
I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya,

begitu pula halnya dengan negara, negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri sehingga dibutuhkannya bantuan dari negara lain. Karena tidak semua

negara memiliki sumber daya yang dibutuhkan agar negaranya dapat berjalan,

hal tersebut yang memicu negara-negara membuat atau membentuk suatu kerja

sama baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.

Kerja sama tidak lagi melibatkan beberapa negara saja melainkan banyak negara

yang biasanya memiliki tujuan yang sama. Agar dapat mencapai tujuan itu,

dibuatlah sebuah wadah yang menjadi dasar dalam melakukan hubungan serta

kerja sama internasional, yaitu organisasi internasioanl. Perkembangan organisasi

internasional ini diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang

melahirkan sejumlah persetujuan melembaga dalam berbagai variasi, yaitu mulai

dari Perserikatan (United), Persemakmuran (Commonwealth), Komisi

(Commission), Komunitas (Community), Perusahaan (Cooperation), dan lainnya.

Oleh karena itu, fenomena berkembangnya hubungan kerja sama antar-negara

juga terkait dengan berkembangnya peran dan tujuan organisasi internasional.
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Melalui organisasi internasional, negara-negara berusaha untuk mencapai tujuan

yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan bidang-bidang maupun isu-isu

tertentu.1

Peran dan tujuan utama organisasi internasional tentunya berbeda-beda dan

memiliki karakter masing-masing sesuai dengan hakikat dibentuknya organisasi

tersebut, namun intinya peran dan tujuan organisasi internasional itu harus

dilaksanakan dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Seperti halnya dalam

menyelesaikan sengketa atau konflik, salah satu peran utama organisasi

internasional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan mediasi

dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam

situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Organisasi internasional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik

yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Nantinya, hasil penyelidikan ini

akan digunakan untuk merumuskan resolusi konflik yang dianggap paling efektif

untuk diterapkan. Dan jalan terakhir yaitu turut campur (melakukan intervensi)

kedalam negara-negara anggotanya yang terlibat konflik dengan mengirimkan

Pasukan Penjaga Perdamaian yang merupakan kontribusi terakhir yang dapat

diberikan oleh Organisasi Internasional (Regional) kepada negara anggotanya.

1 M. Virally, ‘Definition and Classification of international Organization: A Legal Approach’,
in G Abi-Saab (ed), The Concept of International Organization, Paris: UNESCO, 1981, hlm. 51
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African Union (AU) semula dikenal dengan nama Organization of African Unity

(OAU). OAU merupakan organisasi regional di wilayah benua Afrika yang

dibentuk berdasarkan Piagam Addis Ababa2 pada tanggal 25 Mei 1963 di kota

Addis Ababa – Ethiopia3, yang pada awalnya dukungan pembentukan OAU hanya

beranggotakan 31 negara.

Tujuan utama pembentukan OAU adalah mengupayakan kerjasama internasional

dalam konteks HAM atas dasar Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM,

guna mempromosikan dan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan

penduduk regional baik individu maupun kolektif. Penghormatan terhadap hak

asasi manusia, menjadi salah satu prinsip dasar OAU karena saat itu permasalahan

rasial di kawasan tersebut cukup memprihatinkan. Tujuan dan fungsi tersebut lah

yang sampai dengan saat ini juga dilanjutkan oleh AU.4

Sebagai sebuah organisasi regional AU memiliki fungsi untuk mempromosikan

perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Namun, tidak hanya

mempromosikan AU memiliki perluasan cakupan kerja, utamanya adalah

melakukan proteksi nyata terhadap Hak Asasi Manusia. Tidak hanya HAM,

perkembangan dalam konteks sosial, politik, budaya, dan tentunya ekonomi yang

terus berkembang global saat ini, juga membuat AU memperluas kegiatannya

demi mencapai cita-cita negara anggotanya agar masyarakat dapat hidup dalam

damai.5 Selain itu, AU juga memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi

2 Lihat AU doc. The Constitutive Act. Preamble: Art. 3(e) and (h)
3 African Union bertransformasi pada tanggal 9 Juli 2002
4 Dalam perubahan OAU menjadi AU berdampak juga dalam pembentukan pengaturan (aturan
dasar) organisasi yang baru, yaitu dari OAU Charter (Piagam OAU) menjadi Constitutive Act of
the African Union (Konstitusi AU) yang lebih kompleks.
5 The Constitutive Act. Preamble: Art. 4(i)
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dalam kondisi tertentu, sebagaimana yang dikatakan didalam Konstitusinya, yakni

“AU sebagai organisasi regional dapat mengintervensi negara-negara anggotanya

bilamana AU berpendapat bahwa telah terjadi genosida, kejahatan perang, dan

kejahatan terhadap kemanusiaan”.6

Negara Republik Demokratik Somalia adalah salah satu negara anggota AU.

Negara yang terletak di sebelah timur Afrika, di Samudera Hindia dan Teluk

Aden. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia dan Kenya. Somalia

merupakan kawasan yang memegang peranan penting dalam perdagangan dan

transportasi dunia, karena berbatasan dengan Teluk Aden yang berhubungan

dengan laut merah, salah satu jalur laut untuk perdagangan yang sangat sibuk.

Namun demikian, kawasan ini terkenal dengan kekacauan dan konflik yang

sepertinya tidak selesai-selesai. Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, dan Republik

Djibouti adalah negara-negara yang paling tidak pernah terlibat konflik di daerah

ini dalam artian walaupun ada konflik, namun intensitasnya tidak tinggi.7 Namun

hingga kini, Somalia adalah negara dengan konflik yang paling parah.

Somalia merdeka pada tahun 1960, setelah itu mereka mengadakan pemilihan

umum pertama pada tanggal 1 Juli 1960 dan terpilihlah Aden Abdulah Osman

sebagai Presiden pertama Somalia. Pemilihan umum selajutnya dilakukkan pada

Tahun 1967 yang diikuti oleh 60 partai (pada saat itu jumlah penduduk Somalia

hanya 5.000.000)8, dan Abdirashid Ali Shermarke menjadi presiden terpilih,

6 The Constitutive Act. Preamble: Art. 4(h)
7 Yussuf Kalib, Horn of Africa: Conflict and Consequences, Diakses secara online dari: http://
www.shebacss.com/docs/poeyh005-09.pdf pada 22 Desember 2014 pukul 09.44 WIB
8 Profil Republik Demokratis Somalia, yang diakses secara online di: http://id.wikipedia.org
/wiki/Somalia, pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 21.08 WIB
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namun hanya dalam 2 tahun kepemimpinan, digantikan oleh Sheikh Mukhtar

Mohamed Hussein pada tahun 1969.

Terjadi pergantian rezim, mulai dari junta militer, berkuasanya Siad Barre selama

22 tahun (1969-1991) yang otoriter. Siad Barre kemudian memerintah secara

otoriter, hingga akhirnya pada awal tahun 1991, Siad barre digulingkan lagi oleh

satu gerakan bersama yang terbentuk dari banyak unsur golongan yang

menginginkan agar pemerintahan Siad Barre ini berakhir.

Sejak ditumbangkannya pemerintahan Mohammed Siad Barre, Somalia terus

dilanda konflik. Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang fungsional.

Somalia kerap diasosiasikan dengan kekerasan, konflik, kekacauan, dan

kemiskinan. Beberapa kekuatan asing baik regional maupun internasional

memberikan pengaruh secara politis di Somalia, namun tidak ada yang berhasil.

Beberapa kali pemerintahan transisi telah dibentuk namun gagal semua, karena

tidak didukung oleh penduduk Somalia sendiri walaupun telah didanai oleh

lembaga internasional.

Somalia adalah tanah strategis, yang merupakan kunci regional. Disamping

memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas dan uranium, pantai Somalia

mencakup Laut Merah sebagai jalur transportasi maritim internasional yang

penting.9 Konflik yang terjadi di Somalia adalah konflik internal.

Konflik berlanjut pada tahun 1991 adalah perang sipil antara pemerintahan

Somalia dengan beberapa kaum pemberontak, dan berlangsung hingga saat ini.

9 Marlina Gilang Herdhika, Jurnal: Peranan PBB Dalam Penyelesaian Permasalahan Krisis
Kemanusiaan Di Somalia, Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, 2014, hlm. 2
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Konflik di Somalia ini cukup rumit, karena rupanya, di Somalia ini tidak hanya

terjadi konflik internal dalam bentuk perang saudara. Namun juga konflik

internasional dengan adanya serangan yang dilancarkan oleh negara-negara

tetangga (intervensi). Terjadinya persebaran masalah yang muncul, seperti

maraknya pembajakan di perairan Somalia dan kasus terorisme Al-Qaeda yang

bergabung dengan gerilyawan Al-Shabab, membuat konflik ini menjadi konflik

yang rumit dan berimbas kepada keamanan dunia internasional.10

Pelanggaran HAM di Somali merupakan pelanggaran HAM yang cukup massif

dan meluas ke berbagai sektor perlindungan HAM. AU sebagai organisasi

regional yang memiliki tujuan memberikan perlindungan HAM  di wilayah

Afrika. Berdasarkan Latar Belakang ini penulis hendak menulis skripsi dengan

Judul “Peranan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik di Somalia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan organisasi internasional regional dalam menyelesaikan

konflik di negara anggota-anggotanya ?

2. Bagaimanakan peranan African Union (AU) dalam meenyelesaikan

konflik di Negara Somalia?

10 VOANews, Berita Online yang dapat diakses di: http://www.voanews.com/indonesian/ne
ws/Menlu-Somalia-Aliansi-Al-Shabab-dan-al-Qaida-Bukan-Berita-Baru-139136629.html, pada 22
Desember 2014 pukul 10.35 WIB
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama

penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme peranan organisasi

internasional regional secara umum dalam menyelesaikan konflik di

negara anggota-anggotanya.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis peranan African Union (AU)

dalam meenyelesaikan konflik di negara-negara anggotanya, yang di

khusus kan dalam peranan penyelesaian konflik di Negara Somalia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum

khususnya hukum humaniter dan organisasi internasional serta hukum

internasional pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para mahasiswa,

dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai

peranan African Union (AU) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di

wilayah regional Afrika khususnya dalam menyelesaikan masalah Hak

Asasi Manusia di Somalia.
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D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas sebatas peranan African Union (AU) dalam

menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Somalia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini

maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika skripsi ini

terdiri dari 5 bab yang diorganisasikan ke dalam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menguraikan latar belakang yang diawalai

dengan pemaparan tentang benua Afrika, sejarah organisasi regional Afrika dan

menggambarkan konflik yang terjadi di wilayah benua Afrika yang berdampak

pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia khusunya di

Somalia. Dalam Bab ini juga diterangkan rumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, dan sistematika penulisan guna mempermudah penulis menyelesaikan

skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai

pengertian-pengertian, pengenalan terhadap organisasi internasional, klasifikasi

secara umum, dan pengenalan African Union (AU) sebagai organisasi

internasional regional, baik dari segi sejarah berdirinya dan African Union (AU)

sebagai subjek hukum internasional, dan pemaparan teori-teori tentang peran

African Union (AU) dalam menangani masalah di regional Afrika yang

difokuskan dalam masalah konflik di Negara Somalia
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BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menguraikan metode yang digunakan

pada penulisan skripsi, menggambarkan tentang pendekatan masalah dalam

penulisan skripsi ini, pada bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data

serta prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan ditampilkan

analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil

penelitian dan uraian dari pembahasannya.  Diawali dengan membahas

bagaimana mekanisme peranan organisasi internasional regional secara umum

dalam menyelesaikan konflik di negara anggota-anggotanya, dan menganalisis

peranan African Union (AU) dalam meenyelesaikan konflik di negara-negara

anggotanya, yang di khusus kan dalam peranan penyelesaian konflik di Negara

Somalia.

BAB V PENUTUP: Bab ini menguraikan bagian penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan

merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai

dibahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian

diajukan saran-saran yang membangun.


