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ABSTRAK 

 

Penelitian berjudul ―Efektivitas Penyelesaian Masalah Penggunaan 

Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo‖, membahas mengenai fenomena 

perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik-konflik bersenjata yang 

terjadi di negara Republik Demokratik Kongo (RDK). RDK merupakan salah satu 

dari beberapa negara yang paling banyak merekrut anak-anak dibawah umur 

sebagai tentara atau kombatan dalam konflik bersenjata dan perang. Selama 

konflik berkepanjangan, PBB memperkirakan lebih dari 30.000 anak dibawah 

umur 18 tahun ikut berperang atau hidup sebagai bagian dari kelompok bersenjata.  

Meskipun penandatanganan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang 

secara resmi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat perang, namun 

konflik-konflik sipil masih terus berlanjut terutama di bagian Timur negara RDK, 

dan hal ini mengakibatkan perekrutan anak masih terus dilakukan oleh berbagai 

kelompok bersenjata seperti di Ituri, Katanga, Kivu Utara dan Selatan. Sebagai 

organisasi peacekeeping PBB yang bertanggung jawab terhadap perdamaian dan 

perlindungan warga sipil di RDK, MONUC bertugas untuk mengambil tindakan 

dan mencegah penggunaan tentara anak melalui berbagai mandat-mandat yang 

terdapat dalam misi operasi peacekeeping PBB. Dalam mengatasi masalah 

penggunaan tentara anak ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh 

MONUC dan pemerintah RDK sehingga penyelesaiannya belum efektif.  

Guna mencari tahu alasan-alasan mengapa penyelesaian masalah tersebut 

belum mencapai efektivitas, digunakan beberapa konsep seperti peacekeeping, 

peacemaking dan peacebuilding, responsibilty to protect serta konsep failed state.  

Melalui data-data yang dipaparkan didalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa 

alasan penyelesaian masalah penggunaan tentara anak di RDK belum efektif 

disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kapasitas pasukan peacekeeping 

MONUC yang masih lemah dalam mengeliminasi faktor-faktor yang konsisten 

menjadi penyebab atau berpotensi memicu timbulnya masalah penggunaan tentara 

anak. Faktor kedua yaitu kegagalan pemerintah dalam menghentikan perekrutan 

tentara anak di RDK dan mencegahnya muncul kembali. Disamping itu, 

kurangnya komitmen politik dari pemerintah RDK untuk melaksanakan dan 

mendukung penuh program DDR untuk tentara anak juga menyebabkan 

penyelesaian masalah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. 
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