dalam hal ini pemerintah nasional harus 

memutuskan apakah mereka ingin berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan 

perdamaian dan mengalokasikan sumber daya mereka untuk alat khusus 

kebijakan luar negeri ini, setiap pemerintah memutuskan apakah mereka ingin 

memberikan persetujuan mereka untuk operasi perdamaian, membuat 
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kontribusi keuangan yang diperlukan, dan mengerahkan personil militer, 

polisi, dan / atau sipil, yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah negara-

negara yang terlibat dalam misi perdamaian pasti memiliki tujuan dalam 

keterlibatannya, seperti Departemen Luar Negeri AS (2003), misalnya, 

mencantukan "mencapai perdamaian dan keamanan," "memajukan 

pembangunan berkelanjutan dan kepentingan global," "mempromosikan 

pemahaman internasional," dan "memperkuat kemampuan diplomatik" , 

sebagai tujuan strategisnya, Peacekeeping adalah salah satu alat untuk 

mewujudkan ini,  khususnya perdamaian internasional, dan keamanan. Lebih 

jauh lagi, pemeliharaan perdamaian adalah instrumen yang berguna untuk 

mengatasi masalah keamanan dan kebijakan luar negeri yang lebih spesifik. 

 

Realis memfokuskan pada kepentingan nasional untuk menjelaskan 

kontribusi dalam pemeliharaan perdamaian. Seperti yang dikatakan Findlay 

(1996) bahwa negara berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian 

karena “jelas dalam kepentingan keamanan nasional mereka.” Salah satu dari 

tujuan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri ini adalah pengaruh yang 

lebih besar atau lebih luas dalam membentuk sistem internasional, untuk 

negara middle powers dikatakan memiliki kepentingan terhadap kelanjutan 

status quo internasional dan untuk mendominasi penjaga perdamaian PBB, 

yang mereka anggap sebagai alat komunitas internasional (Neack 1995).  

Contoh negara middle powers  tersebut adalah Kanada, Swedia, atau Australia 

selama periode Perang Dingin, dan India atau Pakistan yang telah 

mendominasi penjagaan perdamaian PBB baru-baru ini, persepsi luas lainnya 

adalah bahwa pemeliharaan perdamaian memberikan status yang baik bagi 

negara yang terlibat, partisipasi dalam pemeliharaan perdamaian dapat 

meningkatkan prestise negara dalam komunitas internasional, yang kemudian 

dapat digunakan untuk mengejar  tujuan kebijakan luar negerinya, dikatakan 

bahwa India, misalnya, mencoba untuk memperkuat status internasional dan 

basis kekuatannya dengan berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, 

berharap untuk lebih dekat dengan tujuannya untuk menjadi kekuatan "hebat" 
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dan akhirnya mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB 

(Krishnasamy 2001 ). 

3.4.2 Alasan Negara Mengirim Pasukan di UNAMID: Dibalik Partisipasi 

Nigeria, Rwanda, dan Mesir. 

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dari  Peacekeeping Operations adalah 

peran Dewan Keamanan PBB yang bukan hanya memberikan keabsahan 

dalam misi , negara-negara anggotanya juga menjadi donor utama. Pada 

pertengahan 1990an kontribusi Eropa dan US berkurang drastis dalam 

pengiriman pasukan pada PKO, sebagai gantinya, negara-negara Asia Selatan 

dan negara-negara Afrika menjadi 10 besar penyumbang pasukan pada PKO, 

Eropa dan US akan berkontribusi menurunkan pasukannya hanya jika mereka 

memiliki kepentingan yang kuat dalam wilayah penuruan PKO, namun 

kontribusi negara-negara berkembang ini tidak sepenuhnya ‘dihormati’, 

efektivitas dari pasukan dari negara-negara berkembang terus saja 

dipertanyakan, pasukan-pasukan ini juga kerap dikritisi, keputusan negara 

Barat yang berperan sebagai donatur yang membayar pasukan negara-negara 

berkembang ini  karena negara-negara maju enggan mengorbankan 

warganya, mereka membiarkan agar negara-negara berkembang saja yang 

pasukannya gugur dalam operasi perdamaian (Lijn 2014).  
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Berikut adalah infografis 10 negara teratas kontributor dalam Misi 

perdamaian PBB. 

Gambar 3.2 

Kontributor dalam Peacekeeping Operations 2016-2017 

 

Sumber: Peace Operations Review (2016). 

Infografis diatas menunjukkan bahwa kelima negara DK PBB  berada dalam 

10 teratas penyumbang dana bagi PKO di tahun 2016-2017, dengan US 

sebagai penyumbang teratas diikuti oleh Cina, sementara itu disebutkan 

bahwa negara-negara yang  menjadi penyumbang pasukan di dominasi oleh 

negara-negara berkembang dengan Ethiopia sebagai penyumbang pasukan 

terbesar.  

Neack (1995) menjelaksan bahwa partisipasi negara dalam PKO pasti 

dilandasi dengan kepentingan nasional dari negara tersebut, dalam 

menganalisa kepentingan nasional Darfur, maka perlu juga menilik mengenai 
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negara penyumbang pasukan atau TCC Troop Contributing Country, adapun 

negara-negara yang menyumbang pasukan dalam UNAMID adalah : 

Tabel 3.2 

Negara-negara yang Menurunkan Pasukan dalam UNAMID 

Kontributor Personil Polisi 

 

Kontributor Personil Militer 

Bangladesh, Burkina Faso, 

Burundi, Cameron, Mesir, 

Ethiopia, Gambia, Jerman, 

Ghana, Malawi, Djibouti, 

Indonesia, Turki, Yordania, 

Kirgistan, Malaysia, Namibia, 

Nepal, Nigeria, Pakistan, Samoa, 

Rwanda, Senegal, Sierra Leone, 

Afrika Selatan, Tanzania, Togo, 

Tunisia, Yaman, Zambia, 

Zimbabwe, Bhutan, Fiji, Sri 

Lanka, Kepulauan Solomon, 

Magnolia, Kenya, dan Afrika 

Selatan. 

Burundi, Kamboja, Ekuador, Jerman, 

Ghana, Iran, Yordania, Korea Selatan, 

Kyrgyzstan, Malaysia, Namibia, Peru, 

Sierra Leone, Thailand, Togo, Yaman, 

Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, 

Bhutan, Papua Nugini dan Brasil. 

 

Sumber: UNAMID (2018) 

 

Tabel diatas menunjukan walaupun Dewan Keamanan PBB adalah badan 

yang memberi keabsahan bagi turunnya misi UNAMID, tidak ada satupun 

pasukan yang berasal dari kelima negara pemegang veto dalam dewan 

keamanan, hampir semua pasukan berasal dari negara berkembang, peran 

kelima negara dewan keamanan adalah sebagai donor finansial dalam misi 

perdamaian PBB, tidak turunnya negara-negara DK PBB dalam mengirim 

pasukan pada UNAMID berarti tidak adanya kepentingan penting negara-

negara tersebut dalam perdamaian Darfur. Fenomena ini dijelaskan dalam 

artikel yang berjudul Poor Nations Fights Rich Nations Pay, yang 

menjelaskan bahwa alasan negara-negara barat tidak menurunkan 
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pasukannya dalam PKO dikarenakan negara-negara barat tidak merasa ada 

kepentingan krusial di dalam misi tersebut, Neelam Deo, direktur Gateway 

House, sebuah lembaga penelitian di Mumbai, dan mantan duta besar untuk 

Denmark dan Pantai Gading  mengatakan bahwa ketika negara-negara DK 

PBB mengirim pasukan mereka dalam konflik sudah dipastikan mereka 

memiliki agenda penting yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri 

mereka (India Ink 2013). 

Membahas mengenai partisipasi negara TCC, tiga negara terbesar dalam 

pengiriman pasukan ke Darfur adalah Nigeria, Rwanda, dan Mesir, berikut 

alasan partispasi negara-negara tersebut dalam UNAMID.  

 

1. Partisipasi Nigeria dalam UNAMID 

Nigeria merupakan negara pengirim pasukan terbesar di UNAMID dengan 

mengirim sebanyak 3,700 personil militer, partisipasi Nigeria sudah ada sejak 

pengadaan AMIS, partisipasi Nigeria berawal dari pendekatan diplomat US 

yang mengajak Pemerintah Nigeria untuk bergabung dalam misi penjagaan 

perdamain di Darfur, alasan dibalik partisipasi Nigeria adalah keinginan 

Nigeria untuk menyelesaikan hutang negaranya yang menumpuk, Pemimpin 

Nigeria pada masa itu Presiden Obansojo memiliki prioritas utama dalam 

kebijakan luar negerinya untuk membebaskan Nigeria dari hutang , Nigeria 

berhutang besar pada Paris Club sebanyak 33 Miliar USD, terbebasnya 

Nigeria dari hutang ini sangatlah penting bagi kelangsungan negara karena 

dianggap awal permulaan bagi Nigeria yang baru, Nigeria bersedia bergabung 

dengan AMIS pada masa itu dengan jaminan bahwa US akan membantu 

pembebasan hutangnya dengan Paris Club, Pada Mei 2005, Obansojo 

bertemu dengan Presiden US saat itu George W Bush, beberapa minggu 

sebelum pertemuan G-8, pertemuan tersebut membahas mengenai 

pembebasan hutang Nigeria dan konflik Darfur, juru bicara White House 

mengatakan bahwa Presiden Bush berterimakasih atas partisipasi Nigeria 

dalam penyelesaian konflik Darfur, Obansojo sendiri pada pertemuan 

tersebut meminta Bush untuk berdiskusi dengan negara-negara Eropa terkait 

masalah hutang Nigeria, yang pada akhirnya berkat pengaruh US Paris Club 
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menyetujui pengurangan hutang Nigeria hingga 60%, Nigeria membalas 

pembebasan hutang ini dengan perubahan kebijakan rotasi militernya demi 

mengirimkan pasukan yang lebih banyak ke Darfur (Henkei 2016).   

 

2. Partisipasi Rwanda 

Rwanda menjadi negara kedua pengirm pasukan terbesar dalam UNAMID, 

Rwanda sendiri sedari awal bersedia untuk mengirim pasukan ke Darfur, 

namun terhalang oleh kapabilitas negaranya berupa logistik, finansial, dan 

peralatan militer, pada akhirnya US mensponsori penerjunan pasukan 

Rwanda ke UNAMID dengan menawarkan sebanyak 20 juta USD yang 

digunakan untuk membayar peralatan, transportasi, dan keperluan lainnya 

bagi Rwanda untuk penerjunannya di Darfur, partisipasi Rwanda sendiri 

didasarkan pada ‘Beban Moral’ , dimana Darfur yang disebut US sebagai 

Genosida perlu untuk dibantu dalam penyelesaian konfliknya, Rwanda 

berprinsip bahwa Komunitas Internasional memiliki kewajiban menjaga 

kemanan dan kedamaian di wilayah yang sedang berkonflik,  prinsip ini 

berkaitan dengan masa lalu Rwanda yang kelam karena kasus Genosida Hutu 

dan Tutsi yang mana Komunitas Internasional gagal untuk menyelesaikan 

masalahnya (Rurangawa 2013).  

 

3. Partisipasi Mesir 

Berbeda dengan Nigeria dan Rwanda, Mesir menawarkan diri untuk 

bergabung dalam misi UNAMID, Mesir pada akhirnya menjadi negara 

penyumbang pasukan terbesar ketiga dalam UNAMID setelah Nigeria dan 

Rwanda, pada awalnya UNDPKO menolak permintaan Mesir yang berujung 

hanya sepertiga pasukan yang ditawarkan Mesir dapat bergabung dalam 

UNAMID, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari kelompok 

Pemberontak Darfur akan partisipasi Mesir, para pemberontak memandang 

Mesir yang berisi kaum Arab akan menjadi aliansi bagi Al-Bashir, Mesir 

sendiri memang memiliki kepentingan dengan pemerintah Sudan yaitu 

berupa hydropolitics ( Henkei 2016), Mesir secara aktif turut serta dalam 

diskusi dengan negara-negara tetangga Sudan untuk membahas penyelesaian 

konflik Darfur, namun Mesir juga menegaskan bahwa Ia tidak akan menekan 
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Pemerintah Sudan, Hal ini berkaitan dengan kepentingan Mesir yang 

bergantung pada  dua aliran utama sungai Nil, Nil Biru dan Nil Putih, yang 

bergabung di wilayah Sudan dekat Khartoum, karena ketergantungan Mesir 

akan aliran air ini Mesirpun berusaha menjaga hubungannya dengan 

Pemerintah Sudan (CBC News 2007).  

 

Seperti yang sudah disampaikan oleh Neack (1995) bahwa negara yang 

terlibat dalam Peacekeeping Operations pasti memiliki kepentingan-

kepentingan dibalik keikut sertaaanya, Nigeria memilki kepentingan ekonomi 

dan juga politik yang menggunakan pengaruh politik US untuk menurunkan 

hutangnya dengan Paris Club, Rwanda sendiri terjerat beban normatif akan 

peristiwa genosida di masa lalu yang membuatnya memilki simpati pada 

konflik pembantaian di Darfur sehingga ingin ikut andil mengembalikan 

kedamaian di Darfur, sedangkan Mesir walaupun turut andil dalam UNAMID 

sebagai negara penyumbang pasukan terbesar yang ketiga, Mesir tetap 

berusaha menjaga hubungan baik dengan Al-Bashir atas dasar kepentingan 

Politik Air dengan Khartoum.  

 

3.4.3 UNAMID : Terhalang Kepentingan Negara 

Setelah memahami nature dari Peacekeeping Operations yang digunakan 

sebagai alat pengejar kepentingan oleh negara-negara yang terlibat di 

dalamnya,  Satu hal yang tidak bisa dilupakan dari misi perdamaian 

UNAMID di Darfur adalah motif awal terjunnya misi ini, konflik Darfur 

meledak di tahun 2003 dimana mulai ditahun tersebut korban-korban yang 

jumlahnya tidak sedikit berjatuhan, IDP dan pengungsi mulai menyebar, dan 

juga kejahatan kemanusiaan mulai menyeruak, PBB sendiri mulai ‘tertarik’ 

di Darfur setelah adanya publikasi besar-besaran oleh media mengenai 

tragedi kemanusiaan Darfur, seperti yang disampaikan oleh Hutagaol (2018) 

dalam wawancara dengan penulis bahwa artikel majalah TIME mengenai 

pembantaian di Darfur adalah pemicu besar terjunnya misi PBB ini, hal ini 

menimbulkan suatu pertanyaan, Apakah misi PBB di Darfur berdasarkan oleh 

kekhawatiran akan tragedi kemanusiaan yang terjadi , atau misi UNAMID di 



86 
 

Darfur hanya ‘panggung’ yang harus dinaiki PBB dan negara-negara 

superpower untuk mempertahankan prestige  dan kepentingan mereka setelah 

semua mata tertuju pada konflik ini?  

 

Neack (1995) menuliskan mengenai  negara-negara yang berpartisipasi dalam 

peacekeeping operations untuk mempertahankan status quo dan memperoleh 

prestige dari kontribusi mereka menjaga perdamaian negara, PBB memiliki 

image sebagai organisasi dunia yang menjaga kestabilan dan keharmonisan 

dunia, bahkan awal dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mencegah 

kembali terjadinya perang di dunia sekaligus mengembalikan kedamaian 

internasional, ketika konflik di Darfur menyeruak dan AMIS terbukti gagal 

mengatasinya semua mata akan tertuju pada PBB dengan ekspetasi besar 

bahwa PBB akan maju menyelesaikan konflik di Darfur, reputasi PBB tentu 

saja dipertaruhkan disini.  Kurangnya agenda yang menjadikan kurangnya 

political will dalam menjaga perdamaian di Darfur juga disebutkan oleh Lijn 

(2010) bahwa faktor kegagalan UNAMID salah satunya adalah kurang 

tegasnya DK PBB mengusut konflik Darfur.  

 

Hal ini termasuk kurang tegasnya DK PBB dalam menindak Pemerintah 

Sudan sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Darfur, sejak 2009 ICC 

menetapkan perintah penangkapan pada Omar Al-Bashir yang sampai pada 

2017 masih belum ada tanda-tanda bahwa Al-Bashir akan  menyerahkan diri 

pada ICC, misi perdamaian PBB yang biasanya mengedepankan penanaman 

demokrasi dengan penetapan pemilahan umum dan pergantian pemimpin 

yang sejalan dengan nilai-nilai PBB juga tidak terjadi di Sudan, Al-Bashir 

memimpin sudah sejak 1989 dan belum ada tanda-tanda pergantian pemimpin 

walaupun Al-Bashir terjerat skandal kejahatan kemanusiaan terhadap 

rakyatnya sendiri, PBB nampaknya ingin menjaga status quo rezim 

Pemerintah Sudan, PBB sering menggunakan justifikasi bahwa demi menjaga 

kelangsungan UNAMID di Darfur maka PBB akan menunda presekusi Al-

Bashir, alasan ini dipandang tidak kuat oleh Richard Dicker Direktur 

International Justice Program dari Human Rights Watch dalam surat 
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terbukanya Dicker (2008) meminta PBB untuk berhenti melindungi Al-

Bashir dan bahwa UNAMID dengan atau tanpa Al-Bashir memiliki otoritas 

untuk berada di Darfur lewat resolusi PBB dan juga hukum internasional.   

 

 Kembali membahas peran DK PBB dalam konflik  Darfur, kelima negara 

anggota DK PBB tetap dengan sikapnya yang tidak tegas menangani konflik 

Darfur, Lijn (2010) Rusia menjadi suplier senjata bagi Pemerintah Sudan, 

Cina sendiri adalah konsumen dari minyak Sudan, walaupun Cina pernah 

mengampanyekan anti genosida, negara ini tetap tidak memberi tekanan yang 

berarti bagi pemerintah Sudan, sedangkan dua negara superpower lainnya 

seperti US dan UK hanya menjadi 'angin' dalam konflik ini, disebutkan bahwa 

dua negara ini  memiliki kepentingan dalam Pemerintahan NCP, atau 

National Congress Party, partai yang menanungi Al-Bashir, US dan UK 

memiliki kepentingan dengan NCP sebagai aliansi dalam penanganan teroris. 

Perancis sendiri tidak memeilki kepentingan khusus di Darfur dan satu-

satunya kepentingannya hanya mencegah melebarnya dampak konflik 

Darfur, UNAMID disimpulkan diturunkan di Darfur dengan embargo dan 

sanksi-sanksi yang lemah, dan juga dengan minimnya dukungan dari pihak-

pihak yang telibat, Pada akhirnya Lijn menyimpulkan bahwa UNAMID tidak 

jauh berbeda dengan AMIS, walaupun sumber daya dan dana bagi UNAMID 

lebih besar dari AMIS, kurangnya dukungan dari DK PBB yang 

menyebabkan lemahnya mandat UNAMID dan kurangnya sikap DK PBB 

dalam menekan Pemerintah Sudan menunjukkan bahwa negara-negara 

pemegang hak veto DK PBB memiliki kepentingannya masing-masing 

dengan Pemerintah Sudan yang mana mereka tidak mau mereka korbankan 

dengan bersikap lebih tegas dalam UNAMID.  

 

Seperti yang Realist katakan bahwa negara adalah aktor utama di dalam dunia 

politik internasional menggunakan PKO sebagai alat untuk mencapai 

kepentingan mereka, keberadaan UNAMID di Darfur yang diturunkan oleh  

DK PBB dengan persetujuan kelima negara pemegang hak vetonya tentu saja 

bukan sebuah misi kebetulan, dari berbagai konflik di dunia, Darfur menjadi 
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salah satu wilayah yang dipilih untuk diturunkan misi perdamaian, dan ini 

bukanlah suatu kebetulan semata, Prinsloo & Niekerks (2017), juga 

menekankan kurangnya dukungan DK PBB dalam kasus Darfur dimana 

kelima negara pemegang hak veto sibuk mengejar kepentingannya masing-

masing di Sudan tanpa memperhatikan keadaan kemanusiaan yang 

memburuk di Darfur, Prinsloo &Niekerks 2017 menunjuk Rusia dan Cina 

sebagai penyebab utama kurangnya political will PBB di Darfur, ditenggarai 

bahwa Rusia dan Cina menggunakan kekuatan vetonya di DK PBB untuk 

memblokade sanksi yang kuat pada Sudan. 

 

 Alasan Rusia sendiri untuk melindungi pemerintah Sudan seperti yang sudah 

sempat disebutkan sebelumnya terkait suplai senjata dari Rusia yang 

digunakan oleh pemerintah Sudan dalam konflik, Pemerintah Sudan 

dilaporkan menggunakan Mi-24 yang merupakan helikopter keluaran 

Russian Air Force yang digunakan sebagai transport dan senjata tempur di 

sekitar wilayah Darfur, Rusia juga menjadi suplier pesawat tempur Sudan 

yang digunakan untuk membombardir desa-desa di Darfur, Rusia 

menyediakan jet tempur MIG-29 dan mendirikan pabrik tank T-72 di 

Khartoum (Prinsloo & Niekerks2017). Hubungan baik Rusia-Sudan ini 

bahkan terpampang nyata ketika Al Bashir mengunjungi Putin pada 

November 2017 dengan agenda membahas kerja sama di anatara dua negara 

ini dalam bidang ekonomi dan militer, kunjungan ini tentu memicu 

kontroversi, Al Bashir sampai pada 2017 berstatus sebagai tersangka 

kejahatan kemanusiaan yang dikeluarkan oleh ICC, Rusia dengan senang hati 

menerima kedatangan Al Bashir di Moscow dan tidak menyentuh bahasan 

Darfur sama sekali makin menguatkan fakta bahwa Rusia berada di pihak 

Pemerintah Sudan (Al Jazeera 2017).   

 

Selain Rusia, Cina juga menjadi negara yang disebut-sebut melemahkan DK 

PBB di Darfur, Cina sendiri sama dengan Rusia, memiliki hubungan baik 

dengan Pemerintah Sudan, Cina mengundang Al-Bashir berkunjung ke 

Beijing pada 2011 yang mengundang pertanyaan besar dari publik 
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internasional, Cina sendiri berdalih bahwa Cina memiliki ‘opini tersendiri’ 

terhadap keputusan ICC dan menekankan bahwa Cina bukanlah negara yang 

menandatangani ICC (BBC 2011). Jika Rusia memiliki kepentingan sebagai 

suplier senjata di Sudan, Cina memiliki kepentingan seputar minyak dan 

kontrak bangunan, Cina dikabarkan memiliki investasi sebesar 3 Miliar USD 

dalam sektor minyak Sudan, bahkan Cina secara terang-terangan 

menyampaikan dukungan bagi Pemerintah Sudan dengan memberikan 

dukungan senjata, dan menghapuskan isolasi ekonomi Sudan, dalam DK PBB 

sendiri Cina sempat melakukan abstain dalam voting yang berhubungan 

dengan Darfur dan pemberian sanksi kepada Sudan atas kejahatan 

kemanusiaan yang dikakukan pemerintah Sudan di Darfur (Prinsloo & 

Niekerks 2017).  

 

Tabel 3.3 

Abstainnya Cina dalam berbagai Resolusi terkait Darfur 

Resolusi 

(1) 

UK 

(2) 

Perancis 

(3) 

US 

(4) 

Rusia 

(5) 

Cina 

(6) 

1556 

(2004) 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain 

1564 

(2004) 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain Abstain 

1591 

(2005) 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain Abstain 

1593 

(2005) 

Menyetujui Menyetujui Abstain Abstain Abstain 

1672 

(2006) 

Menyetujui Menyetujui 

 

 

Menyetujui 

 

 

Abstain 

 

 

Abstain 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1679 

(2006) 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain Abstain 

1706 

(2006) 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain Abstain 

(1945) 

2010 

Menyetujui Menyetujui Menyetujui Menyetujui Abstain 

Sumber: Prinsloo & Niekerks (2017, hal.75) 

Dilihat dari tabel diatas dari kelima negara pemegang hak veto dalam DK 

PBB Cina paling sering melakukan abstain dalam voting resolusi terkait kasus 

Darfur , disusul oleh Rusia, resolusi 1945 tahun 2010 Cina melakukan abstain 

karena High Panel of Experts menemukan bukti bahwa senjata yang 

digunakan di Darfur dimanufaktur oleh Cina, yang mana Cina menolak 

memberikan komentar lebih lanjut mengenai temuan ini. Prinsloo dan 

Niekerks (2017) menyebut bahwa ada sekitar 15 perusahaan minyak di Sudan 

yang sebagian besar berasal dari Asia,  salah satunya perusahaan Cina yaitu 

China National Petroleum Company, Cina juga menjadi tujuan utama eskpor 

minyak mentah dari Sudan , Cina sendiri menggunakan startegi komprehensif 

dalam menjaga perannya dalam sektor minyak di Sudan dengan menjaga 

hubungan politik dengan Pemerintah Sudan dan menawarkan berbagai 

keuntungan seperti pinjaman luar negeri dan perlindungan politik dengan 

memanfaatkan posisinya di DK PBB.  

 

Sampai di tahun 2017 konflik di Darfur masih jauh dari kata usai, jutaan orang 

masih menjadi IDP dan pengungsi tanpa solusi pasti yang diberikan baik oleh 

Pemerintah dan Organisasi Internasional, sementara setidaknya 400.000 

tewas dalam konflik Darfur, namun PBB sendiri sejak 2014 sudah mulai 

menyiapkan exit strategy mengiyakan klaim Pemerintah Sudan bahwa 

konflik di Darfur sudah reda, baik Reinhard Hutagaol selaku mantan FPU 

UNAMID dan Ahmed H Adam negosiator bagi Darfur dalam wawancara 
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dengan penulis satu suara mengatakan bahwa konflik di Darfur masih jauh 

dari kata usai dan exit strategy akan menjadi berita buruk bagi kedamaian 

internasiaonal, namun sekali lagi melihat UNAMID dengan political will dari 

US, Perancis, dan UK yang sangat minim karena memiliki tidak memiliki 

kepentingan yang kuat seperti Cina dan Rusia, dan juga sikap Rusia dan Cina 

yang terus menjegal DK PBB untuk bertindak tegas di Darfur, UNAMID 

terbukti menjadi misi perdamaian yang gagal dalam melaksanakan mandat-

mandatnya. UNAMID dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan negara-negara 

anggota DK PBB dan sangat minim rasa kemanusiaan di dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


