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BAB II 

UNI AFRIKA SEBAGAI ORGANISASI 

INTERNASIONAL 
Bab ini menjelaskan mengenai organisasi internasional di 

wilayah Afrika yaitu Uni Afrika. Sebagaimana organisasi 

lainnya yang memiliki sejarah serta tujuan, pada bab ini penulis 

akan membahas mengenai sejarah Uni Afrika, visi dan misi, 

prinsip, emblem, serta struktur organisasi Uni Afrika. Selain itu, 

akan membahas pengalaman Uni Afrika menangani konflik di 

beberapa negara anggota Uni Afrika.  

A. Dinamika Politik Uni Afrika 

1. Sejarah Uni Afrika 
Dalam pembentukannya hingga saat ini, organisasi 

internasional seperti Uni Afrika memiliki sejarah yang panjang. 

Sebelum adanya Uni Afrika ada Pan-Africanism sebagai 

pelopor persatuan masyarakat Afrika dan orang kulit hitam baik 

yang menetap di Afrika maupun yang berdiaspora ke seluruh 

dunia. Uni Afrika merupakan organisasi regional dengan 55 

anggota yang berada di Kawasan Afrika. Resmi didirikan pada 

2002 di Durban, Afrika Selatan berdasarkan prosedur tahun 

1999 dari Organization of African Unity (OAU). Adanya Uni 

Afrika diharapkan sebagai langkah besar bagi negara-negara 

Uni Afrika di kancah internasional baik pertumbuhan Afrika 

serta perkembangan ekonomi (African Union, 2018). 
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2. Pan-Africanism 

Pan-Africanism lahir dari gagasan bahwa orang-orang 

Afrika dan keturunan Afrika memiliki kepentingan yang sama 

yang harus disatukan. Secara histori Pan-Africanism seringkali 

mengambil menggunakan politik atau budaya. Dalam politik 

Pan-Africanism membayangkan sebuah negara Afrika bersatu 

yang mana masyarakat yang berdiaspora dapat hidup tanpa 

adanya diskriminasi. 

Berawal dari pertengahan abad 19 di Amerika Serikat yaitu 

Martin Delany seorang African - American lahir pada tahun 

1812 yang menulis koran mingguan dimana mempublikasi 

keluhan orang kulit hitam di Amerika serta memperjuangkan 

hak-hak perempuan dengan pencapaian yang baik sehingga apa 

yang ditulisnya sering dicetak ulang pada masa itu (Gregersen, 

2019).  Selanjutnya Alexander Crummell lahir di New York 

Gambar 2.1: Peta Kawasan Afrika 

Sumber 2.1: (Polgeonow, 2019) 
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pada 1819 yang juga keturunan African - American yang 

mendirikan American Negro Academy yang mempelajari 

mengenai masyarakat Afrika-Amerika. Sebagai seseorang yang 

relijius dan intelektual, ia memberikan beasiswa kepada anak-

anak kulit hitam dan mengumpulkan dana untuk membangun 

gereja bagi masyarakat kulit hitam. Adanya Pan-Africanism 

ditujukan untuk adanya kesetaraan orang kulit hitam dan putih 

di Amerika Serikat. Delany percaya bahwa orang kulit hitam 

tidak bisa sukses bersama orang kulit putih dan menganjurkan 

untuk mendirikan negara sendiri. Crummell juga berpendapat 

bahwa orang-orang Afrika harus kembali ke tanah air mereka 

untuk mengubah dan mengembangkan penduduk Afrika 

(Kuryla, 2018). 

Dimasa abad ke-20 William Edward Burghardt Du Bois 

atau biasa dikenal dengan W.E.B Du Bois lahir di 

Massachusetts pada 1868. Seorang sosiolog, sejarawan dan 

aktivis di Amerika serikat yang merupakan pendiri National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 

di tahun 1909. Du Bois lulusan dari Fisk University di Nashville 

merupakan salah satu seseorang yang berpengaruh untuk Pan-

Africanism (Rudwick, 2019). Ia merupakan seorang advokat 

yang konsen pada studi sejarah dan budaya Afrika. Salah satu 

statement yang tekenal di abad 20 yaitu “the problem of 

twentieth century is the problem of color line”. Menurutnya 

masalah warna kulit bukan hanya di Amerika saja 

(WEBDuBois, 2018). 

Selain itu di abad ke-20 ada Marcus Garvey seorang 

nasionalis kulit hitam kelahiran Jamaika tahun 1887. Pada 1914 

ia mendirikan Universal Negro Improvement (UNIA) 

merencanakan adanya “back to Africa” untuk mengembalikan 

orang-orang kulit hitam kembali ke Afrika. Ia mengatakan 

bahwa orang keturunan African - American harus bangga 

dengan ras mereka dan kembali ke Afrika. Demi memfasilitasi 

kembalinya orang Afrika ke benuanya, ia kemudian mendirikan 

Black Star Line untuk transportasi kembalinya orang Afrika ke 

tanah air serta Negro Factories Corporation untuk memajukan 
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kemandirian ekonomi Afrika. Namun pada 1922 ia ditangkap 

dan dideportasi ke Jamaika sehubungan dengan penjualan 

saham palsu atas Black Star Line kemudian secara permanen 

dipindah ke London hingga meninggal di tahun 1940. Di tahun 

1964 tubuhnya dikembalikan ke Jamaika dimana ia dinyatakan 

sebagai pahlawan nasional (BBC, 2014).   

3. The Pan-African Congress Movement 

Pada abad ke-20 advokasi dilakukan oleh Pan-Africanism 

mengupayakan untuk menginstitusionalkan ide mereka dan 

menciptakan organisasi formal untuk melengkapi Pan-

Africanism. Pada tahun 1900 untuk pertama kalinya para 

penggagas Pan-Africanism berkumpul untuk menyatukan 

orang-orang keturunan Afrika untuk mendiskusikan mengenai 

ide-ide yang ada. Pertemuan dilakukan di London oleh Henry 

Sylvester Williams berasal dari Trinidad. Pertemuan dihadiri 

oleh beberapa orang terkemuka dari Afrika, Great Britain, 

Hindia Barat dan Amerika Serikat. Saat itu Du Bois adalah 

salah satu delegasi dari Amerika Serikat yang dianggap paling 

menonjol dalam pertemuan (Kuryla, 2018). 

Secara resmi kongres dilakukan di tahun 1919 di Paris yang 

kemudian dua tahun kemudian diselenggarakan tiga sesi di 

London, Brussels, dan Paris. Hasil yang didapatkan dari 

kongres Pan-Africanism yang kedua yaitu dikeluarkannya 

sebuah deklarasi yang mengkritik dominasi kolonial Eropa di 

Afrika, tujuan adanya deklarasi yaitu karena terjadinya Unequal 

State of Relations Between White and Black Races. Setelah 

kongres Pan-Africanism yang ketiga di tahun 1923, dan 

keempat di tahun 1927 gerakan dari Pan-Africanism menurun, 

namun di tahun 1945 kongres kelima diadakan di Manchester, 

Inggris. Kepemimpinan dari Gerakan Pan-Africanism berubah 

secara keseluruhan dari African - American menjadi Afrika 

secara keseluruhan. Saat itu Nkruma, Kenyatta dan Padmore 

memainkan peran yang menonjol dibandingakan Du Bois 

(Kuryla, 2018).  
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Kemerdekaan sudah dirasakan banyak negara Afrika 

setelah perang dunia ke II menyebabkan persatuan antra negara-

negara Afrika semakin kuat dan besar. Kemudian dibentuklah 

Organization African Unity (OAU) di tahun 1963 untuk 

memperkuat kepemimpinan Afrika (Kuryla, 2018). Menyadari 

permasalahan yang akan dihadapi dibentuklah Organization of 

African Unity (OAU) di Addis Ababa, Eithopia pada 1963. Saat 

itu yang tergabung dengan Uni Afrika berjumlah 32 negara 

yang telah merdeka. Tujuan OAU yaitu untuk mempromosikan 

solidaritas dan persatuan antar negara-negara anggota serta 

menjalin kerjasama secara intensif dan berupaya untuk 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu  adanya 

OAU untuk menjaga wilayah kedaulatan dan integritas 

territorial negara anggota, membebaskan segala bentuk 

kolonialisasi dan apartheid, serta mempromosikan kerjasama 

internasional yang sesuai dengan kerangka PBB, harmonisasi 

politik antar negara anggota, diplomatik, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, budaya dan lainnya yang sesuai dengan OAU 

Charter dan perjanjian 1991 (perjanjian Abuja) (African Union, 

2018). 

Seiring berjalannya waktu OAU mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, salah satunya yaitu bertambahnya jumlah 

anggota maupun isu yang dibahas. Setidaknya ada 14 kerangka 

kerjasama yang telah diinisiasi negara anggota dari bidang 

pembangunan ekonomi, penegakan demokrasi, Hak Asasi 

Manusia, hingga penanggulangan penyakit menular 

HIV/AIDS, malaria, ataupun isu kemanusiaan lainnya (African 

Union, 2018). Di tahun 90-an para pemimpin berpendapat 

perlunya mengubah struktur OAU untuk mencerminkan 

tantangan dunia yang telah berubah. Kemudian dibentuklah Uni 

Afrika yang beralih fungsi dari pembebasan kolionalisme dan 

apartheid menjadi pembangunan dan integrasi Afrika. Ada 4 

KTT yang diadakan menjelang peluncuran resmi Uni Afrika 

yaitu (African Union, 2019): 

a. Sirte Summit (1999) mengenai pembentukan Uni 

Afrika 
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b. Lomé Summit (2000) mengadopsi Constitutive Act 

c. Lusaka Summit (2001) menyusun gambaran mengenai 

implementasi Uni Afrika 

d. Durban Summit (2002) meluncurkan Uni Afrika  

Hal-hal yang dianggap penting digunakan kembali dalam 

Uni Afrika seperti perjanjian dan konvensi, New Partnership 

for Africa’s Development (NEPAD) (African Union, 2017). AU 

Constitutive Act dan protokol akan terus berkembang baik 

dalam tingkat struktur organ dan lainnya yang menandakan 

adanya babak baru dalam perbaikan dan akselerasi integrasi di 

benua Afrika dan memainkan perannya di arena global serta 

menghadapai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara 

Afrika baik dalam ekonomi, sosial, budaya, politik. Sejak 

berdirinya OAU hingga saat ini berganti menjadi Uni Afrika 

negara-negara yang bergabung terus meningkat menandakan 

bahwa negara-negara Afrika sadar perlunya persatuan dan 

perdamaian untuk memajukan Afrika. Terlepas dari asal - usul 

para pemikir yang berpengaruh dalam kemajuan Afrika, banyak 

pemikir yang mengambil ide mereka dari budaya Afrika-

Amerika. Tertukaran ide tentang Afrika dan orang-orang 

keturunan Afrika terjadi bukan hanya dimasyarakat saja, tetapi 

terjadi di para intelektual Afrika-Amerika. 
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4. Emblem Uni Afrika 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Setiap emblem tentunya memiliki makna tentu yang 

menunjukkan jati dirinya atau menandakan keanggotaan 

dalam suatu perkumpulan. Sama dengan Uni Afrika yang 

memiliki emblem yang memiliki makna seperti (Oxfam 

International and African Union, 2014): 

a. Daun Palem menjulang keatas yang berada pada sisi 

lingkaran luar artinya perdamaian 

b. Lingkaran berwarna emas melambangkan kekayaan 

Afrika serta masa depan yang cerah 

c. Lingkaran hijau mewakili harapan dan aspirasi Afrika 

d. Peta polos benua Afrika tanpa adanya garis perbatasan 

antar negara melambangkan persatuan Afrika 

e. cincin merah yang saling bertautan melambangkan 

solidaritas Afrika dan bukti penumpahan darah untuk 

pembebasan Afrika. 

Gambar 2.2: Emblem Uni Afrika 

Sumber: (African Union, 2019) 
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5. Anggota Uni Afrika 

Tabel 2.1: Anggota Uni Afrika 

 

 

 Member State Abbreviation Date of Joining the OAU 

or AU 

1 People’s Democratic 

Republic of Algeria 

Algeria 25 May 1963 

2 Republic of Benin Benin 25 May 1963 

3 Burkina Faso Burkina Faso 25 May 1963 

4 Republic of Burundi Burundi 25 May 1963 

5 Republic of Cameroon Cameroon 25 May 1963 

6 Central African Republic Central African 

Republic 

25 May 1963 

7 Republic of Chad Chad 25 May 1963 

8 Republic of of the Congo Congo Republic 25 May 1963 

9 Republic of Cote d’Ivore Cote d’Ivore 25 May 1963 

10 Democratic Republic of 

Congo 

DR Congo 25 May 1963 

11 Arab Republic of Egypt Egypt 25 May 1963 

12 Federal Democratic 

Republic of Ethiopia 

Ethiopia 25 May 1963 

13 Gabonese Republic Gabon 25 May 1963 

14 Republic of Ghana Ghana 25 May 1963 

15 Republic of Guinea Guinea 25 May 1963 

16 Republic of Liberia Liberia 25 May 1963 

17 Libya Libya 25 May 1963 

18 Republic of Madagascar Madagascar 25 May 1963 

19 Republic of Mali Mali 25 May 1963 
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20 Islamic Republic of 

Mauritania 

Mauritania 25 May 1963 

21 Republic of Niger Niger 25 May 1963 

22 Federal Republic of 

Nigeria 

Nigeria 25 May 1963 

23 Republic of Rwanda Rwanda 25 May 1963 

24 Republic of Senegal Senegal 25 May 1963 

25 Republic of Sierra Leone Sierra Leone 25 May 1963 

26 Federal Republic of 

Somalia 

Somalia 25 May 1963 

27 Republic of the Sudan Sudan 25 May 1963 

28 Togolese Republic Togo 25 May 1963 

29 Republic of Tunisia Tunisia 25 May 1963 

30 Republic of Uganda Uganda 25 May 1963 

31 United Republic of 

Tanzania 

Tanzania 25 May 1963 

32 Republic of Kenya Kenya 13 December 1963 

33 Republic of Malawi Malawi 13 July 1964 

34 Republic of Zambia Zambia 16 December 1964 

35 Republic of the Gambia Gambia 9 March 1965 

36 Republic of Botswana Botswana 31 October 1966 

37 Kingdom of Lesotho Lesotho 31 October 1963 

38 Republic of Mauritius Mauritius August 1968 

39 Kingdom of Eswatini Eswatini 24 September 1968 
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6. Visi & Misi Uni Afrika 
Setiap organisasi tentunya memiliki Visi dan Misi yang 

menjadi acuan untuk berkembang dan mencapai target yang 

diinginkan. Visi dari Uni Afrika yaitu “integrated, prosperous 

and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing 

a dynamic force in the global arena”. Visi yang ada tentunya 

dapat tercapai dengan perjuangan negara-negara anggota 

melalui promosi dan peningkatan di beberapa bidang seperti 

ekonomi, sosial, budaya (Oxfam International and African 

Union, 2014). Misi Uni Afrika yang berasal dari Organization 

of African Union yaitu untuk mempercepat integrasi di 

Kawasan Afrika terutama pada kemajuan ekonomi global di 

samping menangani sejumlah masalah yang terjadi di negara-

negara anggota baik masalah ekonomi, sosial dan politik.  

40 Republic of Equatorial 

Guinea 

Equatorial Guinea 12 October 1968 

41 Republic of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 19 November1973 

42 Republic of Angola Angola 11 Februari 1975 

43 Republic of Cabo Verde Cabo Verde 18 July 1975 

44 Union of the Comoros Comoros 18 July 1975 

45 Republic of Mozambique Mozambique 18 July 1975 

46 Democratic Republic of 

Sao Tome and Principe 

Sao Tome and 

Principe 

18 July 1975 

47 Republic of Seychelles Seychelles 29 June 1976 

48 Republic of Djibouti Djibouti 27 June 1977 

49 Republic of Zimbabwe Zimbabwe 18 June 1980 

50 Sahrawi Arab Democratic 

Republic 

Sahrawi Republic 22 February 1982 

51 Republic of Namibia Namibia June 1990 

52 State of Eritrea Eritrea 24 May 1993 

53 Republic of South Africa South Africa 6 June 1994 

54 Republic of South Sudan South Sudan 27 July 2011 

55 Kingdom of Morocco Morocco 1963/31January 2017 
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Pada pasal 3 dalam AU Constitutive Act mengenai tujuan 

adanya Uni Afrika yaitu (EACLJ staff, 2012): 

a. Mencapai persatuan dan solidaritas yang kuat antara 

negara-negara anggota serta masyarakat Afrika 

b. Mempertahankan kedaulatan, integritas territorial dan 

kemandirian negara anggota 

c. Mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi di 

Afrika 

d. Mempromosikan dan mempertahankan posisi benua 

Afrika dalam dunia internasional terutama menyangkut 

kepentingan bersama 

e. Mendorong kerjasama internasional dengan 

memperhatikan piagam PBB dan Deklarasi Universal 

HAM 

f. Mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas 

di benua Afrika 

g. Mempromosikan prinsip dan lembaga yang demokratis 

dengan partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan 

h. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan piagam Afrika tentang HAM dan hak 

asasi lainnya yang relevan 

i. Menetapkan kondisi yang diperlukan oleh Afrika untuk 

memainkan perannya dalam ekonomi global dan 

negosiasi internasional 

j. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan di 

tingkat integrasi ekonomi, sosial dan budaya  

k. Mempromosikan kerjasama di semua bidang kegiatan 

manusia untuk meningkatkan standar hidup masyarakat 

Afrika 

l. Koordinasi dan menyelaraskan kebijakan antara 

komunitas ekonomi regional yang ada 

m. Memajukan perkembangan benua dengan 

mempromosikan penelitian di semua bidang khususnya 

sains dan teknologi 

n. Bekerjasama dengan mitra internasional yang relevan 

dalam memberantas penyakit serta mempromosikan 

kesehatan. 
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7. Prinsip Uni Afrika 

Agar visi misi Uni Afrika tercapai, adapun prinsip-prinsip yang 

ada di Uni Afrika (EACLJ staff, 2012): 

a. Kesetaraan kedaulatan serta adanya interdependensi 

antar negara-negara anggota Uni Afrika 

b. Menghormati perbedaan atas pencapaian kemerdekaan 

c. Partisipasi masyarakat Afrika dalam kegiatan Uni 

Afrika 

d. Pembentukan kebijakan umum bersama perihal 

pertahanan untuk benua Afrika 

e. Penyelesaian konflik secara damai antara negara-

negara anggota melalui cara yang tepat yang 

diputuskan oleh Majelis 

f. Larangan penggunaan ancaman dan kekerasan kepada 

anggota sesama Uni Afrika 

g. Tidak ada campur tangan oleh negara anggota dalam 

urusan internal negara lain 

h. Hak Uni Afrika untuk melakukan intervensi apabila 

negara anggota setuju atas keputusan majelis dalam 

memberikan bantuan terhadap masalah, seperti perang, 

genosida dan kejahatan HAM 

i. Kerjasama untuk menciptakan perdamaian serta hak 

atas perdamaian dan keamanan 

j. Hak negara anggota untuk meminta adanya intervensi 

dari Uni Afrika untuk memulihkan perdamaian dan 

keamanan 

k. Meningkatkan kepercayaan dalam kerangka Uni Afrika 

l. Mendukung persamaan gender 

m. Mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, Hak Asasi 

Manusia, peraturan hukum dan good governance 

n. Meningkatkan keadilan sosial untuk menjamin 

perkembangan ekonomi 

o. Menghormati hidup manusia, pemberian hukuman 

penolakan terhadap kecurangan hukum dan politik, aksi 

terorisme dan pemberontakan 

p. Pemberian hukuman serta penolakan terhadap 

pemerintahan yang tidak institusional. 
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8. Struktur Organisasi Uni Afrika 

1. Majelis Uni Afrika (Assembly) 

Majelis merupakan bagian tertinggi di Uni Afrika yang 

anggotanya terdiri dari negara-negara yang tergabung di Uni 

Afrika. Majelis Uni Afrika menentukan kebijakan dalam Uni 

Afrika, menentapkan prioritas, serta mengadopsi program 

tahunan dan memantau implementasi dari kebijakan serta 

keputusan yang ada. Namun, selain itu ada beberapa wewenang 

lain seperti: 

a. Memilih ketua dan wakil komisi Uni Afrika 

b. Mengangkat Komisi Uni Afrika dan menentukan 

tugas serta masa jabatan 

c. Menerima anggota baru Uni Afrika 

d. Menyetujui rencana anggaran Uni Afrika 

e. Mengambil keputusan penting terkait Uni Afrika 

f. Mengamandemen Constitutive Act sesuai prosedur 

yang sudah ada 

g. Menginterpretasi Constitutive Act. Tugas ini 

dilakukan oleh majelis Uni Afrika yang nantinya 

terbentuklah Mahkamah Peradilan dan HAM. 

h. Mengesahkan struktur, fungsi dan peraturan 

Komisi Uni Afrika 

i. Menentukan struktur, fungsi, kekuasaan, 

komposisi dan oganisasi dewan eksekutif (African 

Union, 2019). 

Majelis dapat membentuk beberapa komite yang dianggap 

perlu serta melimpahkan kekuasaan dan fungsi kepada bagian 

Uni Afrika lainnya jika perlu. Anggota Majelis Uni Afrika yaitu 

seluruh kepala negara atau kepala pemerintahan negara 

anggotanya yang mana bertemu sekali dalam setahun. Namun, 

beberapa tahun ini dilakukan dua kali dikarenakan adanya 

permintaan dari anggota. Biasanya pertemuan dilakukan di 

markas Uni Afrika di Addis Ababa, Eithopia. Ketentuan-

ketentuan yang mengatur mengenai komposisi, fungsi dan 

wewenang Majelis, pemungutan suara serta prosedur tercantum 
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dalam pasal 6-9 dalam undang-undang Constitutive Act dan 

Protocol on Amendments to the Constitutive Act (African 

Union, 2019).  

2. Dewan Eksekutif (Executive Council) 

Dewan eksekutif merupakan bagian dari struktur yang 

mana bertugas untuk bertanggung jawab kepada Majelis yang 

terdiri dari Menteri luar negeri negara anggota. Selain itu 

bertugas untuk mengoordinasikan dan mengambil keputusan 

mengenai kebijakan yang dianggap penting bagi negara 

anggota, mempertimbangkan masalah serta memantau 

kebijakan. Pada pasal 13 dalam Constitutive Act disebutkan ada 

beberapa kebijakan yang dipantau seperti perdagangan luar 

negeri, energi, pertanian, lingkungan, respons kemanusiaan, 

kesehatan, jaminan sosial dan disabilitas (African Union, 2019). 

Dewan Eksekutif membuat keputusan berdasarkan 

konsensus atau apabila tidak memungkinkan dua pertiga 

mayoritas suara anggota. Dewan eksekutif biasanya bertemu 

dua kali dalam setahun yaitu pada Januari/Februari dan 

Juni/Juli. Dewan eksekutif dapat bertemu dalam pertemuan 

diluar jadwal berdasarkan permintaan anggota atau ketua 

Komisi Uni Afrika atas persetujuan dua pertiga dari negara 

angota. Pertemuan diluar jadwal biasanya dilakukan di markas 

Uni Afrika yaitu di Addis Ababa, Eithopia (African Union, 

2019).   

3. Specialised Technical Committees (STCs) 

Tujuan Specialised Technical Committees (STCs) yaitu 

untuk melakukan kolaborasi dengan AUC yang mana untuk 

memastikan adanya harmonisasi dalam project dan program 

Uni Afrika serta koordinasi dengan masyarakat ekonomi 

regional. Pada pasal 15 dalam Constitutive Act berisi mengenai 

hal-hal yang dilakukan oleh STC yaitu (African Union, 2019): 

a. Mempersiapkan project dan program Uni Afrika dan 

menyerahkan pada dewan eksekutif untuk persetujuan 
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b. Memastikan pengawasan, mengikuti dan evaluasi 

dalam implementasi keputusan yang telah diputuskan 

oleh organ Uni Afrika 

c. Memastikan koordinasi dan harmonisasi dalam project 

dan program Uni Afrika 

d. Mengirimkan laporan rekomendasi tentang 

pelaksanaan ketentuan undang-undang dasar kepada 

dewan eksekutif baik atas insiatif maupun permintaan 

dari dewan eksekutif 

e. Melaksasnakan fungsi yang ditugaskan pada STC yang 

bertujuan untuk memastikan implementasi undang-

undang dasar. 

Dalam memutuskan untuk mengoperasionalkan STC, 

majelis sepakat bahwa STC harus bertemu di tingkat Menteri 

setiap dua tahun sekali.  

4. Permanent Representatives Committee (PRC) 

Permanent Representatives Committee (PRC) melakukan 

kegiatan sehari-hari dalam Uni Afrika atas nama Majelis dan 

Dewan Eksekutif. PRC melaporkan kepada Dewan Eksekutif, 

mempersiapkan hal-hal yang akan dibahas oleh Dewan 

Eksekutif dan bertindak dibawah instruksinya. Selain itu 

tanggung jawab menjadi wewenang PRC yaitu (African Union, 

2019): 

a. Bertindak sebagai badan penasihat untuk dewan 

eksekutif 

b. Menyiapkan aturan prosedur dan mengajukan 

kepada dewan eksekutif 

c. Mempersiapkan pertemuan dewan eksekutif 

termasuk agenda serta rancangan keputusan 

d. Membuat rekomendasi mengenai isu yang menjadi 

kepentingan bersama bagi anggota, khususnya isu 

yang ada pada agenda dewan eksekutif 

e. Memfasilitasi komunikasi antara Komisi Uni 

Afrika dengan ibukota negara-negara anggota 
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f. Mempertimbangkan program dan anggaran Uni 

Afrika serta masalah administrasi anggaran, serta 

keuangan komisi dan membuat rekomendasi 

kepada dewan eksekutif 

g. Mempetimbangkan laporan keuangan komisi dan 

membuat rekomendasi kepada dewan eksekutif 

h. Mempertimbangkan laporan dewan auditor 

eksternal dan mengirimkan komentar tertulis 

kepada dewan eksekutif 

i. Mengamati implementasi dari anggaran Uni Afrika 

j. Mengusulkan komposisi badan biro khusus Uni 

Afrika dan sub-komisi 

k. Mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan 

program dan project Uni Afrika, masalah penting 

yang berkaitan dengan pengembangan sosio-

ekonomi dan integrasi benua dan membuat 

rekomendasi ke dewan eksekutif 

l. Mengamati implementasi dari kebijakan, 

keputusan dan persetujuan yang diadopsi oleh 

dewan eksekutif 

m. Partisipasi dalam persiapan program kegiatan dan 

jadwal pertemuan Uni Afrika, mempertimbangkan 

masalah apapun yang ditugaskan oleh dewan 

eksekutif dan menjalankan tugas fungsi lain yang 

ditugaskan dewan eksekutif. 

Dalam PRC terdiri dari seorang ketua, tiga wakil ketua dan 

seorang pelapor. Pertemuan yang dilakukan oleh PRC biasanya 

di markas Uni Afrika dan dilakukan setidaknya sebulan sekali.  

5. Peace & Security Council (PSC) 

Peace and Security Council (PSC) merupakan pilar utama 

dalam perdamaian Afrika dan keamanan arsitektur (APSA) 

yang mana merupakan kerangka untuk mempromosikan 

perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika.  Didirikan 

sebagai organ pengambilan keputusan di Uni Afrika untuk 

pencegahan, manajemen dan resolusi konflik serta memberikan 
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tanggapan yang tepat waktu dan efisien terhadap situasi konflik 

dan krisis di Afrika. Pada saat ini terdapat 15 negara yang 

menempati posisi PSC dengan pembagian dua hingga empat 

negara anggota per Kawasan. Dalam PSC tidak memiliki hak 

veto seperti halnya anggota Dewan Keamanan PBB untuk 

menjaga kesetaraan antar anggota. Pertemuan anggota 

dilakukan di markas Uni Afrika, pertemuan terbagi menjadi 3 

level yaitu perwakilan tetap, Menteri atau kepala negara dan 

pemerintahan. Perwakilan tetap setidaknya bertemu 2 kali 

dalam sebulan, Menteri dan pemerintahan setidaknya sekali 

dalam setahun. Dalam pengambilan keputusan biasanya 

menggunakan konsensus namun apabila tidak memungkinkan, 

keputusan permasalahan diambil dari suara mayoritas (African 

Union, 2019). 

Sesuai pasal 7 protokol PSC, PSC memiliki kewenangan 

yaitu (African Union, 2019): 

a. Mengantisipasi dan mencegah perselisihan dan konflik, 

serta kebijakan yang dapat mengarah pada genosida 

dan kejahatan terhadap kemanusiaan 

b. Melakukan fungsi Peacemaking dan Peacebuilding 

untuk menyelesaikan konflik 

c. Mengesahkan penggunaan, penyebaran misi, dukungan 

perdamian dan memberikan pedoman umum untuk 

melaksanakan misi tersebut termasuk mandat  

d. Rekomendasi kepada Majelis, sesuai pasal 4 pada 

Constitutive Act, intervensi atas nama uni di negara 

anggota yang sehubungan dengan keadaan yang 

genting seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan 

terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan 

dalam instrumen internasional yang relevan. 

e. Institusi memberikan sanksi kapanpun terhadap 

perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional 

yang terjadi di negara anggota 

f. Menerapkan kebijakan pertahanan umum Uni Afrika 

g. Memastikan implementasi dari konvensi dan instrumen 

untuk memerangi terosisme internasional 
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h. Mempromosikan upaya harmonisasi dan koordinasi 

antara mekanisme regional dan Uni Afrika dalam 

perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika. 

i. Promosi praktik demokrasi, good governance, 

supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan mendasar, penghormatan terhadap sanksi 

hidup manusia serta hukum humaniter internasional 

j. Mempromosikan dan mendorong implementasi 

konvensi dan perjanjian tentang pengendalian dan 

pelecutan senjata 

k. Memeriksa dan mengambil tindakan dalam situasi 

dimana kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara 

anggota terancam oleh tindakan agresif termasuk oleh 

tentara bayaran 

l. Mendukung dan memfasilitasi aksi kemanusiaan di 

situasi konflik bersenjata atau bencana alam. 

 

6. African Union Commission (AUC) 

Komisi Uni Afrika merupakan organ sekretariat yang 

memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait dengan Uni 

Afrika. Menurut pasal 3 dalam undang-undang komisi Uni 

Afrika, peran yang harus dijalankan oleh Komisi Uni Afrika 

yaitu (African Union, 2019): 

a. Mewakili Uni Afrika serta mengupayakan kepentingan 

sebagaimana diamanatkan oleh Majelis dan Dewan 

eksekutif 

b. Memberikan usulan untuk diserahkan pada organ Uni 

Afrika serta menerapkan keputusan yang telah diambil  

c. Bertindak sebagai penjaga undang-undang konstitusi 

Uni Afrika dan semua instrumen hukum 

d. Berhubungan erat dengan organ-organ Uni Afrika 

untuk memandu, mendukung dan memantau kinerja 

Uni Afrika serta memastikan kesesuaian dan 

keselarasan dengan kebijakan, strategi program dan 

proyek yang disepakati 
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e. Menyediakan dukungan operasional untuk semua 

organ Uni Afrika 

f. Membantu negara-negara anggota dalam 

mengimplementasikan program-program Uni Afrika 

g. Menyusun posisi Uni Afrika dan mengkoordinasikan 

tindakan negara anggotanya dalam perundingan 

internasional 

h. Mengelola anggaran dan sumberdaya Uni Afrika 

i. Mengembangkan, mempromosikan, koordinasi, 

harmonisasi program dan kebijakan Uni Afrika dengan 

komunitas Ekonomi Regional 

j. Memastikan persamaan gender dalam semua program 

dan kegiatan Uni Afrika 

k. Mengambil tindakan sebagaimana didelegasikan oleh 

Majelis dan Dewan Eksekutif. 

Komisi Uni Afrika beranggotakan ketua dan wakil ketua 

yang dipilih oleh Majelis dan 8 orang anggota yang dipilih oleh 

dewan eksekutif yang selanjutnya diangkat oleh Majelis. 

Jabatan dilaksanakan selama 4 tahun dan anggota sebelumnya 

memiliki wewenang untuk dipilih kembali untuk satu periode 

(African union, 2016). 

7. Pan-African Parliament (PAP) 

Pan-Parliament merupakan salah satu dari 9 program yang 

diusulkan dalam perjanjian 1991 dalam membangun 

Masyarakat Ekonomi Afrika (perjanjian Abuja). Dalam pasal 

17 di Constitutive Act membahas mengenai partisipasi 

masyarakat Afrika dalam mengembangkan dan integrasi 

ekonomi di Afrika. Parlemen dimaksudkan sebagai platform 

bagi orang-orang dari negara-negara di Afrika untuk terlibat 

dalam diskusi dalam pengambilan keputusan tentang masalah 

dan tantangan yang dihadapi (African Union, 2019).  

Anggota PAP ditunjuk oleh badan legislatif dari negara 

anggota. Tujuan dan fungsi parlemen diatur dalam protocol 

2001 untuk perjanjian Abuja yang berkaitan dengan parlemen 

Pan-Afrika. Fungsinya meliputi (African Union, 2019): 
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a. Memfasilitasi dan mengawasi implementasi 

kebijakan, tujuan, dan program Uni Afrika 

b. Mempromosikan hak asasi manusia dan 

mengkonsolidasikan lembaga dan budaya 

demokratis, transparansi tata kelola yang baik dan 

supremasi hukum oleh semua organ Uni Afrika, 

komunitas ekonomi regional dan negara anggota 

c. Berpartisipasi dalam menciptakan kesadaran 

diantara masyarakat Afrika mengenai tujuan, 

sasaran kebijakan dan program Uni Afrika seperti 

penguatan solidaritas, kerjasama, pengembangan 

benua, promosi perdamaian, keamanan, stabilitas 

dan strategi pemulihan ekonomi. 

d. Berkontribusi pada harmonisasi dan koordinasi 

legislasi negara-negara anggota 

e. Mempromosikan koordinasi kebijakan, tindakan, 

program dan kegiatan REC 

f. Mempersiapkan dan mengadopsi anggarannya dan 

aturan prosedur 

g. Memilih anggota bironya 

h. Membuat rekomendasi tentang anggaran Uni 

Afrika. 

8. Economic, Social & Cultural Council 

(ECOSOCC) 

ECOSOCC didirikan berdasarkan pasal 5 dan 22 dalam 

Constitutive Act Uni Afrika. Majelis Uni Afrika mendefinisikan 

sebagai organ penasihat yang terdiri dari berbagai kelompok 

sosial dan profesional negara anggota. Tujuannya adalah 

menyediakan mekanisme bagi masyarakat sipil Afrika untuk 

secara aktif berkontribusi pada kebijakan dan program uni 

Afrika. Fungsinya adalah (African Union, 2019): 

a. Berkontribusi melalui saran yang berkenaan 

dengan tujuan, prinsip dan kebijakan Uni Afrika 

serta mengevaluasi program-program 

b. Melakukan studi dan membuat rekomendasi dari 

perspektif masyarakat sipil 
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c. Berkontribusi pada promosi dan realisasi visi dan 

tujuan Uni Afrika 

d. Berkontribusi pada promosi hak asasi manusia, 

supremasi hukum, tata pemerintahan yang baik, 

prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan gender dan 

hak-hak anak 

e. Mempromosikan dan mendukung upaya lembaga-

lembaga yang terlibat dalam mengkaji masa depan 

Afrika dan nilai-nilai Pan-Afrika dalam rangka 

meningkatkan sosial Afrika serta cara hidup 

f. Memupuk dan mengkonsolidasikan kemitraan Uni 

Afrika dan kelompok masyarakat di seluruh 

Kawasan Afrika 

g. Melakukan tugas-tugas yang diberikan organ Uni 

Afrika lainnya. 

9. Judicial, Human Rights & Legal Organs 

Untuk membangun benua Afrika yang menjunjung 

tinggi nilai Hak Asasi Manusia dibentuklah beberapa organ 

hukum dan HAM Uni Afrika, yaitu: 

a. African Commisionn on Human and People’s 

rights (ACHPR) 

ACHPR sudah ada sejak 1987 sebagai organ yang 

bertugas memantau jalannya African Charter on Human and 

People’s Rights yang merupakan instrumen hak asasi manusia 

regional yang dirancangkan untuk memperjuangkan 

perlindungan hak asasi manusia di Afrika. Ada tiga fungsi 

utama ACHPR yaitu mendukung hak asasi manusia, 

perlindungan HAM dan penafsiran piagam.   

ACHPR terdiri dari 11 anggota yang dipilih oleh 

seluruh kepala negara melalui Majelis Uni Afrika dengan 

pertimbangan pada keahlian dalam bidang Hak Asasi manusia. 

Masa jabatan berlaku selama 6 tahun serta dapat terpilih 

kembali. Terlepas dari tanggung jawab yang telah ada, peran 

ACHPR sebatas memberikan rekomendasi pada majelis Uni 
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Afrika yang nantinya menentukan suatu kebijakan dibentuk 

atau tidak.  

b. African Court on Human and Peoples’ Rights 

(AfCHPR) dan African Court of Justice/African 

Court of Justice and Human Rights 

AfCHR dibentuk berdasarkan protokol 1998 sebagai 

wadah untuk menyelesaikan sengketa yang berasal dari 

perbedaan penafsiran atas piagam Hak Asasi Manusia (Piagam 

Banjul). AfCHR memiliki yuridiksi atas semua kasus dan 

perselisihan mengenai interpretasi dan penerapan dalam piagam 

Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan masyarakat yang 

merupakan instrument utama di Afrika dan instrument HAM 

lainnya yang diratifikasi negara tersebut. 

Dalam AU Constitutive Act mendirikan pengadilan 

Afrika sebagai salah satu daalam organ utama dalam Uni 

Afrika. Perbedaan antara AfcHR dengan African Court of 

Justice yaitu cangkupan yang lebih luas sehingga dapat 

mencegah adanya tumpang tindih antara kedua organ. Pada 

tahun 2008 Uni Afrika kemudian mengadopsi protokol baru 

yaitu African Court of Justice and Human Rights, namun belum 

beroperasi dikarenakan kurangnya ratifikasi. Hingga 2018, 31 

negara telah menandatangani protokol dan 6 negara yang 

meratifikasi. 

c. AU Commiision on International Law (AUCIL) 

Sesuai pasal 5 dalam AU Constitutive Act di tahun 2009 

AUCIL dibentuk sebagai organ penasihat independent. Tujuan 

adanya AUCIL yaitu (African Union, 2019): 

1. Melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan modifikasi dan pengembangan 

hukum internasional di Afrika 

2. Mengusulkan rancangan kerangka 

perjanjian dan model perjanjian 
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3. Membantu revisi perjanjian yang ada dan 

mengidentifikasi bidang bidang dimana 

perjanjian baru diperlukan 

4. Melakukan studi tentang masalah hukum 

yang menarik bagi negara anggota Uni 

Afrika 

5. Mendorong pengajaran mengenai studi 

publikasi dan penyebaran literatur tentang 

hukum internasional dengan tujuan 

mempromosikan prinsip-prinsip hukum 

internasional, penyelesaian konflik secara 

damai dan penghirmaran terhadap Uni 

Afrika dan meminta bantuan kepada organ 

lain. 

d. AU Advisory Board on Corruption (AUABC) 

AU ABC didirikan pada 2009 yang merupakan bagian 

dari Konvensi Uni Afrika tentang pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. Untuk mencapai Konvensi Uni Afrika, 

organ ini diamanatkan untuk mendorong serta mempromosikan 

kepada negara-negara anggota untuk mengadopsi dan 

menerapkan konvensi. Pada 2018, 49 negara telah 

menandatangani dan 40 negara telah meratifikasi. 

e. African Committee of Experts on the Rights and 

Welfare of the Child (ACERWC) 

ACERWC berasal dari African Charter tentang hak dan 

kesejahteraan anak yang sudah ada sejak OAU. Komite 

beranggotakan 11 orang dan didukung oleh secretariat. Fungsi 

komite berada dalam piagam di pasal 42 diantaranya yaitu 

(African Union, 2019): 

1. Mempromosikan dan melindungi anak-

anak yang diabaikan seperti 

mengumpulkan dokumentasi berupa 

informasi mengenai masalah-masalah di 

bidang hak dan kesejahteraan anak, 

mengatur pertemuan serta memberikan 
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rekomendasi pada pemerintah. Kemudian 

merumuskan dan meletakkan prinsip dan 

aturan bertujuan melindungi hak-hak dan 

kesejahteraan anak-anak di Afrika dan 

bekerjasama dengan lembaga dan 

organisasi Afrika maupun internasional 

yang peduli dengan perlindungan anak 

2. Memantau implementasi dan memastikan 

perlindungan hak-hak yang diabadikan 

dalam piagam 

3. Menafsirkan ketentuan-ketentuan piagam 

atas permintaan negara atau lembaga Uni 

Afrika  

4. Melakukan tugas lain seperti yang 

diamanatkan Majelis 

10. Financial Institutions  

Pada financial Institutions terdapat 3 organ keuangan 

khusus yang dibuat yang terdapat dalam AU Constitutive Act di 

pasal 19 yaitu Bank Sentral Afrika/African Central Bank 

(ACB), Bank Investasi Afrika/African Investment Bank (AIB) 

dan Dana Moneter Afrika/African Monetary Fund (AMF). 

Adanya ketiga lembaga ini yaitu untuk mengimplementasikan 

integrasi ekonomi yang terdapat pada perjanjian Abuja 1991 

untuk membangun masyarakat ekonomi Afrika. 

11. African Peer Review Mechanism (APRM) 

APRM didirikan pada 2003 oleh New Partnership for 

Africa’s Development (NEPAD), Heads of state and 

Government Implementation Committee (HSGIC) sebagai 

instrument bagi negara anggota untuk secara sukarela 

memantau kinerja mereka. Mekanismenya adalah dengan 

sukarelawan untuk menilai dan meninjau secara sistematis 

antara negara-negara anggota untuk mendorong stabilitas 

politik, percepatan integrasi ekonomi baik sub-regional maupun 

kontinental, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan 

berkelanjutan. dengan adanya APRM negara anggota setuju 
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untuk meninjau kepatuhan mereka terhadap komitmen mereka 

baik di Afrika maupun internasional. Kinerja dan kemajuan 

diukur dalam 4 bidang yaitu demokrasi dan pemerintahan 

politik, tata kelola dan manajemen ekonomi, tata kelola 

perusahaan dan pembangunan sosial-ekonomi. Badan 

pengawas nasional di negara-negara anggota menyiapkan 

laporan 6 bulanan dan tahunan mengenai kemajuan dalam 

mengimplementasikan program negara. 

12. Regional Economic Communities (RECs) 

REC merupakan pengelompokan regional negara-negara 

Afrika. Tujuannya adalah memfasilitasi integrasi ekonomi 

regional antara masing-masing anggota. Pada perjanjian Abuja 

mengusulkan adanya pembentukan RECs begai dasar untuk 

integrasi Afrika yang lebih luas. RECs terlibat dalam 

mengoordinasikan kepentingan negara-negara anggota Uni 

Afrika dalam bidang yang luas seperti perdamaian dan 

keamanan, pembangunan dan pemerintahan. REC bekerjasama 

dengan Uni Afrika yang sudah diamanatkan pada Perjanjian 

Abuja dan AU Constitutive Act dan dipandu oleh Protokol 2008 

tentang hubungan RECs dengan Uni Afrika terkait 

pembentukan dewan perdamaian dan keamanan Uni Afrika. 

Uni Afrika mengakui 8 REC yaitu: 

1. Arab Maghreb Union (UMA) 

2. Common Market for Eastern and Southern Afrika 

(COMESA) 

3. Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD) 

4. East African Community (EAC) 

5. Economuc Community of Central African States 

(ECCAS) 

6. Economic of Community of Western African States 

(ECOWAS) 

7. Intergovernmental Authority on Development 

(IGAD) 

8. Southern African Development Community 

(SADC) 
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B. pengalaman Uni Afrika menangani konflik di 

Afrika 

1. Konflik Darfur 

 Konflik Darfur dimulai pada tahun 2003 ketika Sudan 

Liberation Movement/Army (SLM/A) dan The Justice and 

Equality Movement (JEM) menyerang pemerintah Sudan. Hal 

ini menyebabkan adanya serangan balik yang dilakukan 

pemerintah dengan dukungan Janjaweed milisi yang berasal 

dari peternak Unta di Darfur yang secara aktif beroperasi di 

Darfur Utara dan Darfur Barat ( the International Refugee 

Rights Initiative , 2016). Sasaran utama dari konflik ini yaitu 

warga sipil dengan cara membakar desa-desa serta pembunuhan 

dan pemerkosaan dengan tujuan agar warga sipil pergi dari 

tanah Darfur. Masyarakat Darfur sebagian besar berasal dari 

petani Arab berkulit hitam yang hidup secara nomaden. 

Perbedaan etnik menyebabkan terjadinya perselisihan antara 

Sudan Arab dan Sudan Afrika. Suku yang berprofesi sebagai 

petani yaitu suku Fur dan Masalait sedangkan yang mayoritas 

berprofesi sebagai pengembala Unta dan Sapi yaitu suku 

Zaghawa, Abbala dan Baqqara (Peace and Security Council, 

2010).  

 Pemerintah mendukung Janjaweed untuk menyerang 

milisi yang ada yang menyebabkan Janjaweed pergi ke 

masyarakat sipil karena dianggap sebagai tempat pemberontak 

berada. Hasilnya yaitu penyerangan dilakukan oleh Janjaweed 

dengan meluncurkan bom dari pesawat militer, berjalan kaki, 

menunggangi kuda dan mobil. Sejak konflik dimulai setidaknya 

ada lebih dari 290.000 ribu jiwa yang diperkirakan terbunuh dan 

sekitar 3 juta warga diusir dari tempat tinggalnya hingga ratusan 

ribu orang melarikan diri ke negara tetangga (Chad). Adanya 

pasukan penjaga perdamaian dimaksudkan sebagai 

perlindungan dan stabilitas bukan dijadikan untuk mengatasi 

akar konflik. Selama negosiasi politik dilakukan, pasukan 

perdamaian harus menjadi bagian dari proses perdamaian dan 

masuk kedalam strategi politik.  
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 Misi perdamaian di Darfur yaitu The African Union 

Mission in Sudan (AMIS) yang dikerahkan tak lama setelah 

adanya perjanjian Ndjamena yang secara eksplisit diamanatkan 

untuk memantau serta mengamati kepatuhan pada perjanjian 

serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Saat 2005 Uni Afrika 

mengirimkan 7000 pasukan peacekeepers yang mana dianggap 

berpengaruh atas keamanan di Darfur. Namun sangat 

disayangkan bahwa peacekeepers yang dikirimkan dianggap 

masih sedikit sehingga penyebarannya dianggap tidak merata 

sedangkan dengan adanya peacekeepers yang ada sangat 

memperngaruhi keamanan Darfur namun kurangnya pasukan 

menyebabkan tidak meratanya rasa aman yang dirasakan oleh 

masyarakat Darfur. Di tahun 2006 AMIS dianggap berhasil 

untuk menciptakan keamanan dengan menghentikan Sudan 

Armed Forces (SAF) (Peace and Security Council, 2010). 

Kemudian mandate yang diberikan oleh Uni Afrika dianggap 

terlalu terbatas karena hanya melakukan pemantauan terhadap 

pelanggaran gencatan senjata daripada melindungi warga 

negara ( the International Refugee Rights Initiative , 2016).  

 Uni Afrika sebagai organisasi regional di Kawasan 

Afrika sudah sepatutnya turun tangan dan melakukan intervensi 

terhadap negara anggota yaitu Sudan. Uni Afrika bisa dijadikan 

jembatan antara kedua belah pihak untuk saling bertemu dan 

menemukan jalan terbaik untuk konflik yang sudah merenggut 

banyak nyawa. Intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika 

tentunya tidak dapat ditolak karena sesuai pasal 4 dalah AU 

Constitutive Act yang mana Uni Afrika dapat melakukan 

intervensi apabila konflik yang terjadi berhubungan dengan hak 

asasi manusia, genosida dan lainnya. Pada tahap ini Uni Afrika 

memfasilitasi perundingan antara 2 kelompok yaitu SLM/A dan 

JEM untuk melakukan gencatan senjata dan menghasilkan 

Humanitarian Ceasefire Ageement (HCFA) serta Protocol on 

The Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur. 

 Namun, apa yang sudah dilakukan oleh Uni Afrika 

dengan utusannya yaitu AMIS dianggap gagal dalam 

menyelesaikan konflik yang ada. Kapasitas militer yang kurang 
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memadai menunjukkan bahwa masih rentan keadaan di Darfur 

dan yang paling mencolok yaitu kurangnya untuk melindungi 

masyarakat sipil karena masih banyak sekali kekerasan seksual 

hingga pemerkosaan (Reeves, 2005). Hal ini dikarenakan masih 

ada peperangan, pembunuhan dan pembakaran yang masih 

berlangsung. pada tahun 2013, sejak Uni Afrika mulai terlibat 

dalam kasus Darfur, konflik masih terus terjadi dan meluas 

hingga South Kordofan dan Blue Nile. Respon yang diberikan 

oleh Uni Afrika sangat disesalkan karena selama 

berlangsungnya pemberontakan belum ada pernyataan 

mengenai situasi yang ada di Darfur (Adam, 2013).  

2. Konflik Burundi 

 Konflik Burundi berawal dari tahun 2015 yang 

melibatkan antara pemerintah dan masyarakat. Burundi 

merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan GNI 

perkapita $770 (Harrington, 2018). Pierre Nkurunziza 

merupakan presiden pertama yang dipilih secara demokratis 

sejak dimulainya perang saudara di Burundi tahun 1994. Di 

tahun 2015, Burundi terjerumus dalam krisis buruk sejak perang 

saudara yang berakhir 2005. Diawali dengan Nkurunziza yang 

mencalonkan diri sebagai presiden yang ketiga kalinya yang 

menimbulkan protes dari masyarakat sipil. Masyarakat protes 

karena hal tersebut melanggar konstitusional yang telah ada 

(BBC Team, 2018).  

 Di tahun yang sama pasukan keamanan Burundi 

membunuh 90 orang lebih yang diduga mendukung anti-

pemerintah. Saat itu Nkurunziza memperingatkan bahwa 

apabila pihak oposisi tidak meletakkan senjata ia akan 

memerintahkan layanan penegak hukum untuk menghancurkan 

pihak oposisi (Sweeney, 2018). Tanggapan Uni Afrika terkait 

apa yang telah terjadi yaitu pihak AU mengecam segala bentuk 

kekerasan yang terjadi di Burundi. Pihak Uni Afrika ingin 

berdialog dengan pemerintah dan memutuskan untuk 

mengirimkan delegasi tingkat tinggi namun pihak Nkurinziza 

menentang keinginan Uni Afrika untuk ikut camput terhadap 
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apa yang terjadi di Burundi, namun sesuai AU Constitute Act 

bahwa Uni Afrika dapat ikut intervensi pada konflik yang 

terjadi di negara-negara anggotanya. Uni Afrika mengerahkan 

5000 peacekeepers yaitu African Prevention and Protection 

Mission in Burundi (MAPROBU) sebagaimana 

direkomendasikan oleh Peace and Security Council (PSC). 

Dalam Uni Afrika terjadi pro-kontra atas penanganan konflik 

Burundi. Mayoritas negara anggota menginginkan adanya 

pendekatan dengan tidak konfrontatif sedangkan African Union 

Commission cenderung intervensi. Penolakan yang diberikan 

oleh pihak pemerintah Burundi kepada MAPBORU 

menandakan bahwa salah satu tanda kegagalan Uni Afrika 

dalam menyelesaikan konflik di Burundi karena tidak 

mendapatkan kesepakatan serta langkah alternatif seperti 

mengirim penyidik atau pengamat hak asasi manusia karena 

tidak diketahui secara pasti berapa korban jiwa yang berjatuhan 

dengan adanya konflik ini (United Nations High Commisioner 

for Refugees, 2016). 

3. Konflik Republik Demokratik Kongo 

 Krisis yang dialami oleh Republik Demokratik Kongo 

dimulai ketika adanya pemilihan presiden dengan 3 kandidat 

yaitu Emmanuel Ramzani Shadry, Felix Tshisekedi dan Martin 

Faluyu. Walaupun pemilihan tersebut dimenangkan oleh 

Tshisekedi dengan kemenangan tipis, pihak Congolese 

Catholic Church menyatakan bahwa ada kebocoran dalam 

pemilihan yang mana seharusnya Faluyu memenangkan 

pemelihan tersebut. Kemudian spekulasi mengatakan bahwa 

Kabila dan sekutunya mencurangi demi kepentingan pihaknya. 

Hasil yang sudah ada disinyalir karena adanya kesepakatan 

antara Tshisekedi dengan Kabila yang saat itu masih menjabat 

sebagai presiden. Hal ini lah yang membuat Faluyu mengajukan 

banding kepada Constitutional Court Democratic Republic 

Congo highest (BBC News, 2019). Bukan tanpa alasan adanya 

spekulasi mengenai kerjasama antara Tshisekedi dengan Kabila 

muncul, sebagian kursi parlemen dipenuhi oleh koalisi yang pro 

terhadap Kabila. 
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 Awalnya reaksi yang diberikan oleh diplomat Afrika 

dan barat bungkam atas hal ini. Namun ketua Uni Afrika Paul 

Kagame mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan yang 

mana ia menyerukan untuk menunda dan mengumumkan hasil 

akhir dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Kinshasa 

untuk meredakan krisis pasca pemilihan (African Union, 2019). 

Namun, hal itu ditolak untuk menunda keputusanya dan 

menolak banding atas Faluyu dan mengklaim kemenangan atas 

Tshisekedi. The Southern African Development Community 

(SADC) mendukung pernyataan yang telah diberikan oleh Uni 

Afrika (International Crisis Group, 2019). 

 Kegagalan Uni Afrika dalam menghentikan sementara 

pemilihan presiden mengakibatkan timbulnya keraguan 

mengenai kemampuan Uni Afrika untuk menegakkan standar 

pemilihan dalam pemerintahan. Peran Uni Afrika dalam 

Republik Demokratik Kongo tentunya belum selesai, 

Tshisekedi harus bekerja dengan Kabila yang mana sebagian 

parlemen yang ada dikuasai oleh pihak Kabila. Uni Afrika harus 

mendorong Tshisekedi untuk menunjukkan bahwa ia tidak 

dapat dipengaruhi oleh rezim sebelumnya selain itu Uni Afrika 

perlu menjangkau Faluyu untuk membangun koalisi yang luas 

(International Crisis Group, 2019). 

 


