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ABSTRAK 

Sierra Leonne merupakan negara yang hanya yang berada di barat 

Afrika. Dengan penduduknya yang hanya 7 juta orang ini mengalami perang sipil 

yang berlatut-larut hingga lebih dari 10 tahun. Pada saat Perang Sipil ini terjadi, 

masyarakat internasional menjadi sadar akan parahnya masalah yang ada di 

negara ini. Sehingga mereka memiliki inisiatif utuk datang ke Sierra 

Leonne.Padahal NGO dan pemerintah memiliki hubungan yang kompleks. Seperti 

halnya hubungan antara pemerintah Sierra Leone dan  NGO (lokal dan 

internasional). Negara Sierra Leone yang melemah setelah perang sipil yang 

terjadi selama sedekade merasa kehadiran NGO memberikan ancaman dan 

memungkinkan terbukannya adanya perebutan power dan sumberdaya. 

Pemerintah sangatlah sensitif terhadap proyek NGO yang memberikan dampak 

kepada kedaulatan, legitimasi, dan keamanan. Namun nyatanya pada 

pemerintahan Kabbah NGO diterima kedatangannya. Pada jurnal ini, penulis 

akan membahas tentang situasi negaranya yang semakin lemah tetapi juga 

‘failed’ dengan rusaknya aspek politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu penulis 

akan mebahas tentang pemerintahan Kabbah dan opini dari masyarakat di Sierra 

Leonne terhadap NGO. Bahasan-bahasan ini adalah alasan mengapa NGO 

diterima di Sierra Leonne. Bagian pertama yang akan penulis tulis adalah 

mengenai NGO sendiri daan hubungannya dengan aktor laiinnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Konflik yang ada di Sierra Leone sendiri dimulai ada awal 1990an. 

Konflik ini diawali dengan masyarakat Sierra Leonne mengalami berbagai 

penderitaan akibat pemerintahannya yang korup dan brutal. The Revoluronary 

United Front (RUF), sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Foday 

Sankoh, memulai serangannya di negara asalnya Nigeria. Aksi mereka ini diikuti 

dengan serangan brutal terhadap masyarakat sipil dan penculikan anak-anak. 

Aktor baru dalam konflik melibatkan Sierra Leone Army (SLA) yang banya 

diantaranya melakukan serangan terhadap masyarakat sipil dan merekrut anak-

anak sebagai tentara secara paksa. Untuk melindungi masyarakat sipil di kota dan 

desa dalam merespon serangan dari RUF dan SLA dibentuklah Civil Defence 

Force (CDF). 

Konflik yang berlangsung selama sedekade lebh ini menewaskan sekitar 

50.000 dan ribuan lainnya terluka. Lebih dari 2 juta orang terlunta-lunta dan 

500.000 orang melarikan diri ke negara tetangga.Sebagian besar dari sosial, 

ekonomi, dan infrastruktur negara rusak, seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan 

perusahaan komersial. Komunitas masyarakat terpecah belah, kehidupan 

masyarakat hancur, ekonomi merosot, dan hubungan sosial mengalami banyak 

ketegangan. Konflik terjadi sebagai hasil dari dinamika internal dan 

internasional.Secara internal, konflik terjadi karena Sierra Leone mempunyai 

landasan pemerintahan yang lemah, banyaknya korupsi, marjinalisasi dan 

kurangnya pemberdayaan komunitas pertanian, melalui control pemerintah yang 

monolitik dan tidak efisien terhadap aktifitas ekonomi dan politik.  

Secara internasional, Sierra Leonne mempunyai hutang luar negeri yang 

semakin banyak yang mana mengakibatkan terbatasnya komoditas untuk ekspor. 



Di samping itu kebijakan ekonomi yang buruk. Berbagai kebijakan moneter dan 

reformasi mikroekonomi dan structural yang diajukan oleh IMF sendiri malah 

memperburuk keadaan ekonomi dan pertumbuhan Sierra Leone. Hasilnya ada 

ketidakstabilan politik karena masyarakat tidak menyukai perubahan. Puncaknya 

adalah konflik di tahun 1991. Kemiskinan pun semakin meningkat dan Sierra 

Leone secara konsisten berada pada peringkat paling atas negara yang paling 

kurang berkembang dalam Human Development Index (HDI).1 

Keadaan Sierra Leonne yang memburuk ini membawa perhatian 

masyarakat internasional ke negara ini. Banyak organisasi-organisasi yang ingin 

berpartisipasi untuk datang ke negara ini dengan berbagai tujuan. Namun  NGO 

dan pemerintah memiliki hubungan yang kompleks. Seperti halnya hubungan 

antara pemerintah Sierra Leone dan  NGO (lokal dan  internasional). Negara 

Sierra Leone yang melemah setelah perang sipil yang terjadi selama sedekade 

merasa kehadiran NGO memberikan ancaman dan memungkinkan terbukannya 

adanya perebutan power dan sumber daya. Pemerintah harusnya sangatlah sensitif 

terhadap proyek NGO yang memberikan dampak kepada kedaulatan, legitimasi, 

dan keamanan. Tapi nyatanya kehadiran NGO ini disambut oleh pemerintah 

Sierra Leonne. Lalu muncul pertanyaan “Mengapa pemerintah Sierra Leone 

menerima kedatangan NGO ke Sierra Leonne pada saat Civil War yang terjadi di 

negara tersebut? 

NGO sebagai sektor privat dengan tujuan public 

1Solomon, et.al. 2008. “Disarmament, Demoblisation, and Reintegration in Sierrra Leone”  
                                                             



Dalam istilah yang lebih luas, NGO  adalah bentuk organisasi privat yang 

dibuat oleh individu, kelompok, badan atau organisasi untuk mengejar tujuan 

tertentu, berupa kebijakan atau program, dan melakukannya independen atau 

bersama pemerintah.2Commonwealth Foundation mengadopsi karakteristik utama 

yaitu voluntary, independent, non-profit and non self-serving organizations within 

civil society.3 Tujuan NGO adalah untuk meningkatkan keadaan dan prospek dari 

orang-orang yang tidak beruntung. Maka dalam konteks yang penulis angkat, 

NGO itu organisasi privat (local, nasional, dan internasional), yang tujuannya 

adalah untuk meningkatkan keadaan dan prospek bekas tentara anak-anak. 

NGO walau merupakan sektor privat, kadang kala menempati ruang 

berbeda yang disebut voluntary sector antara state (or public) sector yang 

orientasinya untuk publik dan market (or private) sector yang bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan.4 NGO beroperasi dalam sektor privat non-market 

yang mengklaim untuk mencari tujuan publik.5 Aktifitas NGO tidak bisa 

terasingkan dalam konteks politik dan mereka harus menghabiskan usaha tertentu 

untuk membujuk struktur politik lokal akan keuntungan dari intervensi mereka.6 

Hubungan NGO dengan aktor lainnya 

Pada berbagai level, hubungannya dengan NGO penuh dengan 

ketegangan. Sumber dari ketegangan bisa berasal dari NGO asing atau lokal, 

2Oquaye and Katsriku dalam Frempong Alexander K.D. 2002. Hal 9-10 
3Commonwealth Foundation dalam Frempong, K.D Alexander. Hal 11 
4Alam dalam Frempong, Alexander.K.D…  Hal 11 
5DeMars, William E. dan Dennis Dijkzeul. 2015. “The NGO challenge for International Relations 
Theory”. 
6Alam dalam Frempong, Alexander K.D… Hal 13 

                                                             



antara lokal dan asing, antara NGO dengan pemerintah, dan antara NGO dengan / 

beneficiary atau kliennya. Jika ketegangan yang ada dalam hubungan tersebut 

diteruskan, maka akan merusak efektifitas NGO dalam area operasi dan progam 

yang telah direncanakan dengan baik akan keluar dari jalurnya. Smith 

mengungkapkan bahwa di dalam internal organisasional NGO terdapat konflik 

internal antara para partner dalam masyarakat dengan pemerintah di home country 

juga.  

Komunitas NGO internasional sangatlah heterogen dan semua 

“organisations have their own raisons d’etre, peculiarities, and even vanities”.7 

Sifat NGO internasional yang bermacam-macam dan besarnya perbedaan dalam 

atribut organisasional dapat menyebabkan munculnya masalah pada koordinasi 

antar operasi di sebuah negara tertentu. Koordinasi diganggu oleh berbagai 

masalah, utamanya kurang adanya struktur kepemimpinan atau division of labour 

yang jelas.8 Kasus konflik yang hubungannya dengan koordinasi dirumitkan lebih 

lanjut oleh para oportunis: beberapa NGO masuk dalam suatu wilah konflik 

karena itu hal  yang dianggap fashionable. Khususnya pada fase awal seakan-akan 

‘setiap orang ingin koordinasi tapi tidak ada yang ingin dikoordinir’. 

Indikator negara disebut sebagai negara failed state 

Ada  indikator ng menentukan suatu negara itu kuat atau gagal: 

7Reychler dan Puffenholz dalam Frempong hal 12 
8Field dan Jordan dalam Frempong.. hal 12 

                                                             



- Tingkat Gross Domestic Product (GDP) merupakan cara terbaik  untuk 

mengukur ekonomi suatu negara.9 Pemerintah dapat mellihat apakah 

ekonomi negara sedang sehat atau tidak. GDP merupakan jumlah total 

nilai yang diproduksi oleh  semua orang dan perusahaan di suatu negara. 

GDP ada beberapa tipe, yaitu: GDP Nominal, GDP Riil, dan GDP per 

kapita. GDP Nominal merujuk pada output ekonomi suatu negra tanpa 

menyesuaikan dengan inflasi.10 Sedangkan GDP Riil itu merujuk pada 

output ekonomi suatu negara dengan menyesuaikan pada inflasi. Kalau 

GDP per kapita merujuk pada pendapatan atau output per kapitanya per 

tahun. 

- Neraca Perdagangan suatu negara menunjukkan perbedaan angka antara 

ekspor dan impor barang dan jasa.  Neraca perdagangan ini merujuk pada 

perdagangan bawrang dan jasa. Jika neraca perdangangannya mengalami 

deficit, maka berarti nilai impornya lebih besar dari nilai ekspornya. 

- Hutang Pemerintah. Hutang pemerintah merupakan jumlah uang yang 

dipinjam pemerintah nasional dari pemimpin domestik dan internasional. 

Jika hutang pemerintah kurang dari 60 % GDP atau kurang dari GDP 

maka pembayaran hutang akan lebih mudah dan memiliki kesempatan 

untuk meminjam kembali. Namun jika hutangnya mencapai 80-90 % maka 

memberikan efek negative ke ekonomi 

9Amadeo, Kimberly. 2018.Gross Domestic Product [online] https://www.thebalance.com/what-is-
gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038 diakses pada 27 Mei 2018. 
10 Bereau of Ekonomic Analysis. 2018. National Income and Product Account [online] 
ttps://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm diakses pada 2 Mei 2018 
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- Hutang Ekternal, sepeti  hutang pemerintah, jika hutang eksternal lebih 

dari 60 % makan akan sulit untuk membayarnya. 

- Investasi capital atau yang disebut dengan Grooss Capital Formation ini 

meliputi bukan hanya aspek tetap ekonomi seperti pembuatan jalan, rel 

kereta api, gorong-gorong, tapi juga berupa mesin-mesin, dan alat-alat 

untuk membuatnya. Investasi capital juga termasuk pembuatan sekolah, 

rumah sakit, rumah prifat dan sebagainya. 

- Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat 

sehatnya ekonomi negara. Hal ini menunjukkan apakah negara dapat 

menyediakan penawaran kerja kepada masyarakat ataukah tidak. ketika 

tingkat pengangguran tinggi, maka berarti permintaan tenaga kerja lebih 

tinggi dari penawaran kerja.11  

- HDI. Human Development Index (HDI) merupakan perhitungan singkat 

untuk memperkirakan progress jangka panjang dari tiga dasar 

perkembangan manusia; hidup yang panjang umur dan sehat, akses ke 

pengetahuan, dan standar hidup yang pantas. 12 

- Angka kematian orang dewasa antara tahun 16-60 tahun dengan gender 

dicampur secara acak. selain itu juga menghitung angka kematian bayi 

dibawah umur setahun dari 1000 bayi yang hidup dan bayi umur di bawah 

lima tahun per 1000 bayi yang lahir. 

11 Badan Pusat Statistik. 2018. “Tingkat Pengangguran Terbuka” dalam 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-
terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-
rupiah.html 
12http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/SLE.pdf 

                                                             

http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/SLE.pdf


- Indeks efektifitas pemerintah itu melihat persepsi kualitaas jasa public, 

kualitas jasa sipil, dan derajat kredibilitas pemerintah terhadap 

kebijakannya, kemandirian dari tekanan politik, kualitas formulasi dan 

implementasi kebijakan, dan kredibilitas ekonomi.13 

- Indeks Rule of Law. Indeks Rule of Law ini mengukur bagaimana undang-

undang itu dijalankan dan ditanggapi oleh publik secara general. hal-hal 

yang diukur adalah kekepercayaan agen terhadap hokum dan kepercayaan 

mentaati peraturan masyarakat khususnya pada kualitas perundang-

undangan, hak property, polisi, dan pengadilan 

- Indeks Kriminalitas. Tingkat Kriminalitas ini mengukur tingkat 

kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Kriminalitas termasuk 

pembunuhan, pembunuhan terencana, pemerkosaan, perampokan, 

penganiayaan, pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor.14 

 

II. Sierra Leone as Failed State 

Di failed state atau negara yang gagal, mereka, rezim, mengorbankan 

masyarakatnya  kerena adanya permusuhan etnis atau masalah komunal lainnya 

Nation state jatuh karena adanya konflik internal dan tidak lagi bisa memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pemerintah kehilangan legitimasi dan di 

mata warga negaranya sudah tidak pantas untuk menyokong masyarakat yang 

13 Kemitraan. t.t. “ Partnership Governance Inedx” dalam http://fia.ub.ac.id/wp-
content/uploads/2014/01/handout-pgi.pdf 
14 Legal Match. t.t. “The Crime Index” dalam https://www.legalmatch.com/law-
library/article/what-is-the-crime-index.html diakses pada 28 Mei 2018. 
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plural. Ketika pemerintah kehilangan legitimasi dan juga kepercayaan dari 

masyarakat serta tidak bisa lagi untuk menyuplai ‘public goods’ atau kebutuhan 

publik,  maka pemerintah tersebut merupakan pemerintah yang gagal. ‘Public/ 

political good ‘ seperti kebebasan dasar, hak untuk berkompetisi dalam karir, hak 

asasi manusia dan sipil yang fundamental, dan toleransi perbedaan. 

‘Public/Political goods’  atau kebutuhan-kebutuhan politik dan kebutuhan-

kebutuhan bersama lain yang biasanya disuplai oleh pemerntah adalah perawatan 

kesehatan; sekolah dan institusi pendidikan; instrument fisik seperti jalan, rel 

kereta api, rumah sakit dan sebagainya; sistem keuangan seperti koperasi, bank; 

dan sebagainya.  

Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama adalah GDP 

yang merupakan jumlah total nilai yang diproduksi oleh  semua orang dan 

perusahaan di suatu negara. yang kedua adalah Neraca perdagangan suatu negara 

menunjukkan perbedaan angka antara ekspor dan impor barang dan jasa.  Neraca 

perdagangan ini merujuk pada perdagangan bawrang dan jasa. Yang ketiga adalah 

Hutang pemerintah yang merupakan jumlah uang yang dipinjam pemerintah 

nasional dari pemimpin domestik dan internasional. Sepeti  hutang pemerintah, 

jika hutang eksternal lebih dari 60 % makan akan sulit untuk membayarnya.  

Yang keempat adalah Investasi capital atau yang disebut dengan Gross 

Capital Formation ini meliputi bukan hanya aspek tetap ekonomi seperti 

pembuatan jalan, rel kereta api, gorong-gorong, tapi juga berupa mesin-mesin, dan 

alat-alat untuk membuatnya. Investasi capital juga termasuk pembuatan sekolah, 

rumah sakit, rumah prifat dan sebagainya. yang kelima adalah Tingkat 



pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat sehatnya ekonomi 

negara. Hal ini menunjukkan apakah negara dapat menyediakan penawaran kerja 

kepada masyarakat ataukah tidak. Ketika tingkat pengangguran tinggi, maka 

berarti permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari penawaran kerja. Yang keenam 

adalah Human Development Index (HDI)  yang merupakan perhitungan singkat 

untuk memperkirakan progress jangka panjang dari tiga dasar perkembangan 

manusia; hidup yang panjang umur dan sehat, akses ke pengetahuan, dan standar 

hidup yang pantas.  

Yang ketujuh adalah Indeks efektifitas pemerintah itu melihat persepsi 

kualitaas jasa public, kualitas jasa sipil, dan derajat men pemerintah terhadap 

kebijakannya.kemandirian dari tekanan politik, kualitas formulasi dan 

implementasi kebijakan, dan kredibilitas komi. Yang kedelapan adalah Indeks 

Rule of Law ini mengukur bagaimana undang-undang itu dijalankan dan 

ditanggapi oleh publik secara general. Indeks Rule of Law ini mengukur 

kekepercayaan agen terhadap hokum dan kepercayaan mentaati peraturan 

masyarakat khususnya pada kualitas perundang-undangan, hak property, polisi, 

dan pengadilan.. Yang kesembilan adalah Ineks control terhadap korupsi ini 

merupakan indeks untuk melihat seberapa luas public power digunakan untuk 

kepentingan prifat, termasuk bentuk korupsi. Indeks ini diukur dengan angka 

antara – 2.5 – 2.5. mulai yang paling rendah ke yang paling tinggi. terakhir adalah 

Angka kematian orang dewasa antara tahun 16-60 tahun dengan gender dicampur 

secara acak. selain itu juga menghitung angka kematian bayi dibawah umur 

setahun dari 1000 bayi yang hidup. 



Di Sierra Leone, karena perang yang juga diwarnai dengan banyaknya 

korupsi, keadaan ekonomi yang mulai memburuk, pemerintah dan lembaga 

hukum yang sudah didak dapat diandalkan membuat masyarakat Sierra Leone 

menjadi tidak puas terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari 

segi politiknya yaitu  indeks efektifitas pemerintah. Dalam indeks efektifitas 

pemerintah Sierra Leone terlihaat bahwa dari tahun 1996-2002, nilainya negative 

atau di bawa 0. Jika nilainya negative berarti keefektifan pemerintah sangatlah 

lemah. Pemerintah sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat 

menganggap bahwa pemerintah sudah tidak bisa lagi melaksanakan tanggung 

jawabnya. Selain itu dapat juga dilihat dari aspek rule of law nya. Indeks rule of 

law Sierra Leone pada tahun 1996-2000 menunjukkan  bahwa nilainya yang selalu 

negatif.15 Berarti bahwa para agen atau aktor dalam negara cenderung untuk tidak 

lagi mentaati peraturan, perundang-undangan, dan lembaga hukum yang berlaku. 

Jika dilihat dari Indeks control terhadap korupsi juga menunjukkan hasil yang 

negative dari 1996-2002.16 Hal ini menunjukkan bahwa kontrol pemerintah 

terhadap public power masihlah lemah utamanya dalam hal korupsi. 

Dalam hal nekonominya, kegagalan pemerintah Sierra Leone dapat lebih 

jelas  dilihat dari hutang pemerintah dan juga dari hutang eksternalnya. Pada dua 

indikator tersebut, jumlah hutang pemerintah dan hutang eksternal semuanya dari 

tahun 1990-2001 telah melebihi standar 60 % lebih dari GDP. Padahal jika hutang 

melebihi 60 % GDP maka pemerintah akan sulit untuk mengembalikannya dan 

15 The Global Economy. T.t. “The Rule of Law” dalam 
https://www.theglobaleconomy.com/Sierra-Leone/wb_ruleoflaw/ diakses pada 10 Mei 2018. 
16 The Global Economy. T.t. “Government Control” dalam 
https://www.theglobaleconomy.com/Sierra-Leone/wb_ruleoflaw/ diakses pada 10 Mei 2018. 
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jika melebihi 120 % maka pemerintah Sierra Leone tidak bisa lagi meminjam 

uang. Selain dilihat dari hutang pemerintaha dan hutang eksternalnya, juga dapat 

dilihat dari neraca perdagangan Sierra Leone. Dari tahun 1995-2001, neraca 

perdagangan Sierra Leone selalu negative.17 Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Sierra Leone selalu mengalami surplus. Barang dan jasa yang ada di 

pasaran tidak dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. 

Dalam hal sosialnya, dapat dilihat dari tingkat pengangguran, HDI, 

damangka kematian bayi dan orang dewasa.  Tingkat pengangguran mengalami 

penurunan dari tahun 1995-1997 dengan angka berurutan sebanyak 2.9%, 

2.8%,2.8%. jumlah ini terendah sampai pada tahun 2015.18 Sedangkan menurut 

HDI, dapat dilihat adanya penurunan segnifikan antara tahun 1990-2000. Hal ini 

menunjukkan ekspektasi hidup di Sierra Leone menurun terutama di pertengahan 

tahun 1995-1996, standar hidupnya juga mengalami penurunan utamanya di tahun 

2000 jika dibanding tahun sebelum 1990 dan setelah tahun 2000. Pendidikan yng 

didapat oleh masyarakat Sierra Leone juga menurun utamanya di tahun 2000.  

Secara internasional, Sierra Leonne mempunyai hutang luar negeri yang 

semakin banyak yang mana mengakibatkan terbatasnya komoditas untuk ekspor. 

Di samping itu kebijakan ekonomi yang buruk. Berbagai kebijakan moneter dan 

reformasi mikroekonomi dan structural yang diajukan oleh IMF sendiri malah 

memperburuk keadaan ekonomi dan pertumbuhan Sierra Leone. Hasilnya ada 

17 17The World Bank. T.t. ˝Sierra Leonne˝ diakses dalam  
https://data.worldbank.org/country/sierra-leone [on;ine] pada 5 Mei 2018 
18 UNDP. 2005. “Sierra Leone” dalam http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/SLE.pdf 
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ketidakstabilan politik karena masyarakat tidak menyukai perubahan. Puncaknya 

adalah konflik di tahun 1991. Kemiskinan pun semakin meningkat dan Sierra 

Leone secara konsisten berada pada peringkat paling atas negara yang paling 

kurang berkembang dalam Human Development Index (HDI). 

III. Pendapat-Pendapat Pemerintah, NGO, media, dan Masyarakat Sierra 

Leonne 

Untuk pemerintah Sierra Leone dapat dilihat dari kepala pemerintahannya 

Ahmad Tejan Kabbah, presiden Sierra Leone yang menjabat pada tahun 1996-

1997 dan 1998-2007. Kabbah sendiri relatif melihat NGO yang datang ke Sierra 

Leone dengan pandangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari pidato-pidatonya 

selama dia menjabat presiden. Dia juga selama pemerintahannya dekat dengan 

pemerintah Inggris dan Nigeria. Ketika perang sipil berlangsung, Kabbah 

mengandalkan pasukan bantuan dari kedua negara itu melalui pasukan bersenjata 

Inggris dan ECOWAS. Selain itu melihat dari latar belakang pendidikannya dan 

karirnya, Kabbah bekerja di UNDP sebagai pengacara. Istrinya pun juga aktif 

bekerja di PBB. Kabbah menganggap bahwa komunitas internasional terutama 

ECOWAS dan UNAMSIL sangatlah dibuthkan bantuannya dalam menghadapi 

krisis di Sierra Leone.Sedangkan menurut masyarakat Sierra Leone ada yang 

memberikan tanggapan positif dan negatif. Namun sebagian besar memberikan 

tanggapan positif terutama yang menjadi korban dan mendapat keuntungan dari 

NGO. Seperti yang dinyatakan oleh Kroker dan Gbla yang merasa terbantu 

dengan bantuan dari komunitas internasional dan NGO. Berbeda dengan  



testimoni keduanya, Mirones mengatakan bahwa oraganisasi organisasi besar 

tidaklah membantu dan terlalu lama prosesnya. 

Di Sierra Leone sendiri ada beberapa agensi dan NGO yang berperan 

penting dalam penyelesaian konflik , rekonsliasi dan reintegrasi di Sierra Leone. 

United Nation Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) 

merupakan badan yang mengkoordinasi semua program kemanusiaan yang 

dilakukan di Sierra Leone dan orang-orang yang tidak memiliki tempat atau 

pengungsi di Liberia; Economic Community Of West African  States (ECOWAS) 

awalnya merupakan suatu  blok ekonomi regional yang kemudian bertransformasi 

melalui organisasi keamanan yang melakukan intervensi krisis kemanusiaan dari 

negara-negara Afrika Barat ke Sierra Leone; UNICEF merupakan organisasi di 

bawah PBB yang mengkoordinasi semua usaha-usaha agensi-agensi untuk 

mereintegrasi bekas tentara anak-anak; UNAMSIL (UN Assistance Mission in 

Sierra Leone) ini melakukan koordinasi program DDR dengan agensi-agensi 

pemerintah, NGO, dan organisasi-organisasi berbasis komunitas. UNDP 

merupakan organisasi di bawah PBB ynag berkontribusi dalam National Recovery 

Strategy untuk memprioritaskan otoritas negara , termasuk dalam menyebarkan 

kantor-kantorpemerintah diberbagai daerah dan membangun perdamaian; Save the 

Children (UK) mengurus  bekas tentara dan anak-anak melalui reintegrasi proyek 

mendukung UNICEF. 

Selain itu juga terdapat beberapa NGO lokal. NGO tersebut adalah 

Program program yang dissediakan oleh National Commission for Social Action 

(NaCSA) yang menyediakan Klinik kesehatan dan sekolah-sekolah, Pusat-pusat 



pengajaran skill, system sanitasi dan air, pusat komunitas, pasar-pasar local, 

Infrastruktur rural dan pertanian, dan bantuan dalam pembangunan kembali 

pemerintahan local; Kalangba-based Sierra Leone Children’s Fund (SLCF) 

merupakan NGO lokal yang bekerja untuk pembangunan berkelanjutan komunitas 

berbasis pertanian yang tidak hanya menyediakan pekerjaan. untuk orang-orang 

desa namun juga berusaha untuk meningkatkan supply makanan dan 

mempromosikan perdagangan19; Fambul Tok (Famili Talk) merupakan NGO 

lokal yang berbasis komunita yang mempunyai tujuan utnuk rekonsiliasi 

menggunakan upaya-upaya tradisional. Tujuannya adalah untuk memaafkan dan 

memperkuan modal capital, dan kesehatan mental. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada BAB II dan BAB III, maka penulis 

memiliki kesimpulan bahwa Pemerintah Sierra Leone menerima kedatangan NGO 

untuk melakukan intervensi keamanan adalah bukan hanya karena situasi 

negaranya yang semakin lemah tetapi juga ‘failed’ dengan rusaknya aspek politik, 

ekonomi, dan sosial. Maka pengaruh NGO menjadi lebih besar. Selain itu negara 

juga membutuhkan intervensinya. Pemerintah Sierra Leone menganggap bahwa 

NGO dapat membantu dalam penyelesaian konflik dan membantu dalam program 

DDR para orang-orang yang mendapat dampak dari perang.  

19 19The Guardian. 2002. Sierra Leone 2000 [online] dalam 
https://www.theguardian.com/world/2003/may/29/sierraleone.westafrica diakses pada 28 Mei. 
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Pada BAB II penulis membahas tentang situasi dan kondisi Sierra Leone 

yang memburuk. Hal ini berdasarkan indikator negara yang dapat disebut sebagai 

negara yang gagal. Pada BAB III, penulis membahas mengenai pendapat-

pendapat dari  pemerintah Sierra Leone, NGO, media, dan masyarakat Sierra 

Leone terhadap NGO yang dating ke negara mereka untuk berbaga tujuan, 

meliputi pendapat dari pemerintah Sierra Leone dengan mengambil dari pidato 

presiden Ahmad Tejan Kabbah, daftar NGO Internasional dan Lokal dan pendapat 

mereka tentang kinerja mereka, kutipan dari media, dan pendapat dari masyarakat.  
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