
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

         Libya merupakan salah satu negara yang terletak di daerah Afrika Utara 

sepanjang garis pantai mediterania. Negara ini memiliki lokasi yang strategis yang 

berbatasan dengan Mesir dan Sudan serta merupakan negara keempat terbesar di 

Africa dan negara terbesar ke-15 di dunia. Negara yang luasnya 680,000 Miles
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serta  berpenduduk sekitar 6.427.000 jiwa ini sempat menjadi perhatian dunia 

Internasional dikarenakan konflik perang saudara yang terjadi pada pertengahan 

tahun 2011 sampai awal tahun 2012 yang lalu. Konflik ini disebabkan oleh 

pemerintahan otoriter Muammar Gaddafi yang ketika itu telah memerintah selama 

42 tahun yang akhirnya ditentang dan dipaksa untuk turun oleh sekelompok 

pemberontak yang disebut National Transitional Council (NTC). 

        Pada konflik ini Pasukan NTC sendiri didukung oleh beberapa angkatan 

bersenjata yang berasal dari luar wilayah Afrika sendiri yaitu pasukan North 

Atlantic Treaty Organization atau biasa disebut dengan sebutan NATO. Selain 

daripada itu peranan organisasi yang mewadahi negara-negara Afrika yaitu 

African Union seakan-akan tidak terlalu terasa dalam konflik perang saudara ini. 

Namun ketika NATO mengambil kebijakan untuk membantu konflik tersebut 

dewan African Union mengkritisi tindakan NATO dan berkata seharusnya konflik 

ini diselesaikan oleh AU: 

“African Union leaders have criticized International Criminal Court arrest 

warrants against the Libyan leader, his son, and the nation's intelligence chief 



for atrocities allegedly committed during a crackdown on opponents. They have 

also been critical of NATO airstrikes against the government in Tripoli, saying 

there should be an “African solution” to the conflict”.
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         Dalam Artikel diatas dikatakan pemimpin African Union mengkritisi 

tindakan yang dilakukan oleh NATO terhadap pemboman yang terajadi di Tripoli 

serta seharusnya konflik ini dapat diselesaikan dengan cara Afrika sendiri. Namun 

pada kenyataannya ketika konflik ini terjadi African Union seakan-akan sangat 

pasif dalam menanganinya. Memang konflik ini merupakan konflik dalam negeri 

dan tidak berhak diintervensi oleh negara ataupun organisasi dari luar, namun 

ketika konflik ini sudah menjatuhkan banyak korban yang merupakan penduduk 

sipil dari Libya sendiri maka PBB merasa bahwa perlu mengintervensi konflik ini 

untuk menghindari jatuhnya korban sipil lebih banyak lagi.  

          Selain daripada itu revolusi Libya memang dirasa sangat diperlukan. Ketika 

Gaddafi menjadi presiden di Libya, politik Libya menjadi sangat tertutup dan 

otoriter, warga sipil yang mengkritisi pemerintahan Gaddafi akan ditangkap lalu 

dihukum dengan berat. oleh karena itu warga Libya sendiri sudah merasa perlu 

adanya revolusi serta pergantian rezim untuk membawa Libya ke arah yang lebih 

baik. Bahkan usulan perundingan damai yang sempat diusulkan ditolak oleh wakil 

sekretaris jendral front nasional penyelamatan Libya Muhammad Ali Abdullah. 

Dalam pidatonya Ali mengatakan: "Setelah 42 tahun berkuasa dan penumpahan 

darah ribuan orang, rezim Gaddafi tidak lagi memiliki kelayakan untuk 

mengadakan perundingan damai.”
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1 www.voanews.com/content/gadhafi-role-blocking-african-union-resolution-on-libya--

124853844/141621.html diakses: 10-09-2013 

2 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/05/167566-oposisi-libya-

rezim-gaddafi-tidak-pantas-diajak-berunding diakses: 10-09-2013 



            Konflik ini berawal pada Februari 2011 ketika banyak demonstran 

melakukan aksi demonstrasi yang menentang rezim Gaddafi yang telah menuai 

banyak protes diakrenakan pola kepemimpinannya yang otoriter dari Gaddafi  

sendiri. Gaddafi sendiri ketika itu telah memerintah selama 42 tahun namun masih 

banyak penduduk Libya yang hidup dibawah garis kemiskinan, sementara 

pemerintahan hidup dengan cara yang mewah, serta Gaddafi sendiri memiliki 

sekelompok pasukuan khusus yang hanya bertugas dibawah perintah oleh Gaddafi 

sendiri hal ini menggambarkan pemerintahan Gaddafi cenderung tidak lagi pedulu 

kepada kesejahteraan rakyatnya. 

           Ketika konflik ini terjadi, Gaddafi sendiri memberikan izin untuk 

melakukan perlawanan kepada para demonstran, perlawanan yang dilakukan oleh 

Gaddafi ini memicu jatuhnya korban dengan jumlah lebih dari 20.000 orang yang 

terdiri dari pihak pemberontak serta pihak militer sendiri,  konflik ini juga memicu 

pihak luar untuk seakan- akan melakukan intervensi terhadap konflik perang 

saudara tersebut, sementara African Union sendiri yang merupakan sebuah 

organisasi yang membawahi negara-negara di Afrika seakan-akan sangat skeptis 

dengan keadaan tersebut. Walaupun harus diakui bahwa revolusi yang terjadi di 

Libya tidak akan berhasil tanpa adanya campur tangan dari NATO. 

           NATO sendiri masuk ke Libya dengan tujuan untuk melindungi hak asasi 

manusia yang ketika itu sudah terlanggar di Libya, NATO masuk ke Libya untuk 

membantu Pemberontak Libya (NTC) dalam usaha mereka untuk menurunkan 

Gaddafi dari rezim pemerintahannya setelah 42 tahun. Bantuan NATO kepada 

para pemberontak Libya ialah berupa bantuan militer, logistik juga informasi 

seperti lokasi dimana Gaddafi berada.  Selain daripada itu NATO juga membantu 



para pemberontak Libya dengan melakukan Carpet Bombing di Daerah Sirte yang 

merupakan tempat kelahiran Gaddafi. Penangkapan Gaddafi sendiri juga 

merupakan salah satu hasil dari bantuan NATO dan kerjasama dari NTC sendiri. 

Bantuan NATO terhadap Libya mampu membawa Libya untuk mengakhiri perang 

saudara yang terjadi antara NTC dengan pasukan militer Gaddafi. Hal ini sangat 

bertolak belakang dengan peranan African Union bagi Libya ketika itu. African 

Union sendiri sangat pasif peranannya serta sangat tidak aktif dalam usahanya 

untuk mengakhiri konflik perang saudara di Libya ini. 

           African Union sendiri merupakan sebuah lembaga yang mewadahi 54 

negara-negara yang berada di Afrika. Pada awalnya African Union terbentuk pada 

tahun 1960 sebagai sebuah konfiderasi biasa untuk mempersatukan negara-negara 

Afrika, pada tanggal 25 Mei 1963 terbentuklah Organization of African Unity 

(OAU), namun OAU seringkali dikritisi sebagai sebuah lembaga yang hanya 

menindas masyarakat Afrika dengan rezim-rezim diktatornya. Namun pada awal 

tahun 1990 dibawah kepemimpinan Gaddafi OAU berusaha untuk membentuk 

African Union, lalu pada tanggal 9 September 1999, Gaddafi kemudian 

mengadakan konferensi untuk membentuk African Union, konferensi ini 

menghasilkan Sirte Declaration yang berguna untuk mensahkan pembentukan 

African Union pada saat itu. 

Adapun objektif dari pembentukan African Union tersebut  adalah: 

- To achieve greater unity and solidarity between the African countries and 

the peoples of Africa; 

- To defend the sovereignty, territorial integrity and independence of its 

Member States; 

- To promote and defend African common positions on issues of interest to the 



continent and its peoples; 

- To encourage international cooperation, taking due account of the Charter 

of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights 

- To promote peace, security, and stability on the continent 

- To promote democratic principles and institutions, popular participation and 

good governance 

- To promote and protect human and peoples' rights in accordance with the 

African Charter on Human and Peoples' Rights and other relevant human 

rights instruments
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Bedasarkan objektif- objektif dari African Union diatas dapat kita simpulkan 

bahwa African Union bukan hanya berfungsi sebagai wadah yang membantu 

mengembangkan kemajuan perekonomian negara anggotannya namun juga 

memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara juga melindungi hak- hak 

asasi manusia disetiap negara anggotanya. 

           Ketika konflik perang saudara di Libya tersebut berlangsung peranan 

African Union seakan- akan dirasa sangat minim untuk mencegah terjadinya 

bentrokan antara para pemberontak dengan pihak militer pemerintah, namun hal 

ini juga dikarenakan adanya No-fly Zone  di Libya yang ditetapkan oleh UN:  

Soon after the fighting started, U.S. and European leaders called for Qaddafi to 

leave power but limited their involvement to a short term UN-mandated air 

campaign that sought to protect civilians and enforce a no-fly zone over Libya.
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Namun pada awal masa konflik perang Libya tersebut ketika masih belum ada 

intervensi dari NATO sendiri, peranan African Union memang terasa sangat 

                                                 
3 http://www.au.int/en/about/nutshell,  diakses: 10-09-2013 

4 Bell, Anthony dan David Witter,  The Libyan Revolution, Roots of Rebellion , (Institute for the 

study of war) 2011 



minim dalam mengatasi konflik yang terjadi di Libya 

           Ketika terjadi pemberontakan di Tripoli yang merupakan ibukota dari 

Libya tersebut, seharusnya African Union sebagai sebuah organisasi internasional 

dapat memperkirakan bahwa pemberontakan tersebut dapat berkembang menjadi 

konfllik yang mengakibatkan banyaknya korban yang terjatuh dari kedua belah 

pihak. Hal inilah mengapa African Union seakan- akan terlihat skeptis dan tidak 

terdapat tindakan yang dapat membantu mengembalikan kestabilan di Libya 

sendiri. 

            

1.2 Rumusan Masalah 

        Seperti yang telah dinyatakan pada pendahuluan Rezim otoriter yang terjadi 

di Libya sudah berlangsung selama 42 tahun, serta ketika terjadinya perang 

saudara di Libya sendiri peranan African Union seakan- akan sangat pasif dan 

tidak ada intervensi yang begitu terasa hingga akhirnya NATO mengambil 

kebijakan untuk mengintervensi konflik ini.  

       Namun apakah benar ternyata tindakan yang akan dilakukan oleh African 

Union dihalangi oleh NATO dan PBB sendiri yang ketika itu memberlakukan No-

fly Zone sehingga banyak perwakilan dari African Union sendiri yang hendak 

melalukan diplomasi dengan Gaddafi pada saat itu tidak dapat memasuki Libya 

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka perumusan masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa peranan African Union pada saat berlangsungnya konflik perang saudara di 

Libya pada tahun 2011 yang lalu? 

2. Apa ada kepentingan tertentu dari NATO ketika melakukan intervensi 



humaniter pada saat terjadinya konflik perang saudara di Libya? 

        Pembatasan waktu penelitian ini ialah selama tahun 2011 dikarenakan 

konflik untuk menjatuhkan Gaddafi, peranan intervensi NATO serta pemboman 

terhadap kota- kota di Libya semuanya terjadi pada kurun waktu tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

        berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui peranan African Union saat terjadinya konflik perang 

saudara di Libya pada tahun 2011 yang lalu. 

2. Mengetahui tujuan dari NATO dalam melakukan intervensi humaniter ke Libya 

pada ssat terjadinya perang saudara tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian: 

           Penelitian ini dilakukan bukan saja untuk memenuhi tujuan kepentingan 

akademik peneliti, namun penelitian ini juga memiliki kegunaan seperti: 

1.  meneliti tujuan- tujuan serta pandangan- pandangan terhadap konflik yang 

terjadi di Libya dengan cara yang tidak bias, serta berdasarkan teori- teori yang 

dipelajari oleh penelitia 

2. memberikan pandangan yang jelas terhadap konflik yang terjadi di Libya pada 

tahun 2011 dengan peranan African Union sebagai sebuah lembaga yang 

mewadahi negara- negara di Afrika 

3. meneliti fungsi dan tujuan mengapa African Union sebagai Lembaga yang 

mewadahi negara- negara di Afrika serta melindungi hak asasi negara- negara di 



Afrika namun ketika terjadi konflik tersebut African union seakan- akan pasif 

dalam menanggapi kekerasan yang dilakukan militer Libya terhadap pemberontak 

di Libya pada tahun 2011 yang lalu 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

                 Untuk memberikan penjelasan yang memadai terhadap Peranan African 

Union dalam konflik perang saudara di Libya tahun 2011 yang lalu, maka peneliti 

mencoba untuk merumuskan sistematika penulisan yang berfungsi untuk 

menstrukturkan serta mensistematiskan penelitian ini. Komposisi peneleitian ini 

terdiri dari 5 bab, berikut ini adalah penjelasan dari masing- masing bab: 

 

Bab I – Pendahuluan: 

Bab ini terdiri dari: 

- Latar Belakang:  Pada Latar belakang ini dijelaskan kenapa peneliti memilih 

judul ini. Serta menjelaskan awal terjadinya konflik ini, beserta ringkasan singkat 

daripada permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. 

-  Rumusan Masalah: Pada Rumusan masalah ini peneliti akan menjelaskan 

permasalahan apa saja yang muncul serta akan dijawab dalam penelitian ini 

nantinya. 

-  Tujuan Penelitian:  Pada Tujuan penelitian ini peneliti akan menjelaskan  

tujuan-tujuan penelitian ini secara umum yang berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan. 

- Kegunaan Penelitian: Pada kegunaan penelitian ini peneliti akan menjelaskan 

mengapa Penelitian ini dilaksanakan serta guna dari penelitian ini bagi peneliti 



sendiri. 

- Sistematika Penulisan:  Pada sistematika penulisan ini peneliti akan 

menjelaskan cara penulisan serta struktur daripada penelitian ini. 

 

Bab II: Kerangka Berpikir 

        Pada Bab ini peneliti akan mencoba menjelaskan konsep- konsep serta Teori- 

teori yang digunakan penulis untuk membantu menjelaskan, memahami serta 

menunjang proses penelitian ini. Bab ini terdiri dari: 

- Tinjauan Pustaka: Tinjauan pustaka merupakan penjelasan singkat oleh 

peneliti tentang buku apa saja yang akan digunakan oleh peneliti untuk membantu 

peneliti memahami penelitian ini. 

-  Konsep dan Teori: Konsep dan teori ini merupakan dasar teori yang digunakan 

peneliti untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan 

permasalahan yang terjadi dan dibahas dalam penelitian ini. Dalam teori dan 

konsep ini, peneliti berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan 

menggunakan dasar pendangan teori yang dipilih oleh peneliti. 

- Kerangka Analasis: Kerangka analisis merupakan penjelasan yang digunakan 

penulis untuk menjelaskan poin- poin dalam penelitian ini dalam bentuk analisis 

singkat berdasarkan teori- teori serta penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

Bab III: Metode Penelitian 

     Pada Bab ini Peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang dipilih oleh 

peneliti untuk menjalankan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian dengan proses 



pengumpulan data yang berasal dari buku, artikel serta jurnal yang dibaca oleh 

peneliti, data dari penelitian ini akan berbentuk analisis, teori, pendapat dan ide 

yang  dimiliki oleh peneliti melalui pengumpulan data yang dilakukan. 

 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

     Pada bab ini Peneliti akan mencoba menjelaskan Permaslahan yang diteliti 

dengan menggunakan konsep serta teori- teori yang dipilih oleh peneliti 

berdasarkan bab II dengan menggunakan data yang didapatkan. Pada bagian ini 

peneliti akan menjelaskan peranan African Union dalam konflik perang saudara di 

Libya pada tahun 2011 yang lalu serta implikasi dari Konflik tersebut terhadap 

perkembangan Libya  pada saat ini. 

Bab V: Penutup 

       Pada bab ini peneliti akan memberikan kritik, menarik kesimpulan serta 

memberi saran terhadap permaslahan yang diteliti oleh peneliti, selain daripada itu 

pada bab ini peneliti akan memberikan hasil dari penelitian yang dilakukan selama 

ini dalam bentuk yang konkrit, dalam penelitian ini peneliti akan menyimpulkan 

relevansi peranan African Union dalam konflik di Libya. Apakah African Union 

sebagai lembaga yang mewadahi Libya benar- benar memberikan kontribusi bagi 

perdamaian di Libya pada 2011 yang lalu. 

 

Daftar Pustaka  

 

Lampiran 

 




