
 

 

 

V  PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun sebelumnya, penulis menyimpulkan 

hal sebagai berikut: 

1. Peran utama organisasi internasional regional adalah menyelesaikan setiap 

permasalahan, sengketa ataupun konflik di tiap-tiap negara anggotanya 

(internal kawasan), yaitu dengan menjadi wadah konsultasi, 

menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-

negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang 

berpotensi menimbulkan konflik.
 
Selain itu organisasi regional juga dapat 

berperan sebagai mediator dan merancang sebuah prosedur resolusi 

konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. 

Organisasi regional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik 

yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Pengiriman pasukan 

penjaga perdamaian merupakan perkembangan peran organisasi 

internasional dalam menyelesaikan konflik. 
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2. Peran AU dalam menyelesaikan setiap kekacauan di negara-negara 

anggotanya didasari oleh Pasal 4 (h) Konstitusi AU yang memberikan 

penafsiran bahwa keharusan AU untuk berperan dan turut campur 

(intervensi) dalam keadaan-keadaan yang cukup serius. Peranan African 

Union (AU) di Somalia memberikan dampak signifikan dalam 

menciptakan kestabilan kawasan. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 

(h) Konstitusi AU yang menyatakan bahwa keharusan AU turut campur 

dalam keadaan-keadaan yang cukup serius di negara anggotanya, 

dilakukanlah pengiriman pasukan perdamaian yaitu African Union 

Mission in Somalia (AMISOM). Misi AMISOM yang bertujuan 

melakukan proteksi terhadap rakyat sipil telah berhasil dalam merebut 

banyak kawasan di Somalia, termasuk Burshubo dan Baidoa yang 

merupakan salah satu basis pemberontak terbesar di selatan Somalia. 

Keberadaan pasukan keamanan AMISOM di Baidoa juga memberikan 

kondisi keamanan yang signifikan, terutama di jalan utama, dengan 

demikian, pasukan pemerintah Somalia dengan dukungan dari tentara 

AMISOM berhasil menyelesaikan rute suplai logistik (baik logistik 

militer, maupun logistik untuk masyarakat sipil dalam suplai makanan dan 

obat-obatan) dan juga memberikan akses bebas pada pergerakan 

masyarakat dan bantuan kemanusian yang disalurkan ke daerah-daerah 

lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam konteks penyelesaian konflik, negara-negara di Afrika adalah 

negara yang sering mengalami konflik atau perang sipil. Oleh karena itu, 

budaya masyarakat Afrika erat dengan konflik dan membutuhkan sistem 

dan strategi yang baik. Pemberian sanksi ekonomi maupun politik dari 

organisasi regional mungkin menjadi cara yang lebih ampuh dibanding 

penerjunan pasukan perdamaian yang masih terbatas. 

2. Dalam konteks pemajuan perlindungan hak masyarakat sipil: Pertama, 

masyarakat internasional (civil society) hendaknya mengakui dan 

memajukan hak-hak kaum minoritas. Kedua, cara terbaik untuk 

melindungi hak-hak kelompok adalah dengan menggunakan lembaga-

lembaga elit dalam pembagian kekuasaan. Ketiga, konflik dan perang yang 

menyangkut penentuan nasib sendiri harus diselesaikan di meja 

perundingan, dan keempat, aktor internasional harus berusaha dengan 

itikad baik, tanpa sejumlah kepentingan untuk melindungi hak-hak kaum 

minoritas, termasuk jika mereka tidak diperkenankan melakukan campur 

tangan, jika hal tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik diplomacy 

coercive (dengan paksaan) dapat digunakan atas nama perdamaian. 

 


