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Di tengah pandemi global COVID-19, banyak negara masih mempertahankan personilnya dalam 
berbagai misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dicatat dalam laporan Departemen Operasi 
Perdamaian PBB (UN Department of Peace Keeping Operations - DPKO), Troops and Police Contributors 
(2020) pada akhir Januari 2020 terdapat 95.423 personil perdamaian di 13 wilayah misi.1  

Indonesia merupakan salah satu negara yang tetap konsisten dalam kontribusinya mengirim pasukan 
perdamaian. Pada pertengahan Maret 2020, Indonesia mempersiapkan 154 personel polisi untuk 
mengikuti pelatihan pasukan misi perdamaian PBB yang akan dikirimkan ke Sudan. Bahkan, di tengah 
masa epidemi COVID-19 Indonesia tetap memegang komitmennya sesuai dengan amanat konstitusi 
dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri. 

 
1 Laporan dapat diakses di https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors  
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Upaya lain Indonesia ditunjukkan melalui keberhasilan mendorong lahirnya resolusi Majelis Umum 
PBB No. A/74/L.52 mengenai “Solidaritas Global untuk Melawan COVID-19" yang diterima secara 
aklamasi pada tanggal 2 April 2020. Inisiatif ini dilakukan Indonesia bersama dengan bersama Ghana, 
Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss, dengan 188 negara co-sponsor. 

Banyak pengalaman yang dimiliki Indonesia dalam multilateralisme, terutama dalam kerangka PBB. 
Seperti apa tantangan yang dihadapi PBB dalam menghadapi pandemi? Dan apa peran Indonesia 
sejauh ini dalam penanganan COVID-19 pada kerangka multilateralisme? 

Misi Perdamaian Indonesia untuk PBB: Pengalaman Menghadapi Pandemi 

Masih mengacu pada laporan UN DPKO di atas, hingga awal tahun 2020, terdapat hampir 3000 
personil pasukan perdamaian Indonesia yang berpartisipasi dalam misi PBB, dengan jumlah terbesar 
dikerahkan ke Lebanon, Kongo, Afrika Tengah dan Darfur, Sudan. Meski terdapat wilayah penerima 
personil Indonesia yang menyatakan memiliki kasus positif COVID-19, antara lain di Lebanon, 
Kongo, Afrika Tengah, Sudan, Maroko dan Mauritania, Indonesia sampai sejauh ini masih 
mempertahankan pasukannya di sana. 

Persis seperti pada tahun 2008 ketika terjadi wabah Ebola, Indonesia tetap mengirimkan personilnya 
ke Kongo yang sudah menghadapi krisis akibat Ebola. Hal yang sama dilakukan pada tahun 2014 ke 
Sudan, Liberia dan Mali saat itu juga tengah mengalami wabah Ebola. 

Pada tahun 2014 juga, sebanyak 200 orang personil Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A dalam 
Satuan Tugas Kompi Zeni TNI untuk Misi Stabilisasi PBB di Afrika Tengah (MINUSCA) justru 
dikirim dalam rangka turut membangun rumah sakit Level II yang dapat digunakan sebagai tempat 
isolasi Ebola. Pada tahun 2018 saat Kongo kembali mengalami epidemi Ebola, jumlah personil 
Indonesia di Misi Stabilisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) masih berjumlah 
lebih dari 1,000 orang. 

Untuk mengantisipasi bahaya berada di wilayah epidemi, pemerintah Indonesia memberi informasi 
dan pelatihan bagi setiap personal yang dikirimkan ke misi perdamaian terpapar wabah virus Ebola. 
Sejak 2014, pelatihan mengenai wilayah misi, termasuk kondisi kesehatan setempat, selalu dilakukan 
dan hal tersebut umumnya diingatkan lagi pada pembekalan oleh pimpinan sebelum pasukan 
diberangkatkan. Peningkatan kewaspadaan juga dilakukan melalui persiapan tim kesehatan Indonesia 
yang turut serta dalam misi, serta koordinasi dengan tim kesehatan PBB setempat.  

Resolusi DK PBB mengenai Ebola (2014) 

Ebola merupakan virus yang mudah menular, mempengaruhi organ internal tubuh yang memicu 
pendarahan dan kegagalan organ, serta memiliki tingkat kematian yang tinggi (sekitar 40 persen) jika 
dibandingkan dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan epidemi COVID-19 (fatalitas tiga persen).2  

Kondisi keadaan genting kesehatan karena epidemi Ebola di kawasan Afrika Barat dinyatakan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan Agustus 2014. Satu bulan kemudian, Dewan 
Keamanan (DK) PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas status epidemi Ebola dan 
melakukan respons terkoordinasi secara internasional. Resolusi DK PBB No. 2177 diadopsi pada 
September 2014 yang menyatakan bahwa wabah Ebola di Afrika merupakan ancaman bagi perdamaian 
dan keamanan dunia dan meminta negara-negara anggota untuk segera menanggapi krisis dengan 
mendonasikan sumber daya untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. 

 
2 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2014–2016 Ebola Outbreak in West Africa, 
www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/ dan World Health Organisation, Coronavirus disease (COVID-2019) situation 
reports, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports diakses 4 April 2020. 
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Resolusi tersebut kala itu dinilai cukup efektif karena mampu membangun solidaritas internasional 
untuk mengumpulkan negara-negara donor agar mau membiayai penanganan epidemi Ebola yang 
kebutuhannya meningkat, hingga bantuan yang terkumpul mencapai AS$ 3,75 milyar.3 

Salah satu hal menarik yang dari resolusi tersebut adalah permintaan untuk tidak mengisolasi negara-
negara terdampak virus Ebola agar bantuan dapat sampai ke wilayah yang membutuhkan. Permintaan 
kesukarelaan kepada negara-negara yang berada di perbatasan wilayah yang terdampak Ebola sulit 
untuk dijalankan tanpa adanya jaminan bahwa virus tidak akan menyebar ke daerah mereka, oleh 
karena itu DK PBB menugaskan pasukan misi kesehatan pertamanya. 

Ini merupakan mandat pembentukan Misi PBB untuk Respons Darurat Ebola (UNMEER) yang 
merupakan misi perdamaian multidimensi bekerja untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan PBB di 
lapangan, termasuk WHO, responden garis depan, staf terlatih dan sumber daya penunjang. 

Pada awalnya misi ini dikritik karena menggunakan pendekatan yang hierarkis, top-down, dan gagal 
mengidentifikasi partner yang tepat di lapangan, termasuk kelompok perempuan dan minoritas. 
Berangkat dari kesalahan tersebut, UNMEER kemudian mengatur manajemennya agar mampu 
memberikan kepemimpinan dan arahan operasional, mengkoordinasikan kapasitas logistik wilayah 
untuk penyaluran bantuan PBB dan mendorong partisipasi donor hingga misi selesai pada bulan Juli 
2015. Pada tahun yang sama Liberia, Sierra-Lione dan Guinea dinyatakan bebas Ebola. 

Keberhasilan UNMEER memberikan pembelajaran terkait koordinasi antar organ, yang sebelumnya 
bekerja sendiri-sendiri, dengan lingkup dan level yang berbeda-beda, seperti misalnya Sekretariat dan 
organ PBB di New York, lembaga di wilayah, yang memiliki lingkup, dana, program dan budaya 
masing-masing. 

COVID-19: Tantangan Resolusi Majelis Umum PBB 

Meski di tahun 2020 dunia berada di dalam kondisi berbeda dengan tahun 2014 di mana politik negara-
negara besar kini semakin meruncing, pembelajaran dari kerja sama internasional mengatasi Ebola 
dapat berguna untuk penanganan COVID-19. 

Resolusi Majelis Umum PBB No. A/74/L.52 mengenai “Solidaritas Global untuk Melawan COVID-
19" menjadi resolusi yang pertama dikeluarkan oleh PBB dalam menangani epidemi COVID-19, dan 
seharusnya menempatkan PBB sebagai organisasi yang memiliki peran sentral untuk 
mengoordinasikan respons global. 

Resolusi ini menyerukan kerja sama internasional intensif untuk mengatasi COVID-19 melalui 
pertukaran informasi, pengetahuan ilmiah dan praktik terbaik dengan menerapkan pedoman yang 
relevan yang direkomendasikan oleh WHO. Resolusi tersebut juga menekankan perlunya 
penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, dan tidak ada tempat untuk segala bentuk 
diskriminasi, rasisme, dan xenofobia dalam menanggapi epidemi. 

Harus digarisbawahi, resolusi ini memiliki bobot yang berbeda dengan Resolusi DK PBB No. 2177 
untuk penanganan Ebola. 

Perbedaannya adalah Resolusi Majelis Umum bersifat lebih generik, yang dapat diturunkan menjadi 
Resolusi DK PBB jika dianggap perlu. Sejauh ini, belum terlihat upaya lebih lanjut dari seruan resolusi 
ini pada sistem PBB untuk bekerja dengan semua aktor relevan untuk memobilisasi respons global 

 
3 Adam Lupel dan Michael Snyder, “The Mission to Stop Ebola: Lessons for UN Crisis Response”, International Peace Institute 
Publication, Februari 2017 dan Marc DuBois dan Caitlin Wake, The Ebola response in West Africa, (London: Humanitarian Policy Group, 
Overseas Development Institute, 2015).  
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terkoordinasi menghadapi COVID-19. Tidak ada panggilan untuk mengalokasikan sumber daya 
terutama pendanaan untuk secara serius menyelesaikan epidemi global COVID-19. 

Ada tiga poin pembelajaran dari penanganan epidemi Ebola melalui UNMEER bila nantinya PBB 
membentuk misi darurat kesehatan untuk penanganan COVID-19 ataupun aksi lainnya yang lebih 
serius dari hanya sekadar mengeluarkan komitmen bersama. 

Pertama, respons global menjadi efektif bila menggunakan prinsip keunggulan komparatif, yakni 
menunjuk badan bekerja sesuai keahliannya, baik di tingkat internasional, nasional maupun sub-
nasional. Dalam Resolusi Majelis Umum, WHO sudah ditunjuk sebagai garda depan koordinasi semua 
elemen masyarakat internasional. Namun pertanyaannya, apakah WHO sebagai badan yang tugasnya 
berfokus pada manajemen kesehatan mampu melakukan koordinasi, termasuk di bidang politik dan 
keamanan? Dibatasi oleh mekanisme PBB yang berlaku, dapatkah WHO menggunakan praktik terbaik 
penanganan COVID-19 dari wilayah yang tidak diakui independensi-nya, seperti Taiwan dan Hong 
Kong, untuk diimplementasikan ke wilayah yang sangat membutuhkan, termasuk wilayah konflik 
maupun pasca-konflik, seperti Palestina dan Suriah? 

Kedua, bila misi darurat kesehatan dibentuk untuk COVID-19, diperlukan adanya mandat yang 
fleksibel sehingga memungkinkan misi darurat kesehatan untuk merespons tantangan yang ada sesuai 
dengan perubahan yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kondisi darurat dapat berubah sewaktu-waktu 
dan perencanaan di awal dapat kemudian tergantikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Belajar dari penanganan Ebola, WHO membutuhkan dukungan logistik dan pusat komando (unified 
command support) untuk mengalokasikan bantuan secara efektif. Saat UNMEER didirikan tahun 2014, 
misi darurat ini menggunakan sistem pasukan perdamaian yang memiliki patokan cara pembentukan 
misi, mobilisasi logistik, dan kepemimpinan komando. Sistem pasukan perdamaian juga memiliki 
kemampuan di bidang telekomunikasi, geospasial, mobilitas kendaraan, dan penerbangan untuk 
mendukung reaksi cepat yang tidak dimiliki WHO. 

Namun sistem kendali hierarkis top-down tidak memberi ruang untuk inovasi dan kearifan lokal, 
sehingga pada Januari 2015 sistem UNMEER berubah untuk mengakomodasi respons per kawasan 
dan desentralisasi tindakan. Posisi UNMEER berubah menjadi komando, sementara WHO tetap 
memimpin di bidang kesehatan, khususnya dalam manajemen kasus, layanan laboratorium, pengadaan 
untuk fasilitas kesehatan, pelatihan petugas kesehatan, dan manajemen informasi teknis. 

Ketiga, perlu untuk memikirkan dari mana sumber daya dan pendanaan bagi “Solidaritas Global untuk 
Melawan COVID-19" seperti disebutkan di Resolusi Majelis Umum, karena tanpa adanya komitmen 
pendanaan yang jelas, upaya tersebut hanya omong kosong tanpa pelaksanaan. Jaminan pendanaan 
yang jelas dan dapat digunakan secara fleksibel sangat penting untuk merespons cepat krisis multi-
dimensi yang terjadi seiring waktu, baik di bidang kemanusiaan, keamanan, maupun pemulihan pasca 
krisis. 

Untuk jumlah kasus yang hampir menembus 1 juta positif SARS-CoV-2, diperlukan sumber daya 
keuangan cukup besar untuk meningkatkan kapasitas laboratorium di seluruh dunia, membangun 
laboratorium baru agar dapat melakukan tes kesehatan masif; dan memberikan alat penunjang 
kesehatan baik untuk tenaga medis maupun pasien secara mencukupi. Pada masa UNMEER, bantuan 
sumber daya manusia dan pendaan berasal dari negara-negara yang tidak terdampak oleh Ebola, antara 
lain Amerika Serikat, Inggris, China dan Kuba. Yang menjadi tantangan kini, hampir seluruh negara 
di dunia memiliki kasus COVID-19. 
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COVID-19: Tantangan bagi Pasukan Perdamaian PBB 

UN DPKO telah mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 sesuai 
prosedur kesehatan, dan melakukan kajian ulang untuk jadwal rotasi pasukan selama enam bulan ke 
depan untuk membatasi penularan. Terutama bagi negara yang memiliki tingkat penularan COVID-
19 tinggi, rotasi ditunda setidaknya tiga bulan. Ruang isolasi sudah dibuat untuk pasukan perdamaian 
yang mengalami gejala tertular virus Corona, termasuk juga tempat karantina sementara bagi pasukan 
yang baru tiba dari luar negeri ke wilayah misi 

PBB juga sudah belajar dari pengalaman tahun 2020 ketika tidak sengaja mengerahkan personil yang 
menderita kolera ke Haiti dan membuat epidemi kolera di sana. 

Sebagai salah satu kontributor pasukan perdamaian yang masuk dalam peringkat sepuluh besar dunia, 
pemerintah Indonesia tampak sudah mempersiapkan diri untuk mengirim pasukan perdamaian di 
masa epidemi COVID-19 dengan memberikan informasi pencegahan penularan bagi personil yang 
akan diberangkatkan. Berbeda dengan Ebola, Indonesia memiliki kasus domestik COVID-19, 
sehingga tentunya harus ada prosedur seleksi personil yang sesuai. 

Terkait wilayah konflik, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada akhir Maret 2020 meminta 
seluruh pihak bertikai untuk menurunkan senjatanya menghadapi musuh bersama yang lebih besar, 
yaitu COVID-19. Pasukan perdamaian PBB memang siap untuk diturunkan dalam memberikan 
pengamanan, tapi mereka bukanlah solusi pencegahan terbaik dalam situasi pandemi sekarang ini. 

Belajar dari pengalaman penanganan di masa wabah Ebola, pasukan perdamaian memiliki kemampuan 
khusus koordinasi dan distribusi logistik yang dibutuhkan dalam penanganan darurat kesehatan. Pada 
kondisi ini, Indonesia dapat membantu dengan menyerukan penyelesaian konflik dan menyiapkan 
keahlian misi perdamaiannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menangani krisis kesehatan, tentu 
saja setelah menyelesaikan kedaruratan di dalam negeri. 
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