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BAB III 

DINAMIKA POLITIK REPUBLIK AFRIKA 

TENGAH 
 Bab ini membahas mengenai dinamika yang terjadi di 

Republik Afrika Tengah serta upaya pemerintah Republik 

Afrika Tengah dalam meredam konflik yang ada serta respon 

berbagai pihak khususnya negara-negara tetangga atas konflik 

yang berlangsung. 

A. Republik Afrika Tengah  

1. Geografi Republik Afrika Tengah 

Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara 

yang berada di Kawasan benua Afrika.  Negara yang terkurung 

daratan dengan luas lebih dari 620.000km² yang terdiri dari 2 

gunung di Timur dan Barat. Karena letak negara yang terkurung 

daratan, tentunya Republik Afrika Tengah dikelilingi oleh 

negara-negara disekitarnya. Total negara yang mengelilingi dan 

berdampingan dengan Republik Afrika Tengah ada 6 negara, 

yaitu  Kamerun, Chad, Republik Demokratik Kongo, Republik 

Kongo, Sudan, dan Sudan Selatan (BBC News, 2018). 

Karakteristik musim di Republik Afrika Tengah yaitu musim 

kering dan musim hujan. Bahasa utama masyarakat Republik 

Afrika Tengah yaitu bahasa Perancis dan bahasa lainnya seperti 

Swahili dan Arabi (stateuniversity, 2019).  

Pada tahun 1800an ibukota Bangui dijadikan sebagai 

pos perdagangan oleh Perancis tepatnya di tepi sungai Ubangi. 

Saat masa kolonial, Bangui terkenal sebagai salah satu kota 

yang ramai di daerah equitorial di Afrika. Bangui terdiri dari 

bukit, hutan, savanna dengan kota yang padat penduduknya 

serta pemukiman yang terbilang modern saat itu (O'Toole, 

2019). Kemudian pada 1960 Republik Afrika Tengah berhasil 

melepaskan diri dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Perancis 

yang pada saat itu masih diberi nama Ubangi-Shari.    
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2. Politik Republik Afrika Tengah 

Presiden pertama yaitu David Dacko, sebelum menjadi 

presiden ia berada di kursi parlemen sebagai anggota Social 

Evolution Movement of Black Africa (MESAN). Setelah 

kematian Barthelemy Boganda selaku pendiri MESAN yang 

tewas akibat kecelakaan pesawat. Kemudian di tahun 1960, 

Republik Afrika Tengah merdeka yang kemudian ditunjuklah 

David Dacko untuk memimpin Republik Afrika Tengah yang 

tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup negara dan 

mengakhiri perselisihan-perselisihan yang ada yang ada 

(Meldrum, 2003).  

Ketika Dacko memimpin, Jean-Bedel Bokassa selaku 

kepala staff tentara menganggap bahwa Dacko belum siap 

untuk memimpin negara dan seharusnya dirinya yang lebih 

layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian Bokassa berhasil 

menggulingkan rezim Dacko ditahun 1966 serta memenjarakan 

Dacko selama beberapa tahun. Di tahun 1976 Bokassa 

mengumumkan bahwa negara Republik Afrika Tengah akan 

Gambar 3.1: Bendera Republik Afrika Tengah 

Sumber 3.1: (Smith, 2019) 
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diubah menjadi empire yang tentunya ia akan menjadi kaisar 

dan putranya yang menjadi pewarisnya (Meldrum, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada masa kepemimpin Bokassa, perekonomian 

Republik Afrika Tengah terbilang turun dan terpuruk. Ia 

menghancurkan sumber pemasukan negara yaitu berlian dan 

tidak mampu membayar gaji pegawai negara serta para prajurit. 

Disamping itu, ia membangun pabrik seragam sekolah, yang 

mana anak-anak yang bersekolah diharuskan membeli dan 

menggunakan baju dari pabrik yang ia bangun. Apa yang 

dilakukannya tentunya membuat masyarakat terutama anak-

anak naik pitam, mengingat harga yang dipatok untuk seragam 

terbilang sangat mahal dan saat itu Republik Afrika Tengah 

menjadi salah satu negara termiskin di Kawasan Afrika 

(Fournier, 2012).  

Munculah demonstrasi yang dilakukan dengan bentuk 

pemogokan sekolah yang berakhir dengan penangkapan para 

demonstran yang terhitung dibawah umur dan disiksa seperti 

dipukuli, dirajam batu, dicekik serta dimasukkan ke dalam sel 

yang penuh sesak. Terhitung jumlah korban tewas hingga 

Gambar 3.2: (Rapho, 1999) 

Gambar 3.2: Presiden David Dacko 
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ratusan yang tentunya sebagian korban masih dibawah umur 

(Cathcart, 1996). Adanya kasus ini menjadi akhir dari 

kepemimpinan Bokassa yang ternyata disaat yang sama Dacko 

merencanakan untuk melakukan kudeta dengan bantuan 

Perancis dan negara-negara lainnya. Ia menuduh Bokassa atas 

pembantaian yang dilakukan kepada anak-anak dan isu 

mengenai kanibalisme yang dilakukan oleh Bokassa. Akhirnya 

setelah pergi ke cost d’Ivore dan Perancis, tahun 1986 ia 

kembali ke Bangui dan ditangkap atas tuduhannya yang ada 

kemudian dijatuhi hukuman penjara.  

 

  

 

 

 

 

 

Kemudian setelah rezim Bokassa digulingkan Dacko 

kembali mencalonkan diri menjadi presiden dan kemudian 

mendirikan Mouvement Pour la Democratie et le Development. 

Dacko kembali berhasil menjadi pemimpin Republik Afrika 

Tengah, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan Mengatakan 

bahwa Dacko merupakan seorang tokoh politik utama yang 

akan dikenang karena pengabdiannya yang panjang kepada 

Republik Afrika Tengah (Meldrum, 2003). 

Sumber 3.3: (Toure, 2010) 

Gambar 3.3: Presiden Jean-Bedel Bokassa 
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Namun, selang beberapa lama kekuasaan Dacko 

direbut kembali oleh Andre Kolingba. Ia merupakan komandan 

tentara sejak kepemimpinan Bokassa. Saat kepemimpinannya 

ia mendirikan partai Central African Democratic Rally (DRC) 

(Roz, 2018).  Kolingba dekat dengan Perancis dalam hal sosial 

demokrasi yang kemudian dalam kepemimpinannya banyak 

bantuan terutama secara finansial dari Perancis untuk Republik 

Afrika Tengah (Fandom, 2010). Pada kepemimpinannya pun di 

tahun 1991 Kolingba mengumumkan untuk adanya multi-partai 

sistem yang direalisasikan di kepemimpinan selanjutnya yaitu 

1993 yang mana Kolingba mencalonkan diri menjadi salah satu 

kandidat dalam pemilihan presiden. Namun sayangnya ia 

dikalahkan oleh Ange-Felix Patasse dan berakhirlah 

kepemimpinan rezim Kolingba (Kalck, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange-Felix Patasse memimpin Republik Afrika 

Tengah sejak 1993-2003. Ia dipilih secara demokratis untuk 

pertama kalinya (South African History, 2014). Patasse 

Sumber 3.4: (Gamma-Rapho, 1988) 

Gambar 3.4: Presiden Andre Kolingba 
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dianggap sebagai angin segar bagi Republik Afrika Tengah. Ia 

dikenal sebagai “Democratic Star” karena terjadi perbaikan 

baik dari segi pemerintahan atau hak asasi manusia. Pada masa 

kepemimpinan Dacko yang pertama yaitu di tahun 1965, ia 

diangkat sebagai menteri pembangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kepemimpinannya pun tidak selalu berjalan 

mulus. Terhitung ada tiga kali pemberontakan secara berturut-

turut di tahun 1996-1997 yang kemudian dibantu dengan 

pasukan Perancis untuk memulihkan negaranya. Walaupun 

terjadi pemberontakan ia tetap terpilih kembali dalam pemilihan 

selanjutnya walaupun ada dugaan kecurangan yang dilakukan 

oleh lawannya dan tentunya saat kepemimpinannya sangat 

rentan terjadi kudeta. Terhitung adanya pergerakan kudeta yang 

dilakukan oleh Francois Bozize yang tentunya haus akan 

kekuasaan (Whiteman, 2011).  

Sumber 3.5: (Minkoh, 2002) 

Gambar 3.5: Presiden Ange-Felix Patasse 
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B. Konflik Seleka – Anti-Balaka 
Sejak kemerdekannya dari Perancis, Republik Afrika 

Tengah merupakan negara yang terbilang rapuh dan rentan 

terhadap perpecahan serta tidak pernah lepas dari konflik dan 

krisis kemanusiaan. Dalam perjalanan politik Republik Afrika 

Tengah dianggap gagal karena terjadi disintegrasi ekonomi, 

politik, dan sosial. Perpecahan etnis dan suku kerap terjadi 

dalam konflik negara. Permasalahan yang awalnya bermula dari 

pertikaian politik yang kemudian menjurus pada konflik agama 

yang kemudian berakhir dengan tinbulnya perpecahan dalam 

masyarakat. Saat ini, politik di Republik Afrika Tengah 

terpecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok Seleka yang 

terdiri dari masyarakat muslim dan Anti-Balaka yang terdiri 

dari masyarakat Kristen (Aljazeera, 2014).  

 

 

Jika ditelisik ke belakang sebelum adanya konflik 

Seleka – Anti-Balaka, Republik Afrika Tengah memiliki 

sejarah yang panjang mengenai perselisihan politik, kudeta 

maupun pelanggaran hak asasi manusia berat. Kudeta yang 

dilakukan oleh para pemimpin Republik Afrika Tengah 

menghasilkan pelanggaran-pelanggaran hukum dan timbul 

masalah  yang tidak terkendali seperti konflik yang sedang 

berlangsung saat ini (U.S. Commission On International 

Sumber 3.6: (Boecha, 2015) 

Gambar 3.6: Kelompok Seleka 
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Religious Fredoom, 2017). Sebelum terjadinya konflik Seleka 

– Anti-Balaka, warga Muslim merasa bahwa mereka 

merupakan warga yang tidak dianggap serta cenderung 

terbuang. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, 

diskriminasi yang dialami juga dalam struktural terkait dengan 

akses pendidikan. Adanya diskriminasi yang dialami oleh 

masyarakat Muslim inilah yang kemudian munculnya gerakan 

Seleka.  

Munculnya Seleka diakhir 2012 diawali dengan 

pemberontakan yang disinyalir didukung oleh Chad dan Sudan. 

Kemudian diawal tahun 2013 milisi Seleka melakukan 

kekerasan yang menyebabkan ribuan orang tewas dan lebih dari 

2 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan serta 450 orang 

mengungsi. Pada Maret 2013, Seleka bergerak ke ibukota yaitu 

Bangui dan berhasil mengambil alih dan menurunkan rezim 

Bozize. Kemudian, setelah Bozize turun sempat terjadi 

kekosongan kepemimpinan di Republik Afrika Tengah yang 

kemudian di September 2013 Michel Djotodia 

memproklamirkan diri menjadi presiden. Setelah Djotodia 

berhasil naik menjadi pemimpin, ia membubarkan Seleka 

karena banyaknya kecaman yang didapatkan terutama dari 

dunia internasional atas kejahatan kelompok senjata terhadap 

kemanusiaan.  Namun, dengan dibubarkannya Selaka bukan 

berarti menjadi akhir bagi kelompok Seleka, ex-seleka terus 

terlibat dalam kekerasan (CBC Associated Press, 2014). 

Dengan keadaan yang seperti ini, masyarakat Kristen 

yang tentunya menjadi masyarakat mayoritas kemudian 

membentuk Anti-Balaka yang berasal dari mantan prajurit 

Forces Armees Centrafricaines (FACA) yang tentunya 

sebagian besar beragama Kristen yang merasakaan adanya 

ketidak adilan dan merasa dirugikan.  Dari sinilah menjadi cikal 

bakal adanya penyerangan kepada Seleka dan pertempuran 

antara Seleka-Anti Balaka.  
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Pada Desember 2014, COI menemukan terjadi 

pembersihan etnis yang dilakukan oleh Anti-balaka di wilayah 

penduduk Muslim mereka menghancurkan bangunan-bangunan 

warga. Awal 2014, pejuang Anti-Balaka sengaja membunuh 

muslim dengan alasan identitas agama atau menyuruh mereka 

untuk meninggalkan negara atau mati. 99% penduduk muslim 

di ibukota Bangui meninggalkan kota dan 80% penduduk 

Muslim melarikan diri ke Kamerun dam Chad (CBC Associated 

Press, 2014).  

C. Respon negara tetangga Republik Afrika 

Tengah 

1. Negara Sudan 

Menteri luar negeri Sudan menyatakan bahwa 

pemerintah Sudan mengupayakan untuk mebawa perdamaian 

ke Republik Afrika Tengah. Selain itu juga menyatakan bahwa 

proses perdamaian antara kedua pihak yang akan diadakan di 

Khartoum dibawah perlindungan Presiden Omer Al-Bashir. 

Kemudian kedua belah pihak yang bertikai yaitu Seleka dan 

Anti Balaka menandatangani susunan perjanjian mengenai 

Gambar 3.7: Kelompok Anti-Balaka 

Sumber 3.7: (Hunef, 2014) 
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kebebasan pergerakan baik masyarakat maupun barang ke 

negara-negara tetangga dan berkomitmen untu megikuti proses 

yang ada yang diberikan oleh Uni Afrika untuk perdamaian dan 

rekonsiliasi di Republik Afrika Tengah (Sudan says resolved to 

support efforts for peace in Central African Republic, 2018).  

Hubungan baik antara pemimpin Sudan dengan 

pemimpin Seleka diketahui terjalin sejak 1990an. Djotodia 

sempat tinggal di Nyala, Darfur Selatan dan membangun 

kerjasama dengan National Intelligence and Security Services 

(NISS) di Sudan. Setelah kepergiannya, Djotodia tetap menjalin 

hubungan baik. Dukungan yang diberikan oleh Sudan kepada 

Djotdia dalam berbagai bentuk seperti bantuan logistik, politik, 

dan lainnya. Selain itu dukungan militer seperti senjata, 

perekrutan pasukan juga diisukan terjadi (Diplomats, 2014). 

Peralatan yang diberikan melalui udara dan pasar senjata yang 

terletak di perbatasan Sudan (Seleka officers, 2014). Hal ini 

dapat dianggap sebagai indikasi eksplisit dukungan pemerintah 

Sudan terhadap koalisi pemberontak. Tuduhan atas pasokan 

senjata terbukti dari analisis data yang dikumpulkan dalam 

inspeksi fisik senjata dan stok amunisi yang diperoleh selama 

operasi pelecutan Seleka yang dilakukan oleh MISCA.  

Proporsi dan amunisi yang diamati di Sudan dan diidentifikasi 

berasal dari Sudanese Armed Forces (SAF). Namun spekulasi 

yang ada tidak dapat dibuktikan karena beberapa peralatan 

mungkin telah dikirimkan oleh negara-negara produsen ke 

Republik Afrika Tengah dan Sudan.  Tidak dapat dipungkiri 

bahwa pasokan yang diberikan kepada Seleka tentunya bukan 

berasal dari Sudan saja, namun kenyataan bahwa dukungan 

Khartoum kepada kelompok Seleka sangat berperan dalam 

keberhasilan kontrol Seleka atas negara untuk merebut 

kekuasaan.  

Tentunya negara memikirkan jangka pendek dan 

panjang mengenai keamanan negaranya. Khartoum tentunya 

prihatin dengan ketidakstabilan yang terjadi di lingkungan 

terdekatnya. Sejak kemerdekaan sudan Selatan di tahun 2011, 

daerah barat daya Sudan menjadi tempat beberapa kamp militer 
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bersenjata Sudan (Gramizzi & Tubiana, 2012). Mendukung 

pasukan Djotodia merupakan jaminan terbaik untuk 

menghindari penggunaan wilayah Republik Afrika Tengah 

sebagai tempat perlindungan yang aman oleh oposisi. Selain itu 

mendukung Seleka akan memperbesar pengaruh langsung 

Sudan melalui mitra yang menguntungkan yang tentunya 

berbagai manfaat seperti sumber daya alam emas, berlian dan 

memfasilitasi kepentingan sekutu lain dalam RAT.  

2. Negara Chad  

 Republik Afrika tengah dan Chad cenderung dekat 

dalam hal politik, sejarah dan antropologi. Di area perbatasan 

antara kedua negara, masyarakat yang tinggal memiliki bahasa 

dan tradisi yang sama serta dalam politik keduanya dikatakan 

cukup dekat. Sejak awal tahun 2000an kedua negara 

memperoleh pengaruh atas negara tetangganya. Presiden Deby 

memberikan dukungan kepada mantan presiden Bozize yang 

mengalami kudeta saat itu. Namun, kebaikan Deby semakin 

lama semakin habis karena kegagalan pemimpin Republik 

Afrika Tengah yang dianggap gagal untuk menekankan otoritas 

negara atas wilayah nasional yang memungkinkan 

ketidakstabilan terjadi diwilayah perbatasan khususnya utara. 

Adanya keamanan di wilayah perbatasan dibentuk dikarenakan 

untuk mencegah pembentukan kelompok-kelompok bersenjata 

yan merupakan prioritas utama bagi rezim Deby.  

Pada akhir tahun 2012, Deby akhirnya memutuskan 

untuk menjauhkan diri dari Bozize. Hal ini ditandai dengan 

ditariknya tentara Chad yang ada di Bangui ibu kota Republik 

Afrika Tengah yang diutus untuk menjaga keamanan presiden 

Bozize (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014).  Disamping 

itu presiden Deby membangun ikatan dengan pemimpin Seleka. 

Deby mendukung kelompok Seleka dengan cara mengirim 

penasihat militer yang perannya mengawasi perkembangan 

pemberontak. Ditahun yang sama Seleka mulai melakukan 

serangan, Chad mengirimkan pasukan lebih dari 300 tentara ke 
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Republik Afrika Tengah yang ditafsirkan sebagai misi 

dukungan untuk membantu Bozize dalam memerangi Seleka.  

Kemudian pemerintah Chad menyatakan pasukannya 

hanya menetapkan diri namun tidak menentang pemberontakan 

dan memberikan opsi untuk melakukan negosiasi antara pihak 

Seleka dan pemerintah di N’Djamena (Ngoupana & Naka, 

2012). Hingga akhir jabatan Bozize, Deby masih 

mengupayakan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang 

bertikai serta bersedia untuk memberikan fasilitasi dalam proses 

penyatuan (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014). Pada 

kunjunganya ke Bangui pada 2013 dalam menengahi perjanjian 

politik Libreville terlihat bahwa Bozize tidak menerapkan 

secara tepat ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian 

Libreville dan peluang untuk mempertahankan rezim Bozize 

sudah tidak ada lagi. Pihak Chad sepakat untuk memberikan 

konklusif pada pihak Republik Afrika Tengah dan mendukung 

pemimpin Seleka. Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan yaitu 

komitmen Seleka akan mengamankan wilayah utara Republik 

Afrika Tengah, menjauhkan diri dari radikalisasi ideologi 

(Chadian and international analysts and observers, 2014), yang 

terakhir yaitu rezim Chad memperoleh beberapa posisi penting 

untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pemberontak 

(Chadian, 2014).  

Setelah Seleka menerima apa yang telah dipaparkan 

oleh pemimpin Chad, kemudian kelompok Seleka 

memanfaatkan kebaikan yang diberikan oleh Chad berupa tidak 

adanya pencegahan kepada Seleka untuk melakukan 

pemberontakan ke Bangui. Mereka diketahui menerima 

dukungan yang diberikan oleh petugas intelegen dari Chad. 

Dalam wawancara dengan IPIS seseorang mengatakan bahwa 

Chad telah memberikkan pasokan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada Seleka berupa peralatan militer 

walaupun pasokan senjata disinyalir tidak terlalu besar karena 

kekhawatiran Deby mengenai instabilitas wilyah perbatasan 

(IPIS, 2018). Namun, sejumlah pengamat yang diwawancarai 

pada tahun 2014, mengklaim bahwa terlepas dari pernyataan 
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resmi, pengaruh Chad terhadap Republik Afrika Tengah 

konkret dan besar (Itno, 2014).  

 Chad memutuskan untuk mendukung Seleka yang 

semata-mata untuk mengamankan wilayah perbatasan dan 

menghindari Republik Afrika Tengah menjadi tempat 

perlindungan bagi kelompok oposisi bersejata Chad. Sementara 

beberapa orang berpendapat bahwa alasan Deby meninggalkan 

sekutunya Bozize dan mendukung perubahan rezim 

dikarenakan berbagai petimbangan yaitu mengenai stabilitas 

internal yang menjadi perhatian utama di masa kepemimpinan 

Deby. Selaku negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang 

keamanannya mudah berubah dan rawan akan pemberontakan 

senjata, stabilitas wilayah menjadi masalah yang patut 

dikhawatirkan sebab stabilitas keamanan Chad sangat 

bergantung dengan kapasitas rezim yang berlangsung untuk 

mencegah penularan konflik dan serangan dari wilayah 

tetangga. Ancaman langsung dari perbatasan timur sebagian 

besar dikurangi dengan pemulihan hubungan antara Djamena 

dan Khartoum pada 2010. Ketidakstabilan di wilayah selatan 

Chad masih dianggap sebagai ancaman yang serius (Weyns, 

Hilgert, & Spittaels, Mapping Conflict Motives: The Central 

African Republic, 2014). 

Hubungan dan sikap Deby dengan berbagai aktor yang 

terlibat dalam konflik Republik Afrika Tengah mencerminkan 

tujuannya yaitu menciptakan keseimbangan terutama di 

wilayah utara Republik Afrika Tengah.  Awalnya pemerintah 

Chad mendukung Bozize ketika pemberontakan anti-Patasse 

mengancam stabilitas Republik Afrika Tengah di wilayah barat 

laut. Kemudian munculnya kelompok-kelompok bersenjata 

seperti Seleka yang semakin mengikis kapasitas Bangui untuk 

mengendalikan wilayah timur laut. Kekosongan kekuatan 

tentunya berbagaya yang kemudian memberi keuntungan 

kepada kelompok-kelompok pemberontak Chad yang ada. 

Dukungan tegas untuk Seleka akhirnya diberikan ketika koalisi 

pemberontak diyakini sebagai sekutu terbaik untuk mengelolah 

perbatasan utara Republik Afrika Tengah.  
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Meskipun pada akhir tahun 2013 Chad telah mengalami 

dampak negatif dari krisis Republik Afrika Tengah di 

wilayahnya sendiri. Maka dari itu dukungan Chad kepada 

Seleka memberikan dampak tidak langsung kepada Chad 

termasuk peluang kerja bagi beberapa ribu personel militer 

yang dimobilisasi dari tantara nasional Chad. Tidak dipungkiri 

bahwa kebijakan yang dikeluarkan Chad terhadap Seleka 

dipengaruhi oleh krisis yang terjadi di Republik Afrika Tengah. 

Apabila membicarakan mengenai ekonomi tentunya jaringan 

bisnis yang ada di Republik Afrika Tengah perlu diperhatikan 

terlebih apabila rezim berubah yang tentunya akan mengubah 

kebijakan sesuai dengan pemimpinnya dan bagaimana menjaga 

stabilitas dari ladang minyak yang berada di Selatan Chad. 

Banyak observer berspekulasi mengenai kemungkinan korelasi 

antara dukungan Chad kepada Seleka dan eksploitasi beberapa 

kekayaan alam di Republik Afrika Tengah termasuk minyak 

mentah, kayu, berlian, emas dan air. Penelitian ini tidak 

membangun antara sebab dan akibat. puncak ketidakstabilan 

yang ada terjadi di Republik Afrika Tengah menciptakan 

peluang baru yang menguntungkan bagi beberapa aktor di 

Chad. 

3. Negara Kamerun 

Singkatnya, pihak berwenang Kamerun telah berusaha 

untuk meminimalkan permusuhan yang meluas di perbatasan, 

dan untuk mencegah pemberontak menggunakan Kamerun 

sebagai pangkalan belakang. Kamerun prihatin bahwa konflik 

Republik Afrika Tengah mungkin bertindak sebagai katalis 

lebih lanjut untuk rasa tidak aman di ujung utara dan bahwa 

mantan elemen Seleka mungkin bergabung dengan Boko 

Haram. Ada sejarah panjang penyelundupan berlian dan emas 

dari Republik Afrika Tengah ke Kamerun. Meskipun 

penyelundupan berlian ke Kamerun telah meningkat pesat sejak 

2013, ekspor berlian resmi Kamerun telah menurun dan masih 

jauh di bawah perkiraan kapasitas produksi Kamerun. Ini 

menyiratkan bahwa berlian Republik Afrika Tengah dengan 
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mudah masuk ke pasaran melalui Kamerun (Weyns, Hoex, 

Hilgert, & Spittaels, 2014).  

Sejak pecahnya konflik pada bulan Desember 2012, 

pemerintah Kamerun telah berusaha untuk meminimalkan 

permusuhan yang meluas ke perbatasan. Konflik awalnya 

bermula ketika adanya kehadiran pejuang Seleka, yang 

melakukan beberapa serangan di wilayah timur Kamerun, yang 

mengarah pada pembunuhan tentara dan warga sipil Kamerun. 

Dalam beberapa kasus, serangan ini dimaksudkan untuk 

menjarah. Di tempat lain mereka diarahkan ke kamp-kamp 

pengungsian, tempat beberapa mantan tentara FACA dan 

anggota Pengawal Presiden menemukan tempat perlindungan. 

Kehadiran tentara FACA ini merupakan risiko 

keamanan bagi Kamerun. Mereka tidak hanya melintasi 

perbatasan dengan tangan mereka, tetapi beberapa juga 

mengorganisir diri mereka untuk melancarkan serangan 

terhadap Seleka. Sebagai tanggapan, Forces Armed Cameroon 

(FAC) melakukan beberapa operasi pelucutan senjata 

sepanjang April dan Mei 2013 di kamp-kamp pengungsi di 

sepanjang perbatasan, dan mengirimkan Battalion 

d’Intervention Rapide (BIR) ke bagian timur negara itu pada 

awal Desember 2013 (Weyns, Hilgert, & Spittaels, Mapping 

Conflict Motives: The Central African Republic, 2014). 

Dengan munculnya milisi anti-balaka di CAR barat dan 

bentrokan antara anti-balaka dan Seleka sepanjang awal 2014, 

risiko keamanan untuk Kamerun meningkat. BIR harus 

mencegah pasukan Anti-Balaka dan Seleka dari menggunakan 

Kamerun sebagai pangkalan belakang, dan mengusir serangan 

oleh pasukan Seleka selama mereka mundur dari CAR barat 

pada awal 2014. Elemen-elemen Anti-Balaka menimbulkan 

ancaman keamanan berkelanjutan ke Kamerun dengan 

menyandera dan penjarahan. Pada April 2014, misalnya, 

diperkirakan 180 anggota Anti-Balaka menyerang desa Ngaoui 

tepat di seberang perbatasan, datang dari Gaigo di Ouham-

Pendé, Republik Afrika Tengah (Weyns, Hilgert, & Spittaels, 
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Mapping Conflict Motives: The Central African Republic, 

2014). 

Terlepas dari rasa tidak aman di sepanjang perbatasan 

timurnya, Kamerun terganggu oleh serbuan Boko Haram di 

bagian utara negara itu. Pada 27 Juli 2014, dalam sebuah acara 

yang banyak diliput oleh media, Boko Haram menculik istri 

Wakil Perdana Menteri dan membunuh 15 orang selama 

serangan di Kolofata. Karena itu pihak berwenang sangat 

khawatir bahwa konflik Afrika Tengah mungkin bertindak 

sebagai katalis lebih lanjut untuk rasa tidak aman di ujung utara 

negara itu. Secara khusus, pihak berwenang takut bahwa 

mantan elemen Seleka, akan bergabung dengan Boko Haram 

(Weyns, Hilgert, & Spittaels, Mapping Conflict Motives: The 

Central African Republic, 2014).  


