
Abstrak

Tulisan yang berjudul Kegagalan Peacekeeping Operation Uni Afrika dalam 
Resolusi  Konflik  Darfur  (2004-2007)  ini  membahas  mengenai  konflik  Darfur 
yang terjadi  setelah  pihak pemberontak  JEM dan SLM/A melakukan serangan 
terbuka kepada pihak pemerintah Sudan pada bulan 2003 dengan alasan terjadinya 
marjinalisasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial oleh pemerintah. Konflik 
ini  kemudian  terus  berlanjut  dan  semakin  rumit  apalagi  dengan  adanya 
keterlibatan milisi  Janjaweed sehingga konflik tidak hanya berdampak langsung 
terhadap penduduk sipil Sudan melainkan juga terhadap negara-negara tetangga 
Sudan.  Oleh karena itulah Uni Afrika sebagai organisasi  regional  memutuskan 
untuk ikut meresolusi konflik untuk mencegah instabilitas regional. 

Pada bulan Oktober 2004 Uni Afrika memutuskan untuk melakukan operasi 
peacekeeping dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari 
pasukan pelindung,  military observer dan polisi sipil ke wilayah Darfur setelah 
terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata oleh pihak-pihak yang 
terlibat  dalam konflik.  Uni  Afrika melakukan dua langkah yakni  dengan terus 
mengirimkan pasukan untuk menjaga keamanan serta melakukan langkah-langkah 
politik  dengan  menjadi  mediator  dan  peyelenggara  dalam  perundingan-
perundingan antara pihak-pihak konflik Darfur. Namun setelah hampir tiga tahun 
beroperasi,  konflik  Darfur  tidak  juga  mengalami  deeskalasi  malah  menjadi 
semakin  kompleks.  Situasi  kemanan  pun  semakin  kacau.  Kemudian 
pertanyaannya  adalah  mengapa  Uni  Afrika  tidak  berhasil  meresolusi  konflik 
Darfur.

Untuk  mengetahui  penyebab-penyebab  dari  kegagalan  peacekeeping Uni 
Afrika,  penulis  menggunakan  konsep  condition  for  successful  intervention, 
complex  emergency serta  peacekeeping sebagai  resolusi  konflik.  Jangka waktu 
penelitian  adalah  bulan  bulan   Oktober  2004  sampai  dengan  31  Juli  2007. 
Penentuan  rentang  waktu  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  pengiriman 
pasukan Uni Afrika dalam operasi peacekeeping untuk membantu resolusi konflik 
di Darfur hingga terbentuknya operasi gabungan antara PBB dengan Uni Afrika 
(UNAMID).

Berdasarkan data-data, penulis menemukan bahwa terdapat 4 penyebab dari 
kegagalan Uni Afrika dalam meresolusi konflik. Pertama adalah karakter konflik 
yang  sangat  kompleks  yang  juga  ditunjang  dengan  terjadinya  warlordism. 
Kemudian yang kedua adalah tidak adanya consent atau penerimaan terhadap Uni 
Afrika. Ketiga adalah lemahnya mandat yang diemban dan yang keempat adalah 
lemahnya  military  capability Uni  Afrika.  Yang  terakhir  merupakan  hasil 
tambahan  setelah  melakukan penelitian  yang  sebelumnya  tidak  diprediksi  oleh 
penulis yakni faktor keterlibatan pihak-pihak ketiga yang memiliki agenda pribadi 
sehingga konflik semakin meluas dan semakin kompleks.
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