
 1 

             TANGGUNG JAWAB PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN  
                     PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SAAT   
        MENJALANKAN TUGAS DI  
                DAERAH KONFLIK 

 
  Oleh  :  Agha Dragona Israphil 
  Pembimbing :  Maria Maya Lestari, SH., M.Sc,, MH 
 Widia Edorita, SH., MH 
  Alamat :  Jl. Hang Tuah Ujung No. 35 Kel. Rejosari 
 Ke. Tenayan Raya- Pekanbaru 
 
 E-Mail : agha2015@gmail.com 
 Telp : 085271080526 
 
Abstract: 
Peacekeepers of the United of Nations (UN) is a special forces unit of the 
United Nations has a duty to keep and maintain international peace and 
security. Since the inception of the United Nations has been preoccupied with 
the task to resolve armed conflicts in various parts of the world. One example of 
the formation of the United Nations Peacekeeping Force that there is 
UNPROFOR (United Nations Protection Force) who served in the states of the 
former Yugoslavia in the fractional 1990s, namely in Croatia and Bosnia and 
Macedonia. However UNPROFOR in Bosnia is experiencing neglect charge 
that the events surrounding the killing of 8000 Male Adult including children 
and teenage boys and rape of Bosnian Muslim women and teen girls Bosnian 
Muslims in the UN safe zone of Srebrenica, which is located in the Eastern 
Bosnia 
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Armed Conflict.  
 
Abstrak: 
Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
merupakan suatu unit pasukan khusus dari PBB yang mempunyai tugas 
untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 
Sejak dari awal berdirinya PBB sudah disibukkan dengan tugas untuk 
mengatasi berbagai konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Salah satu 
contoh pembentukan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang ada adalah 
UNPROFOR (United Nations Protection Force) yang bertugas di negara-
negara bagian bekas pecahan negara Yugoslavia pada dekade 1990-an yaitu 
di Kroasia dan Bosnia dan Makedonia. Namun di Bosnia inilah UNPROFOR 
mengalami kelalaian bertugas yaitu peristiwa terbunuhnya sekitar 8000 
Laki-Laki Dewasa termasuk Anak-anak dan remaja Laki-Laki Muslim 
Bosnia dan pemerkosaan terhadap Perempuan Dewasa dan gadis-gadis 
Muslim Bosnia. di zona aman PBB yaitu Srebrenica 
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Kata Kunci  :Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Konflik Bersenjata  

 
A.   Pendahuluan 

   Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat (PBB)  adalah 
organisasi    internasional terbesar dan bersifat universal yang pernah ada 
hingga saat ini. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian dan 
keamanan internasional. Sebagai organisasi antar pemerintah, PBB memiliki 
akses dan sumber daya yang melimpah untuk memberikan bantuan 
kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. Sejak keberhasilannya 
dalam bantuan kemanusiaan di Eropa setelah Perang Dunia II, PBB 
dipercaya untuk menangani bencana alam dan bencana akibat ulah manusia 
yang tidak bisa ditangani pemerintah negara yang bersangkutan.1 

   PBB berdasarkan Piagam PBB mempunyai 6 badan utama,yaitu: 
         1. General  Assembly  (Majelis Umum). Majelis Umum PBB atau biasa 

disebut Majelis Umum merupakan badan utama yang mempunyai 
jumlah   keanggotaan yang banyak. Masing-masing negara anggota  
PBB mengirimkan 5 perwakilannya untuk duduk di keanggotaan 
Mejelis Umum  PBB dan mempunyai satu suara. Keputusan Majelis 
Umum dalam bentuk Resolusi Resolusi  Majelis  Umum  hanya  
bersifat  rekomendasi  dan  tidak  mengikat   secara hukum   anggota  
PBB  (Pasal  10  Piagam  PBB). Hanya bersifat moral dan polituk. 
Presiden  Majelis  Umum  yang  sekarang  (sesi  ke 67) sejak 
September 2012 adalah Mr. Vuk Jeremić.  

        2.  Security  Council  (Dewan  Keamanan). Dewan  Keamanan  PBB  atau  
biasa disebut Dewan  Keamanan  merupakan  badan utama PBB yang 
paling kuat dan berpengaruh lebih daripada Majelis Umum PBB 
walaupun keanggotannya hanya 15 negara  (10 negara anggota tetap 
dan 5 negara anggota tetap). Tiap anggota Dewan Keamanan 
mempunyai satu suara. Walau demikian Dewan Keamanan bertugas  
untuk  menjaga dan   memelihara   perdamaian   dan   keamanan   
dunia. Keputusannya  dalam  bentuk  Resolusi  Dewan  Keamanan 
bersifat mengikat semua anggota PBB walau tanpa diminta 
persetujuannya dari anggota PBB yang tidak duduk di Dewan 
Keamanan (Pasal 25 Piagam PBB). Presidensi Dewan  dipegang  oleh  
masing-masing anggota secara bergantian selama satu bulan, setelah 
urutan abjad bahasa Inggris dari nama-nama negara anggota. 

         3.  Economic  dan  Social  Counci l (Dewan  Ekonomi  dan Sosial). 
Dewan ekonom dan Sosial    atau    biasa    disebut  ECOSOC  adalah  
badan  utama  PBB  yang  bertugas mengurusi   masalah-masalah   
yang   terkaiat    dengan   kesejahteraan   masyarakat  internasional.  
Anggota   ECOSOC  berjumlah  18  anggota  PBB.   Setiap   anggota  
ECOSOC mempunyai satu suara. 

                                                 
1 Ambarwati, dkk. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional,    

PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 132-133. 
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 4.   Trusteeship  Counci l (Dewan Perwalian). Dewan Perwalian 
merupakan badan utama PBB yang bertugas memajukan perdamaian 
dan keamanan   internasional, mempertinggi kemajuan politik, 
ekonomi, sosial dan  pendididkan dari  penduduk daerah,  
menganjurkan penghormatan atas HAM dan kebebasan dasar manusia 
(Pasal 76 Piagam  PBB).   

   Kemudian   cara    Perwalian    berlaku   terhadap daerah-daerah 
berikut  (Pasal  77 Piagam PBB): 

  a.  Daerah-daerah  yang sekarang  termasuk daerah mandat (Liga 
Bangsa-Bangsa atau LBB)  

b.  Daerah-daerah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh 
sebagai akibat dari Perang Dunia II dan     

  c.  Daerah-daerah yang atas kehendak negara-negara yang 
bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya di tempatkan 
di bawah cara ini (Perwalian). 

  Selain  itu  Setiap  anggota   Dewan   Perwalian    menunjuk    
seseorang    yang memiliki kecakapan istmewa untuk menjadi wakil 
dalam Dewan Perwalian (Pasal 86 ayat (2). 

 5. International  Court of  Justice  (Mahkamah Internasional ) merupakan 
badan utama yang bertugas mengurus masalah yudisial atau  
pengadilan yang dibentuk berdasarkan Statuta Mahkamah  
Internasional  yang  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari 
Piagam PBB dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. 

 6.   Secretary-General  (Sekretaris    Jenderal).   Sekretaris   Jenderal   
PBB   atau   biasa disebut  Sekjen  PBB  merupakan  kepala tata usaha 
PBB yang diangkat oleh Majelis Umum atas anjuaran Dewan 
Keamanan. 

 
   Salah satu badan utama PBB yang memegang peranan penting adalah 

Security Council (Dewan Keamanan). Tugas pokok yang utama untuk 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada 
Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Piagam PBB. 
Salah satu contoh nyata akan tugas dari Dewan Keamanan PBB yang 
selanjutnya disingkat menjadi Dewan Keamanan adalah bahwa Dewan 
Keamanan memegang peranan penting dalam pengembangan operasi 
perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operation), suatu institusi yang tidak 
terdapat dalam Piagam PBB2. Wujud nyata dari operasi perdamaian PBB 
tersebut adalah berupa suatu pasukan khusus yang bernama United Nations 
Peace Keeping Force (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB). 

 Salah satu contoh pembentukan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB 
yang pernah terjadi adalah yang bernama United Nations Protection Force 
in the Former Yugoslavia (UNPROFOR) yang dikirim untuk bertugas di 
Yugoslavia setelah negara ini terpecah belah saat pecahnya konflik di 

                                                 
2 Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa  Internasional, Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hal. 135. 
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Yugoslavia pada tahun 1990-an.3 Indikasi akan pecahnya konflik bermula 
ketika komunisme di Yugoslavia melemah. Pada akhirnya 3 dari 6 negara 
bagian Yugoslavia yaitu Slovenia dan Kroasia pada Juni 1991 serta Bosnia-
Herzegovina yang selanjutnya disebut Bosnia pada Februari 1992 telah 
memproklamirkan kemerdekaan mereka dan meninggalkan Federasi 
Yugoslavia. Etnik Serbia menentang dan berakibat pecahnya konflik 
kekerasan antar etnik di 3 negara bagian tersebut.4 Maka dibentuklah 
UNPROFOR pada permulaan tahun 1992 dengan tujuan menciptakan 
kondisi yang baik untuk merundingkan suatu penyelesaian mengenai krisis 
Yugoslavia.5   

 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang bertugas di Bosnia ini 
diharapkan dapat melindungi warga Bosnia dari akibat perang. Namun 
ternyata dalam perkembangannya Pasukan Penjaga Perdamaian PBB ini 
tidak melindungi warga sipil sebagaimana harusnya. Hal itu terjadi pada 
peristiwa pembunuhan sekitar 8.000 pria muslim Bosnia di daerah yang 
bernama Srebrenica yang terletak di wilayah Bosnia bagian timur. Kejadian 
itu terjadi pada tanggal 11 Juli 1995. Pada saat itu Srebrenica yang terletak 
di Bosnia Timur merupakan zona aman di bawah kendali pasukan penjaga 
perdamaian PBB asal Belanda, di mana ribuan pengungsi muslim Bosnia 
menggunakan daerah tersebut sebagai tempat pelarian dan penampungan 
sementara.6 

 Namun, ketika tentara Serbia pimpinan Jenderal Ratco Mladic 
menyerbu masuk dan kemudian meminta agar pasukan Belanda 
menyerahkan warga Bosnia kepada mereka, permintan itu pun dipenuhi oleh 
pasukan tersebut. Pada akhirnya, secara sistematis tentara Serbia membantai 
habis sekitar 8.000 warga Bosnia, dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB 
yang ada tidak dapat melakukan apapun selain menyaksikan pembantaian 
keji tersebut.7 Tentara PBB di tempat, dalam hal ini Pasukan Penjaga 
Perdamaian PBB asal Belanda, yang oleh sekitar 40 ribu warga beragama 
Islam diyakini akan melindungi mereka, tidak berbuat apa-apa untuk 
menghalangi pembantaian itu.8  

 Setelah itu pasukan Serbia Bosnia memperkosa secara massal wanita 
dan remaja perempuan Muslim Bosnia yang sudah tidak berdaya karena 
suami dan anak laki-laki mereka dibantai dengan alasan ingin menghapus 

                                                 
 3  Ibid, hal. 173. 
 4 Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia 
Indonesia,  Ciawi-Bogor, 2005, hal. 5.  
 5 Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Penerbit PT. Alumni, Bandung Bandung, 2008, hal. 627. 

6 http: // panmohamadfaiz.com/category/politik-hukum/ (Terakhir kali diakses  pada hari 
Rabu, 18 April 2012 Pukul 11.26 WIB). 

 7 http: // panmohamadfaiz.com/category/politik-hukum/ (Terakhir kali diakses  pada hari 
Rabu, 18 April 2012 Pukul 11.26 WIB). 

8 http: // www.dw-world.de/dw/article/0,,5779621,00htm (Terakhir kali diakses pada hari 
Selasa, 7 Juni 2011 Pukul 11.35 WIB).  
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keturunan Islam dari Bosnia.9 Alasan ini bukanlah subjektif. Hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan terakhir bahwa para pemimpin Serbia yang 
ditetapkan sebagai penjahat perang oleh PBB atas pembunuhan, penyiksaan, 
dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pihak Serbia dalam perang di Bosnia, 
mereka menyatakan tidak puas karena tidak berhasil membersihkan etnik 
Muslim-Bosnia.10 Korban perang di Bosnia ini tidak hanya di Srebrenica 
saja tetapi juga di tempat lain. Contohnya dalam peristiwa pengepungan kota 
Sarajevo oleh militer Serbia mengakibatkan sekitar 12.000 orang Muslim 
Bosnia tewas oleh militer Serbia.11  

 Ketika perang di Bosnia akhirnya berakhir di akhir tahun 1995, warga 
Muslim Bosnia yang dikenal dengan nama “para Ibu Srebrenica” 
mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, 
untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum atas peristiwa di 
Srebrenica terhadap PBB dan Belanda.12 Alasan ini dikarenakan pada saat 
terjadi terjadi peristiwa berdarah di Srebrenica daerah tersebut menjadi zona 
aman sebagai tempat berlindungnya warga sipil di Bosnia yang ingin 
menjaga keselamatan dirinya dan warga tersebut adalah Muslim Bosnia. 
PBB dan Belanda menurut “para Ibu Srebrenica” telah bertindak dengan 
ceroboh dalam melindungi wilayah kantung Muslim Bosnia.13 Dalam hal ini 
daerah tersebut adalah Srebrenica. 

 Hasilnya putusan Mahkamah Internasional khusus untul PBB 
menyatakan bahwa PBB secara hukum tidak dapat digugat atas kasus 
pembunuhan di Srebrenica.14 Hal ini dikarenakan adanya kekebalan hukum 
internasional yang dimiliki PBB. Yakni berdasarkan Pasal 104, 105 ayat (1) 
dan (2) Piagam PBB.15 Kemudian juga oleh General Convention on the 

                                                 
 9 http: // ekobumi.blogspot.com/ (Terakhir kali diakss pada hari Kamis, 5 April 2012 

Pukul 12.16 WIB). 
10 http: // id.wikipedia.org/wiki/Bosnia-Herzegovina (Terakhir kali diakses pada hari 

Kamis, 5 April 2012 Pukul 10.36 WIB). 
 11 http: // m.jpnn.com/news.php?id=93818 (Terakhir kali diakses pada hari Kamis, 5 April 

2012 Pukul 11.38 WIB). 
 12 http: // www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dalam-kasus-kekebalan- pbb- tetap- utuh 

(Terakhir kali diakses pada hari Minggu, 27 November 2011 Pukul 11.43 WIB). 
  13 http://  www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dalam-kasus-kekebalan- pbb- tetap- utuh 

(Terakhir kali diakses pada hari Minggu, 27 November 2011 Pukul 11.43 WIB). 
14http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dalam- kasus- kekebalan- pbb- tetap- utuh 

(Terakhir kali diakses pada hari Minggu, 27 November 2011 Pukul 11.43 WIB). 
 15 Adapun isi Pasal 104 Piagam PBB adalah: 
      ”Organisasi ini dalam wilayah anggota-anggotanya masing-masing akan 

memperoleh kedudukan yang sah di mana perlu untuk pelaksanaan tugas-tugas dan 
perwujudan daripada tujuan-tujuannya”. 

 
       Sedangkan isi Pasal 105 Piagam PBB adalah: 

           (1) Orgaisasi ini dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh hak-hak   
istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk perwujudan tujuan-
tujuannya. 

           (2) Wakil-wakil daripada anggota-anggota PBB dan pejabat-pejabat organisasi ini 
akan memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama yang 
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Privileges and Immunities of the United Nations (Konvensi Umum tentang 
Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan PBB) dan Convention on the Privileges 
and Immunities of the Specialised Agencies (Konvensi tentang Hak-Hak 
Istimewa dan Kekebalan Badan-Badan Khusus).16 

 
B. Rumusan Masalah 
 1. Bagaimanakah  sejarah  terbentuknya   Pasukan   Penjaga   Perdamaian 

PBB? 
 2.  Bagaimanakah bentuk- bentuk   tanggung   jawab   Pasukan   Penjaga 

Perdamaian PBB saat bertugas di daerah konflik? 
 3.  Apa  sajakah  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  saat Pasukan 

Penjaga Perdamaian PBB melaksanakan tugas di daerah konflik ? 
 4.   Bagaimanakah bentuk-bentuk tindakan hukum yang dilakukan terhadap  

Pasukan  Penjaga  Perdamain  PBB yang tidak melaksanakan tugas sesuai 
ketentuan? 

 
C. Pembahasan 
 1.  Sejarah Terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian PBB   

  Ketika konflik sudah terjadi tentunya harus segera diselesaikan dengan 
baik sehingga perdamaian dan keamanan dapat terjadi. Namun ketika 
konflik tersebut tidak dapat selesai dengan baik dan terjadi kekacauan 
terus menerus apalagi sudah mengancam ketentaraman hidup masyarakat 
internasional maka tentunya PBB sangat diharapkan kehadirannya untuk 
segera menuntaskan konflik yang berlarut-larut terjadi tersebut. Itulah 
tugas dari Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB. 

   Bila kita perinci maka tugas Dewan Keamanan adalah sebagai 
berikut:17 

 1) Memelihara   perdamaian   dan  keamanan  sesuai  dengan  asas dan 
tujuan PBB (Pasal 24 Piagam PBB). 

2) Mengadakan  penyelidikan  setiap  perselisihan  yang   dapat   
mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 34 Piagam 
PBB). 

   3) Memberi saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk 
menyelesaikan      suatu sengketa (Pasal 36 dan 38 Piagam PBB). 

   4) Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu  
perdamaian internasional atau tindakan agresi dan menyarankan  

                                                                                                                                      
diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya secara bebas yang bertalian dengan 
organisasi ini. 

           (3)  Majelis Umum dapat mengajukan anjuran-anjuran dengan maksud untuk 
menetapkan perincian-perincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini atau dapat 
mengusulkan persetujuan-persetujuan kepada anggota-anggota PBB untuk maksud 
tersebut.      

16 D.W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 
hal. 439. (Terjemahan Bahasa Indonesia dari judul aslinya: “The Law of International 
Institutions”. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja). 

17 Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Op., Cit, hal. 134-135. 
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tindakan   apa  yang    dapat  diambil  untuk menyelesaikan  sengketa 
tersebut (Pasal 39 dan 40 Piagam PBB). 

 5) Menganjurkan  para  anggota untuk mengambil tindakan sanksi 
ekonomi  atau  tindakan  lain  yang   bersifat  kekerasan  untuk 
mencegah  atau  menghentikan suatu  agresi  (Pasal  41 Piagam PBB). 

 6) Mengambil  tindakan militer  terhadap  adanya agresi (Pasal 41 Piagam 
PBB). 

7) Penerimaan, penundaan dan pencabutan keanggotaan PBB (Pasal 4 
ayat [2], 5 dan 6 Piagam PBB). 

 8) Pemilihan hakim ICJ (Pasal 10 Piagam PBB). 
 9) Menyarankan pemilihan Sekretaris Jenderal PBB. 
  10) Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum PBB. 
     11) Perubahan Piagam PBB (Pasal 108 Piagam PBB). 
  12) Pengawasan dan pembinaan daerah strategis. 

 Tugas Dewan Keamanan sehubungan dengan perdamaian dan 
keamanan internasional meliputi tugas pada nomor 1-6. Salah satu contoh 
nyata dari tugas Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan 
keamanan adalah dibentuknya United Nations Peace Keeping Force (UN-
PKF) atau Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pasukan tersebut bertugas 
di wilayah konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan di 
daerah tersebut. Keberadaan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dalam 
situasi konflik seperti di Yugoslavia maupun area konflik lainnya sudah 
bukan hal langka dan memang sering dikaitkan dengan peranan Dewan 
Keamanan 18 Tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian 
PBB melalui sebuah operasi yang bernama Operasi Penjaga Perdamaian 
PBB. Kemudian Operasi Penjaga Perdamaian dapat berlangsung tentunya 
karena ada izin dari Dewan Keamanan dalam bentuk Resolusi Dewan 
Keamanan yang mengikat terhadap semua anggota PBB. (Pasal 25 Piagam 
PBB). Fungsi Dewan Kemanan disini semata-mata hanyalah pemberi 
otorisasi ataupun legalitas terhadap berlangsungnya Operasi Penjaga 
Perdamaian PBB yang dilaksanakan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian 
PBB. 
a)  Periode  Sebelum  Terbentuknya  Pasukan Penjaga Perdamaian   

  PBB tahun 1945-1955) 
Cikal bakal terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian ini adalah 

akibat dari konflik yang terjadi di Timur Tengah tahun 1948. Semacam 
Penjaga Perdamaian PBB telah dibentuk dalam rangka melaksanakan 
Peace Keeping Operation (Operasi Penjaga Perdamaian) walaupun itu 
tidak disebut sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Karena 
istilah tersebut belum ada pada tahun 1948.  Hanya saja Operasi 
Penjaga Perdamaian ini pada awalnya hanyalah berupa kelompok 
pengamat bersenjata saja dan tidak merupakan angkatan bersenjata 
militer.Bentuk perwujudan dari pengamat bersenjata ini adalah dengan 
dibentuknya UNTSO (United Nations Truce Supervision 

                                                 
18 Ambarwati, dkk., Op., Cit, hal. 71. 
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Organization) atau Organisasi PBB untuk Pengawasan Penghentian 
Tembak Menembak di Palestina pada tanggal 29 Mei 1948 untuk 
mengatasi konflik antara etnis Arab yang juga disebut orang atau 
penduduk Palestina dan etnis Yahudi di wilayah Palestina. Asal mula 
konflik ini  dikarenakan pada tanggal 14 Mei 1948  diproklamirkan  
berdirinya  negara   Israel  oleh  David Ben-Gurion.19 

  Pembentukan UNTSO ini sangat penting artinya. Ini dapat 
dianggap sebagai awal PBB membentuk Penjaga Perdamaian. Setelah 
PBB berdiri  gangguan akan perdamaian dan keamanan internasional 
merupakan tantangan PBB untuk membuktikan ke dunia internasional 
bahwa organisasi internasional ini dapat mengemban tugas untuk 
menyelesaikan permasalahan ketentraman  internasional. Sejak 
terbentuknya UNTSO, pengamat militer yang ada dalam Penjaga 
Perdamaian tersebut tetap bertugas untuk memantau gencatan senjata, 
mengawasi perjanjian gencatan senjata, mencegah meningkatnya 
insiden terisolasi dan membantu operasi penjaga perdamaian PBB 
lainnya di wilayah masing-masing untuk memenuhi mandat yang 
diberikan.20 

 b)  Periode Setelah  Terbentuknya  Pasukan  Penjaga  Perdamaian  
PBB  (Tahun 1956-Sekarang) 

   Pada masa berikutnya yakni pada tahun 1956 terjadi krisis 
keamanan dan perdamaian di Mesir pada masa kepemimpinan 
Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarksjold. Sekjen PBB tersebut 
adalah arsitek utama pembentuk pasukan pemeliharaan perdamaian 
dan keamanan internasional (Peace Keping   Operation Force atau 
disingkat PKO). PKO pertama kali diadakan karena adanya invasi 
tentara Israel ke Mesir  sebagai   akibat   adanya   insiden  di  jalur 
Gaza pada 29 Oktober 1956; disamping itu adanya konflik antara 
Mesir dan Inggris-Perancis sebagai akibat nasionalisasi terusan Sues 
oleh Mesir, 26 Juli 1956.21 

  Dewan   Keamanan   membicarakan   masalah   ini   pada   29  
Oktober 1956 yang segera mendapat veto dari Inggris dan Perancis. 
Majelis Umum pada 31 Oktober  1956  mengadakan sidang khusus 
darurat  yang  membahas  masalah yang sama.Majelis Umum   pada   2 
November 1956 mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan   
senjata dan penarikan pasukan-pasukan  asing, namun operasi militer 
tetap berlangsung.  Atas  usul  dari  perwakilan  Kanada  yakni   Lester    
Pearson, Majelis Umum  pada  4  November  1956  meminta Sekjen 
PBB  untuk membentuk Pasukan Internasional darurat PBB.   
Berdasarkan laporan Sekjen  PBB ke  Majelis Umum,  Majelis   
Umum   pada   5  November menerima pendirian Komando Pasukan 

                                                 
 19 http://abetdaniel.blogspot.com/2010/06/sejarah-berdiri-negara-israel.htm (Terakhir kali 
diakses pada  hari Selasa, 21 Juni 2011 Pukul 17.51 WIB). 
 20 http:// www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/ (Terakhir kali diakses pada Hari 
Sabtu, 27 Oktober 2012 Pukul 09.34 WIB) 
        21  Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Op., Cit, hal. 165. 
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PBB. Pada 6  November  1956  para pihak menerima resolusi tersebut 
dan mengadakan gencatan senjata. Pada 7  November 1956   Pasukan  
PBB  secara  resmi  dibentuk  dan  melalui resolusi inilah diatur 
mengenai prinsip-prinsip pokok organisasi dan  cara kerja pasukan. 
Pemerintah Mesir memberikan persetujuan atas pengiriman pasukan   
PBB  dan    pasukan   PBB    mulai    mendarat    di    Mesir    15 
November 1956.22 Istilah Operasi Penjaga Perdamaian diyakini oleh 
para sejarawan pada saat penerimaan resolusi Majelis Umum (998-ES-
1) tanggal 4 November 1956. Tanggal 4 November 1956 tersebut 
sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa atas prakarsa Lester 
Pearson, wakil Kanada, meminta Sekjen PBB dalam waktu 48 jam 
untuk menyusun suatu rencana atas kesepakatan negara-negara yang 
terkait membentuk Pasukan Internasional Darurat PBB yang bertugas 
untuk memastikan dan mengawasi penghentian permusuhan.23 

  Mengenai Pasukan Penjaga Perdamain PBB sejak pertama 
dibentuk tahun 1956 dengan nama United Nations Emergency Forces 
atau yang dikenal dengan nama UNEF I yang bertugas menyelesaikan 
konflik di Timur Tengah, dalam hal ini Mesir akibat serangan Israel ke 
Semanjung Sinai dan serangan Perancis-Inggris akibat nasionalisasi 
terusan Suez oleh Mesir, ternyata telah banyak membantu PBB dalam 
mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi konflik yang terjadi 
dalam bentuk Peace Keeping Operation atau Operasi Penjaga 
Perdamaian. 

 
 2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pasukan Penjaga Perdamaian 

Perserikatan Bangsa-Bangsa  
   a) Melindungi Penduduk Sipil 

 Berdasarkan  Guidelines on  the Observance by United Nations 
Force of International Humanitarian Law disebutkan mengenai 
perlindungan penduduk sipil dalam Bagian 5. Adapun isi lengkap 
Bagian 5 Tentang Perlindungan Sipil tersebut adalah:24 
(5.1)  Kekuatan PBB  akan   membuat   perbedaan   yang   tegas   setiap  

saat antara  penduduk  sipil   dan   kombatan   dan   antara  objek   
sipil   dan  sasaran militer. Operasi militer akan diarahkan hanya 
terhadap kombatan dan  sasaran  militer.  Serangan  terhadap 
penduduk sipil atau objek sipil dilarang. 

 (5.2)  Masyarakat sipil  akan  menikmati  perlindungan  yang   
diberikan oleh bagian ini, kecuali  untuk  masa  dan  saat  mereka  
mengambil  bagian langsung dalam permusuhan. 

 (5.3) Kekuatan  PBB  harus  mengambil  semua  tindakan  pencegahan   
untuk menghindari  secara  layak  dan  dalam  hal apapun untuk 

                                                 
         22 Ibid, hal. 165-166. 
 23 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global,  hal. 602. 
 24 Dari isi Guidelines on  the Observance by United Nations Force of International 
Humanitarian Law. 
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meminimalkan kerugaian  ikutan  berupa  korban  sipil  yang  
tewas,  korban  sipil  yang terluka atau kerusakan harta benda 
penduduk sipil. 

(5.4) Di daerah  operasinya, PBB harus menghindari kekauatan, sejauh 
yang memungkinkan,  dalam  lokasi  tujuan  miiter  atau  dekat  
daerah  padat penduduk  dan  mengambil   semua   tindakan   
yang diperlukan   untuk melindungi  penduduk  sipil,  individu  
penduduk sipil dan objek sipil terhadap  bahaya  yang  dihasilkan  
dari  operasi  militer. Instalasi militer dan  peralatan  operasi  
penjaga perdamaian dengan demikian tidak akan dianggap 
sebagai sasaran miter. 

  (5.5) Kekuatan  PBB  dilarang  meluncurkan operasi alam yang 
mungki untuk menyerang sasaran militer dan penduduk sipil 
secara membabi buta serta  operasi  yang  dapat  diperkirakan  
akan  menimbulkan  kerugian   ikutan berupa  korban  di  
kalangan  penduduk  sipil  atau  kerusakan objek sipil  yang  
akan  berlebihan  dibandingkan  dengan  keuntungan  militer  
yang konkret dan langsung diantisipasi. 

   b)  Melindungi Hors de Combat 
  Horse de Combat adalah istilah Perancis yang digunakan dalam 

diplomasi dan hukum internasional untuk menyebut tentara yang tidak 
mampu menjalankan fungsi militer mereka. Contohnya termasuk pilot 
tempur yang jatuh, serta orang sakit, terluka, ditahan, atau 
dinonaktifkan. Tentara hors de combat biasanya diberikan 
perlindungan khusus sesuai dengan hukum perang, kadang-kadang 
dimasukkan statusnya sebagai tawanan perang.25 
 Dalam Bagian 7 dari Guidelines on  the Observance by United 
Nations Force of International Humanitarian Law disebutkan: 

  (7.1) Orang  yang  meman tidak sama sekali atau tidak  lagi  
mengambil  bagian dalam operasi militer, termasuk warga sipil, 
anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata 
mereka dan orang-orang yang ditempatkan sebagai hors de 
combat karena sakit, luka atau penahanan, harus dalam segala 
situasi diperlakukan manusiawi dan tanpa pembedaan merugikan 
berdasarkan ras, jenis kelamin, keyakinan agamaatau alasan 
lainnya. Mereka harus diberikan penghormatan penuh terhadap 
diri mereka, kehormatan dan keyakinan agama dan lainnya. 

   (7.2) Tindakan-tindakan berikut ini terhadap salah satu orang yang 
disebutkan dalam Bagian 7.1 adalah dilarang untuk setiap saat 
dan di setiap tempat, yaitu: kekerasan terhadap kehidupan atau 
keseluruhan fisik, pembuuhan serta perlakuan yang kejam seperti 
penyiksaan, multilasi atau bentuk hukuman fisik, yaitu; hukuman 
kolektif, pembalasan, pengambilan sandera, pemerkosaan, 

                                                 
 25 http://en.wikipedia.org/wiki/Hors_de_combat (Terakhir kali diakses pada hari Kamis, 
11 April 2013 Pukul 15.30 WIB). 
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prostitusi paksa, setiap bentuk kekerasan seksual dan penghinaan 
dan merendahkan martabat perbudakan dan penjarahan.  

 
3.  Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Saat Pasukan Penjaga 

Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Menjalankan Tugas di  
Daerah Konflik 

  a)  Perubahan  Paradigma  Operasi   Pasukan  P enjaga   Perdamaian 
   PBB  
    Pada  masa  lalu  Operasi Penjaga Perdamaian PBB identik  dengan  
   menjalankan  tugas  untuk  mengawasi  dan  membantu   terlaksananya 
   gencatan senjata, bertindak sebagai penyangga dari kekuatan-kekuatan 
   yang   bersengketa.  Penggelaran  Operasi  Penjaga   Perdamaian PBB  
   pada    intinya     dimaksudkan     sebagai    tindakan    darurat    untuk  
   menghentikan  pertempuran  dan  mencegah  timbulnya  kembali suatu 
   pertempuran.26 

    Pada negara anggota seringkali terjebak pada komitmen lama tanpa 
menyesuaikan dengan dengan perubahan keadaan sekarang ini berikut 
sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Akibatnya, negara anggota 
yang baru berpartisipasi di dalam suatu Peacekeeping Operation atau 
Operasi Penjaga Perdamaian hanya memiliki perlengkapan minim, 
metode penyelesaian konflik lama untuk diadaptasi dengan situasi 
konflik yang sama sekali berbeda atau baru.27 

    Seiring    berjalannya    waktu,    karakteristik     Operasi     Penjaga 
   Perdamaian telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara 
   garis  besar   perubahan   tesebut   dapat   dikelompokkan   dalam   dua 
   kelompok  yaitu  masa   Perang   Dingin atau  Pasca  Perang  Dunia  II- 
   Runtuhnya Uni Soviet dan kekuatan komunis di Eropa Timur termasuk 
   runtuhnya  Tembok  Berlin  (1945-1991)   dan   masa   setelah   Perang 
   Dingin atau Setelah Runtuhnya  Uni  Soviet  dan   Kekuatan   Komunis   
   di Eropa  Timur termasuk runtuhnya Tembok Berlin  (1991-Sekarang). 
   Pada  masa  Perang  Dingin  penggelaran  Operasi Penjaga Perdamaian 
   PBB  masih  sangat  terikat  dengan  norma-norma  dan prinsip-prinsip 
   hubungan  internasional  pada waktu tersebut dan hanya melaksanakan 
   tugas-tugas  militer  dan  secara  tidak  resmi  dikenal  sebagai  Operasi 
   Penjaga Perdamaian Tradisional atau Generasi Pertama.28 

 Kemudian  pada  masa   Pasca   Perang  Dingin,   Operasi   Penjaga 
Perdamaian  PBB  mulai  terlibat  dalam  upaya  penyelesaian terhadap 
masalah-masalah   yang   ditimbulkan   oleh    kelompok    internal    di 
suatu negara. Dengan cakupan  tugas yang lebih luas, Operasi Penjaga 
Perdamaian  Multidimensi  atau  Generasi  Kedua.  Selain   itu    pada  
Pasca   Perang  Dingin,   sering  pula  digelar  untuk    mengatasi    dan 
menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuatan militer untuk 

                                                 
 26 Boer Mauna, Op., Cit, hal. 620. 

27 Fierda Milasari Rahmawati, “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 
2004-2008”, Tesis, Mahasiswa Fisipol Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal, 81- 82. 
 28 Ibid. 
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menciptakan  perdamaian. Karekteristik Operasi Penjaga Perdamaian 
yang   memaksakan terciptanya  perdamaian  melalui  kekuatan  militer 
dinamakan Operasi Penjaga Perdamaian Dengan  Kekuatan   Militer 
atau  Generasi Ketiga.29 Selain  ketiga  karakteristik  Operasi  Penjaga 
Perdamaian   PBB   tersebut   masih   ada   tipe  keempat   karakteristik 
Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Operasi Penjaga Perdamaian 
oleh Pasukan Multinasional atau Generasi Keempat.  Jadi seiring  
berjalanya  waktu  memang  harus disadari oleh setiap negara  
pengirim Pasukan Penjaga  Perdamaian PBB bahwa  Operasi   Penjaga  
Perdamaian  PBB  tidak  lagi  sekedar  hanya  menjadi   pihak 
penengah  yang  netral  yang  aktif  membawa  pihak  yang  berkonflik 
untuk menghentikan konfliknya.  

   b)  Permasalahan Tentang Pendanaan 
     PBB   tidak    menerima    bantuan     dana    yang    diperlukan 

untuk memenuhi  mandat  yang  diotorisasi  oleh  Dewan  Keamanan. 
Operasi Perdamaian  yang   dilakukan  secara   independen seringkali  
dibiayai  melalui pinjaman-pinjaman  bank  dan  tidak sedikit   Operasi   
Penjaga Perdamaian  yang  kekurangan  peralatan  mendasar untuk di 
lapangan.30 

     Majelis Umum PBB pada suatu waktu, berkeinginan untuk 
memperkuat posisi hukumnya. Maka melalui Resolusinya No. 1731 
(XVI), 1961, kemudian  meminta pendapat hukum yang berupa nasihat 
(advisory opinion) kepada Mahkamah Internasional mengenai status 
biaya kegiatan Penjaga Perdamaian di Kongo, yaitu ONUC (Operation 
des Nation Unies au Congo) yang merupakan singkatan dan sebutan 
dalam bahasa Perancis), yang dalam bahasa Inggris disebut (United 
Nation Operation in Congo). Dalam Pendapat hukum yang 
dikeluarkan pada 20 Juli 1962, Mahkamah Internasional menyatakan 
bahwa ”biaya yang dikeluarkan untuk Operasi Penjaga Perdamaian 
memang merupakan biaya organisasi” sesuai arti Pasal 17 ayat (2) 
Piagam PBB.31 Namun sayangnya, pendapat ini ditolak oleh sejumlah 
negara yang menentang kebijakan Operasi Penjaga Perdamaian 
tersebut. Mereka tetap berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan 
untuk Operasi Penjaga Perdamaian ONUC tersebut tidak termasuk 

                                                 
 29 Ibid, hal. 621. 
 30 Fierda Milasari Rahmawati, “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 
2004-2008”, Tesis, Mahasiswa Fisipol Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal, 82. 
 31   Pasal 17 Piagam PBB : 
 (1)  Majelis  Umum  akan  mempertimbangkan  dan  menetapkan  anggaran   belanja 
  organisasi (PBB).  
 (2) Biaya-  biaya   organisasi   ini   akan   dipikul   oleh   anggota- anggota   menurut 
  pembayaran yang ditetapkan oleh Majelis Umum. 
     (3) Majelis  Umum   akan   mempertimbangkan   dan   menetapkan   segala   sesuatu 
   mengenai  keuangan  dan  soal  anggaran  belanja  dengan  badan- badan  khusus 
   seperti   disebutkan   dalam   Pasal   57  dan  akan  memeriksa  anggaran  belanja 
   penata  usahaaan  badan- badan  khusus  itu,   dengan   maksud   mengemukakan 
   anjuran-anjurannya kepada badan-badan yang bersangkutan.       
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belanja organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) 
Piagam PBB dan sebagai akibatnya negara-negara tersebut menolak 
membayar Operasi Penjaga Perdamaian ONUC.32  

     Dari contoh Operasi Penjaga Perdamaian PBB di Kongo tersebut 
menunjukkan Operasi Penjaga Perdamian PBB membutuhkan 
dukungan berupa dana yang memadai dari negara-negara anggota 
PBB. Tanpa adanya dukungan dana maka suatu Operasi Penjaga 
Perdamaian PBB sangat sulit terlaksana dengan berhasil. Dari advisory 
opinion Mahkamah Internasional tersebut sudah jelas dikatakan bahwa 
biaya Operasi Penjaga Perdamaian PBB memang termsauk sebagai 
bagian dari biaya-biaya organisasi PBB yang dipikul oleh negara-
negara anggota PBB sesuai dengan Pasal17 ayat (2) Piagam PBB. Hal 
itu berarti merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan 
dilaksankan oleh seluruh negara anggota PBB tanpa ada pengecualian. 
Hanya saja advisory opinion Mahkamah Internasional PBB tidak 
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Hanya mengikat secara 
moril saja. 

   c)  Permasalahan Mengenai Kapabilitas 
      Tidaklah dapat dibantah bahwa Operasi Penjaga Perdamaian 

memainkan peranan yang penting dalam membantu memelihara dan 
memulihkan keamanan dan perdamaian. Pasukan Penjaga Perdamaian 
telah dapat berperab penting dalam menjaga statu sengketa yang belum 
diselesaikan karena baik masyarakat internasional atau pihak-pihak 
yang terlibat maupun kedua-duanya belum lagi dapat menyepakati 
statu penyelesaian yang adil dan meyeluruh. Inilah yang terjadi dengan 
Siprus dan Kashmir dan sengketa Arab dan Israel. Kehadiran pasukan 
atau misi peninjau Penjaga Perdamaian PBB paling tidak dapat 
menjaga keadaan agar jangan sampai memburuk sebelum dicapainya 
penyelesaian sengketa secara definitif.33    

    PBB  sendiri  masih   kekurangan   kapabilitas   (kemampuan)   
sebagai sebuah  institusi  untuk mengatur  sejumlah  besar  operasi  
perdamaian yang  kompleks  sifatnya.  Bahkan setelah      terbentuknya     
DPKO  (Department  of   Peacekeeping     Operation),   departemen   
tersebut masih minim tenaga ahli dan sumber daya manusia lainnya 
yang  dapat membantu  agar  DPKO  mampu berfungsi secara efektif. 
Perencanaan untuk sebuah peacekeping operation  masih  dilakukan 
secara  terpisah oleh  beberapa badan  departemen  PBB,  dengan 
rendahnya koordinasi antara   Dewan  Keamanan,  Sekretariat   PBB  
serta negara kontributor pasukan.34 

 
 

                                                 
 32 Boer Mauna, Op., Cit, hal. 616. 
 33 Ibid, hal. 610. 
 34 Fierda Milasari Rahmawati, “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 
2004-2008”, Tesis, Mahasiswa Fisipol Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal, 82. 
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   d) Adanya   Perbedaan   Mengenai   Pelaksanaan   Operasi   Pasukan 
Penjaga Perdamaian di Lapangan 

     Banyaknya  perbedaan  yang  dimiliki  oleh  pasukan  militer  dan  
sipil pada   berbagai  operasi   yang   berbeda.   Perbedaan   tersebut   
berada pada  peralatan  dan  perlengkapan,  doktrin  yang   menjadi    
landasan tindakan   mereka,    pelatihan   yang      diberikan    ataupun   
diterima, ketentuan-ketentuan  dalam  berhadapan  dengan   situasi   
konflik  dan pendanaan.35   

 
 4. Bentuk-Bentuk Tindakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap 

Pasukan Penjaga Perdamaian  Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang 
Tidak Melaksanakan Tugas Sebagaimana Ketentuannya 

   a)  Ditarik dari Tempatnya Bertugas 
  PBB sendiri mempunyai badan yang melakukan penyelidikan 

independen untuk PBB yaitu The Office of Internal Oversight Services 
(OIOS) atau Kantor Pelayanan Pengawasan Internal. Badan ini 
merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab melakukan 
penyelidikan tersebut, akan tetapi dapat merujuk laporan tuduhan 
kepada otoritas investigasi lainnya, tergantung pada kategori personil 
dan kegawatan tuduhan.36 Prosedur khusus berlaku bagi penyelidikan 
yang melibatkan anggota kontingen militer.37 

    Untuk keperluan penyelidikan, OIOS telah mengelompokkan 
tuduhan kedalam kategori 1 dan kategori 2. Hal ini tergantung pada 
resiko kasus tersebut berdampak kepada PBB.  

  OIOS bertanggung jawab untuk menyelidiki semua tuduhan 
Kategori 1 termasuk eksploitasi dan penganiayaan seksual, kecuali 
untuk kontingen militer ada ketentuan khusus yang berlaku. Tuduhan 
Kategori 2 dapat diselidiki oleh Special Investigation Unit (SIU) atau 
Unit Investigasi Khusus, Polisi Militer, Polisi PBB dan Panel ad-hoc.38 

  Kantor Manajemen Sumber Daya Manusia di Departemen 
Manajemen mengambil keputusan tentang tindakan disipliner unuk 
personil sipil. Kemudian mengenai tuduhan pelanggaran yang 
melibatkan personil militer dan polisi, PBB dapat memulangkan 
individu yang bersangkutan dan melarang mereka dari Operasi Penjaga 
Perdamaian di masa depan. Sanksi disiplin dan tindakan hukum 
lainnya tetap menjadi tanggung jawab dari yurisdiksi nasional dari 
individu yang terlibat pelanggaran tersebut.39  

                                                 
 35 Fierda Milasari Rahmawati, “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 
2004-2008”, Tesis, Mahasiswa Fisipol Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal, 82. 
 36 http: //  cdu.unlb.org/Statistics/Investigations.aspx (Terakhir kali diakses pada Hari 
Sabtu, 8 Desember 2012 Pukul 11.48 WIB) 
 37 http: // cdu.unlb.org/LinkClick.aspx?fileticket=JgmZCsqYgYw=&tabid=88 (Terakhir 
kali diakses pada Hari Senin, 17 Desember 2012 Pukul (10.57) WIB 
 38 http: //  cdu.unlb.org/Statistics/Investigations.aspx (Terakhir kali diakses pada Hari 
Sabtu, 8 Desember 2012 Pukul 11.48 WIB) 
 39 http: //  cdu.unlb.org/Statistics/Investigations.aspx (Terakhir kali diakses pada Hari 
Sabtu, 8 Desember 2012 Pukul 11.48 WIB) 
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  b)   Dijatuhi  Hukuman  oleh  Pengadilan  dari  Negara  Asal Pasukan  
   Penjaga Perdamian PBB Tersebut. 

  Anggota kontingen polisi dan militer yang digunakan pada misi 
penjaga perdamaian tetap berada di bawah yurisdiksi ekslusif dari 
pemerintah nasional asal kontingen militer tersebut. Tanggung jawab 
untuk menyelidiki dugaan pelangaran serius dan mengambil tindakan 
serius dan mengambil tindakan disipliner selanjutnya terletak pada 
negara yang berkontribusi mengirimkan Pasukan untuk misi penjaga 
perdamaian, sesuai dengan model revisi nota kesepahaman yang 
disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 2007. Negara yang ikut 
berkontribusi mengirimkan Pasukan tersebut harus melaporkan 
kembali kepada PBB pada hasil investigasi pelanggaran dan tindakan 
yang diambilnya. 40  DFS  telah memulai menindaklanjuti mekanisme 
dengan negara yang berkontribusi mengirimkan pasukannya.41 

     Pada Buletin Sekjen PBB Guidelines on the Observence by United 
Nations forces of  International Humanitarian Law atau Buletin 
Sekjen PBB, ST/SGB/1999/13 Bagian 1 tentang Bidang Penerapan 
poin 1.1 dikatakan bahwa:  

     ”Prinsip-prinsip  dasar  dan  aturan  hukum  humaniter  
 internasional  yang diuraikan  dalam  Buletin  ini  berlaku  untuk  
 Pasukan  PBB  ketika dalam situasi  konflik  bersenjata mereka 
 secara aktif terlibat didalamnya sebagai kombatan,  sejauh  dan  
 selama  pertempuran   mereka.   Mereka   diterapkan sesuai    
 dalam    tindakan    penegakkan    hukum,    atau    dalam   operasi 
 pemeliharaan  perdamaian  saat  penggunaan   kekuatan   diizinkan   
 untuk membela diri”. 

     Kemudian Bagian 2 Buletin ini tentang Penerapan Hukum 
Nasional dikatakan : 

     ”Ketentuan ini tidak merupakan daftar lengkap dari prinsip-prinsip 
 dan ketentuan hukum humaniter internasional yang mengikat 
 kepada personil militer, dan tidak merugikan penerapan 
 daripadanya, juga tidak menggantikan hukum nasional dimana 
 personil militer tetap terikat seluruh operasi”. 

   Selain Bagian 1 dan Bagian 2 tersebut yang juga tidak kalah 
penting adalah apa yang disebutkan didalam Bagian 4 Buletin tentang 
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yaitu: 

     ”Dalam  kasus   pelanggaran   hukum   humaniter   internasional,   
 anggota personil  militer  dari  Pasukan PBB tunduk pada 
 penuntutan di pengadilan nasional mereka (negara asal dari 
 personil militer Pasukan PBB tersebut)”. 

     Dari isi Bagian 1 poin 1.1, Bagian 2 dan Bagian 4 Buletin Sekjen 
PBB tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk personil militer 

                                                 
 40 http: //  cdu.unlb.org/Statistics/Investigations.aspx (Terakhir kali diakses pada Hari 
Sabtu, 8 Desember 2012 Pukul 11.48 WIB) 
 41 cdu.unlb.org/LinkClick.aspx?fileticket=JgmZCsqYgYw=&tabid=88 (Terakhir kali 
diakses pada Hari Senin, 17 Desember 2012 Pukul (10.57) WIB 
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yang tergabung didalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang  
melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman. Dalam hal ini 
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan nasional dari negara asal 
personil militer Pasukan PBB. 

 
D. Penutup 
 1. Kesimpulan 
 a) Pasukan  Penjaga  Perdamaian  PBB pada awal berdirinya PBB yaitu 

pada 1945 belum ada. Tapi Operasi Penjaga Perdamaian PBB sudah 
dibentuk sejak tahun 1948 dalam Operasi pertamanya, yaitu  
penyelesaian konflik di Palestina (UNTSO). Untuk Pasukan Penjaga 
Pedamaian PBB sendiri baru ada pada tahun 1956 saat dibentuknya 
UNEF I saat menangani konflik antara Mesir dengan Israel dan konflik 
antara Mesir di satu pihak dengan Prancis-Inggris di pihak lain. 
Pasukan Penjaga Perdamaian PBB mempunyai prinsip-prinsip dalam 
menjalankan tugasnya, yaitu Adanya Persetujuan Para Pihak, Operasi 
PBB Bersifat Adil (Tidak Berpihak), dan Tidak Menggunakan 
Kekuatan Bersenjata Kecuali Hanya Untuk Membela Diri. Dari 
seluruh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang dibentuk oleh Dewan 
Keamanan hanya UNEF I dan UNTEA sebagai pengecualian Pasukan 
Penjaga perdamaian PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB. 
Salah satu Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang pernah dibentuk 
oleh Dewan Keamanan adalah UNPOFOR saat pecahnya konflk di 
Yugoslavia dan khususnya di Bosnia 

b) Pasukan  Penjaga  Perdamian  PBB   mempunyai   kewajiban   
melindungi warga  sipil.  Dalam   Kasus   peristiwa  di   Srebrenica   
Pasukan   Penjaga Perdamaian PBB yakni  UNPROFOR  tidak  
melakukan  tindakan  apapun yang  diperlukan  untuk  mencegah  
terjadinya  pembunuhan  sekitar 8.000 laki-laki  Muslim  Bosnia  
termasuk  anak-anak  dan  mencegah  terjadinya pemerkosaan terhadap 
perempuan dan gadis Muslim Bosnia. Sebagaimana untuk diketahui 
Pasukan Penjaga Perdamaian PBB mempunyai panduan bertugas yang 
bernama Guidelines on the observance by United NationsForces of 
International Humanitarian Law yang mengatur perlinungan tehadap 
Penduduk Sipil dan Hors de Combat. 

 c) Permasalahan-permasalahan yang  dialami  Pasukan  Penjaga   
Perdamaian PBB ketika ia menjalankan tugasnya di suatu wilayah 
adalah Para negara  anggota   seringkali   terjebak  pada  komitmen  
lama  tanpa disesuaikan dengan  keadaan  sekarang  ini  berikut  
sumber-sumber daya  yang  dibutuhkan. Kemudian PBB  sendiri juga 
tidak  menerima  bantuan    dana    yang    diperlukan    untuk 
memenuhi mandat   yang   diotorisasi oleh Dewan Keamanan. Selain 
itu PBB  sendiri  masih   kekurangan   kapabilitas   (kemampuan)   
sebagai sebuah  institusi  untuk mengatur  sejumlah  besar  operasi 
perdamaian yang  kompleks  sifatnya.  Bahkan setelah terbentuknya  
DPKO (Department  of  Peacekeeping Operation), departemen   
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tersebut masih minim tenaga ahli dan sumber daya manusia lainnya 
yang  dapat membantu  agar  DPKO  mampu berfungsi secara efektif. 
Yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya  perbedaan  yang  
dimiliki  oleh  pasukan  militer  dan sipil pada   berbagai  operasi   
yang   berbeda 

 d) Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang tidak melaksanakan tugasnya   
sebagaimana mestinya tetap dapat dijatuhi hukuman. Walaupun 
Pasukan Penjaga Perdamaian PBB juga memiliki kekebalan dan hak-
hak istimewa. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhi adalah ditarik dari 
tempatnya bertugas. Kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan dari 
negara asal Pasukan Penjaga Perdamian PBB tersebut.   

 
 2. Saran 
   a)  Pasukan  Penjaga  Perdamaian  merupakan  sebuah  instrumen   dari   

PBB untuk melaksanakan tugas menjaga perdamaian dan keamanan 
internasional.di wilayah  yang  berkonflik. Walaupun  di dalam Pasal 
VII Piagam PBB tentang  Tindakan-Tindakan yang Berkenaan Dengan 
Ancaman-Ancaman Terhadap Perdamaian, Pengacauan Terhadap   
Perdamaian dan  Tindakan-Tindakan  Agresi   tidak  disebutkan  secara  
ekspisit  bahwa adanya sebuah unit pasukan khusus sebagai pelaksana   
teknis di daerah konflik untuk memelihara perdamaian  dan  keamanan  
internasional namun kehadiran  Pasukan Penjaga Perdamaian  PBB  ini  
sangat diharapkan. Untuk dapat memperkuat kinerja Pasukan ini 
tentunya itu sangat diharapkan ada pada komitmen semua negara 
anggota PBB untuk bersedia mengirimkan kontribusi anggota sipil, 
polisi dan militer dari  negaranya untuk  bergabung dengan Pasukan   
Penjaga Perdamaian PBB dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB. 
Karena bagaimanapun juga partisipasi  masyarakat internasional yang 
diwakili oleh negara-negara PBB sangat menentukan keberhasilan   
atau kegagalan Operasi Penjaga Perdamaian ini. Walaupun   
sebenarnya harus memang disadari bahwa pertimbangan politik dan  
kepentingan dari negara-negara PBB tetap merupakan faktor penentu 
yang tidak boleh diabaikan dalam mencapai kesuksesan misi penjaga  
perdamaian. Sehingga  kasus  seperti  di Srebrenica tidak akan terjadi 
kembali di wilayah konflik lain.      

 b) Sebaiknya  negara  yang   mengirimkan   Personil   Militer   asal   
negaranya   untuk  bergabung  dalam  Pasukan Penjaga Perdamaian 
PBB yang kemudian Personil asal negaranya  tersebut  melakukan  
pelanggaran  dalam bertugas akan tetapi negara  pengirim sekaligus 
negara asal  Personil  tersebut   tidak   mau   untuk   menghukum   
warga negaranya sendiri berdasarkan hukum nasional yang berlaku 
padahal negara tersebut mempunyai kemampuan untuk menghukum, 
dikenakan sanksi moral saja berupa tidak  diikiutsertakan  negara  
tersebut dalam mengirmkan Personilnya  dalam  Pasukan  Penjaga  
Peramaian  PBB  pada suatu Operasi Penjaga  Perdamaian  PBB  untuk  
waktu  yang  sudah  ditentukan. Sehingga diharapkan  akan  timbul 
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rasa malu dari negara tersebut. Hal itu juga semacam pengucilan secara  
tidak  langsung negara tersebut dalam interaksinya dengan PBB. 

 c) Dewan  Keamanan  diharapkan  juga  melakukan  semacam  shock 
therapy terhadap    negara   yang   mengirimkan   Personil   Militernya   
yang   ternyata melakukan  pelanggaran  dalam  bertugas  namun  
negara  pengirim yang  juga merupakan  negara  asal  Personil  tersebut  
tidak  bersedia  untuk menghukum warga    negaranya    sedangkan    
sebenarnya    negara    tersebut   mempunyai kemampuan  untuk  
menjatuhkan  hukuman,  yang  dapat  berupa  sanksi yang dikeluarkan 
Dewan Keamanan dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan yang 
tentunya bersifat mengikat  terhadap  seluruh  negara anggota PBB. 
Misalnya mengenakan sanksi embargo ekonomi. Hal ini karena 
biasanya Dewan Keamanan memberikan sanksi ekonomi guna 
memaksa negara atau entitas-entitas lainnya untuk mematuhi keputusa 
Dewan Keamanan.42 Salah satu contohnya adalah pada tanggal 30 Mei 
1992, yakni sehari sebelum pelaksanaan Pemilu bagi Parlemen 
Yugoslavia yang baru (terdiri dari Republik Serbia dan Republik 
Montengero), Yugoslavia telah dikejutkan dan terpukul oleh keputusan 
Dewan Keamanan dengan resolusinya yang telah mengenakan sanksi 
embargo total terhadap Yugoslavia, dengan tuduhan Yugoslavia cq 
Serbia dan Montenegro yang paling bersalah atas terjadinya 
peperangan di Bosnia Herzegovina dan turut dalam peperangan yang 
terjadi di Bosnia Herzegovina43  

d) Selain sanksi embargo yang tergolong sanksi keras bisa juga sanksi 
berupa kewajiban membayar  denda  berupa  uang  terhadap  PBB   
Apabila   sampai jangka waktu tertentu  negara  tersebut  tidak juga 
membayar dendanya maka Dewan Keamanan bisa menangguhkan 
keiikutsertaannya dalam sidang Dewan Keamanan jika negara tersebut   
merupakan   anggota   Tidak  Tetap  Dewan Keamanan. Jika negara 
tersebut bukan anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan maka Dewan 
Keamanan  dapat mengusulkan kepada Badan Utama PBByang 
lainnya  untuk  menangguhkan  keikutsertaannya  dalam  sidang-
sidang  Badan Utama PBB tersebut,  seperti  Majelis  Umum PBB dan 
Dewan Ekonomi dan Sosial.  Tentunya  hasilnya   tergantung   kepada  
Badan  Utama PBB tersebut. Karena  masing-masing  Badan  Utama   
PBB   bekerja   secara   mandiri  dan independen.  Tidak  dapat  
diperintah  oleh Badan Utama PBB lainnya kecuali Piagam PBB 
menyatakan demikian. 

 

                                                 
42 Hata, Hukum  Internasional  Sejarah   dan   Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin, 
Setara Press, Malang, 2012, hal. 82. 
43 http: // id.wikipedia.org/wiki/Disintegrasi_Yugoslavia (Terakhir kali diakses pada Hari Kamis, 8 
November 2012 Pukul (20.44) ). 
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