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BAB V 

KESIMPULAN 
 Sebagai organisasi yang yang bergengsi di Kawasan 

Afrika, Uni Afrika seringkali dituntut untuk ikut serta dalam 

menyelesaikan konflik-konflik yang ada serta menjadi 

jembatan antara pihak-pihak yang bertikai. Namun, selama 

berdirinya organisasi ini banyak kasus yang dianggap gagal 

mereka tangani. Hal ini dikarenkan adanya masalah-masalah 

internal yang mereka alami seperti kurangnya dana, maupun 

kurangnya pasukan yang ikut menjaga keamanan wilayah 

konflik. Dalam AU Constitutive Act dijelaskan bahwa mereka 

diperbolehkan untuk intervensi secara langsung apabila sudah 

ada pelanggaran hak asasi manusia berat ataupun genosida. 

Namun, respon yang diberikan oleh Uni Afrika seringkali 

mengecewakan. Biasanya mereka hanya mengecam dan tidak 

langsung turun tangan ke tempat kejadian. Uni Afrika pula 

seringkali menunda-nunda hasil yang mereka dapatkan dan 

terkesan bertele-tele dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga 

makin banyak korban dalam kasus-kasus yang terjadi. 

 Walaupun sudah ada African Union on Human and 

Peoples’ Rights, kecamanan yang diberikan oleh Uni Afrika 

kepada kelompok Seleka – Anti Balaka terbilang tidak efektif. 

Faktanya masih banyaknya korban jiwa di Republik Afrika 

Tengah dan intensitas serangan antara kedua belah pihak masih 

terjadi. Hal ini menandakan bahwa kecaman yang diberikan 

oleh Uni Afrika terhadap kedua kelompok tidak 

memperngaruhi keadaan yang terjadi disana dan peran African 

Charter on Human and Peoples’ Rights sebagai tumpuan bagi 

keadilan hak asasi manusia tidak berjalan dengan baik dalam 

kasus ini. Sedangkan, adanya MISCA di Republik Afrika 

Tengah terjadi penurunan intensitas bentrokan dan terbilang 

lebih efektif karena disertai dengan perlindungan terhadap 

warga diluar dari pihak yang bertikai serta adanya kamp-kamp 

untuk para pengungsi yang terlantar serta bantuan pengobatan. 
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Setidaknya terjadi penurunan jumlah korban sejak adanya 

MISCA dan tempat-tempat penting seperti tempat ibadah 

dilindungi oleh para personel militer. Sejak aktif di bulan 

Desember 2013 hingga September 2014 MISCA telah resmi 

dibubarkan oleh Uni Afrika. 

Antara Seleka – Anti-Balaka merupakan salah satu dari 

sekian banyak konflik terkait dengan diskriminasi dan 

perbedaan agama. Adanya konflik yang berkaitan dengan 

agama, ras, suku, dan lainnya menandakan bahwa masyarakat 

yang masih intoleran dengan sesama manusia. Apa yang telah 

dilakukan oleh Seleka adalah hasil dari diskriminasi yang telah 

mereka rasakan selama puluhan tahun yang kemudian 

memunculkan dendam baik kepada petinggi negara maupun 

kepada masyarakat lainnya. Pihak Seleka merasa apa yang 

mereka rasakan selama ini di Republik Afrika Tengah dirasa 

tidak adil. Mereka merasa dibuang dan tidak dianggap menjadi 

warga negara yang sah. Sulit bagi kelompok minoritas untuk 

berpartisipasi dalam politik. Sehingga mereka merasa bahwa 

saat inilah mereka harus memberontak dan menuntut apa yang 

menjadi haknya. 

Salah satu cara Uni Afrika untuk meredam konflik 

yaitu membentuk pasukan militer yaitu MISCA. Namun, karena 

kurangnya dana kemudian MISCA hanya bertahan 9 bulan dan 

dilanjutkan oleh MINUSCA. Selama MISCA menjalani 

misinya, banyak pro-kontra yang terjadi. Disatu sisi banyak 

memberitakan bahwa MISCA gagal dalam menjalankan 

misinya karena adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

masyarakat yang dilakukan oleh beberapa personel MISCA. 

Sisi lain mengatakan bahwa MISCA berhasil dalam meredam 

konflik serta membantu para korban yang luka-luka dan 

melindungi masyarakat dari ancaman pihak-pihak yang 

bertikai. 

 Tercatat bahwa ditahun 2019 ini Seleka dan Anti-

Balaka telah sepakat untuk berdamai yang dibantu dengan Uni 

Afrika dan PBB. Namun, tidak menutup kemungkinan akan 
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terjadi lagi pergerakan-pergerakan diantara kedua belah pihak 

mengingat rasa saling curiga dan terancam akan selalu ada. 

Sebelumnya mereka telah berusaha untuk melakukan 

perdamaian dan gencatan senjata, namun hal itu hanya 

berlangsung sebentar saja dan diharapkan perdamaian yang 

telah diusahakan pada 2019 ini memberikan hasil yang 

memuaskan. Bukan hanya masyarakat sipil saja yang merasa 

aman dan senang dengan adanya perdamaian ini, namun 

negara-negara tetangga pastinya merasa lega dan tentunya 

ancaman-ancaman yang berasal dari eksternal berkurang.  

 Melihat apa yang terjadi di Republik Afrika Tengah 

menandakan bahwa Uni Afrika harus lebih giat lagi untuk 

menciptakan perdamaian di Kawasan serta memunculkan 

kesadaran masyarakat bahwa perbedaan bukanlah hal yang 

harus menjadi perdebatan dan perdamaian merupakan hal yang 

sangat diperlukan untuk kemajuan Afrika. Walaupun masih 

banyak yang menganggap bahwa upaya Uni Afrika dalam 

menyelesaikan masalah di negara anggota seringkali dianggap 

gagal, namun Uni Afrika telah menjalankan fungsinya dalam 

pembuatan pertauran dan fungsi operasional yang tentunya 

kepedepannya nanti Uni Afrika dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan lebih baik dan lebih tegas.  

 


