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BAB IV 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah penulis sampaikan pada bab – bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa penyebab mengapa Sudan 

dan Sudan Selatan masih berkonflik pasca referendum pemisahan diri Sudan 

Selatan yang dilaksanakan pada 2011. Penyebab pertama adalah adanya 

ketidaksepakatan dalam hal biaya penggunaan pipa minyak milik Sudan oleh 

Sudan Selatan. Sudan menawarkan harga transit yang terlampau tinggi untuk 

menutupi penurunan pendapatan negara dari sektor minyak dikarenakan ladang 

minyak Sudan banyak yang berubah status dan menjadi bagian dari teritori 

Sudan Selatan.  

Penyebab kedua, Sudan dan Sudan Selatan saling menuduh mendanai 

pemberontak di wilayahnya. Ketiga, adanya perbedaan pendapat tentang 

wilayah perbatasan. Sudan dan Sudan Selatan masih berselisih mengenai 

perbatasan antar negara. Abyei masih belum jelas statusnya, apakah masuk 

dalam teritori Sudan atau Sudan Selatan. Seharusnya, Abyei melakukan 

referendum untuk memutuskan akan masuk negara mana, namun sampai 

sekarang belum dilakukan referendum karena belum ditentukan siapa yang 

berhak menjadi voter dari referendum tersebut. Lalu konflik di Heglig, kota 

yang kaya minyak di Sudan yang diklaim oleh Sudan Selatan. Klaim Sudan 

Selatan atas Heglig menimbulkan konflik bersenjata antara Sudan dan Sudan 

Selatan pada 2012. 
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4.2. Saran 

a. Untuk Sudan dan Sudan Selatan 

Penulis menyarankan agar Sudan dan Sudan Selatan segera membahas 

perbatasan antar kedua negara terutama di daerah yang menjadi tempat 

konflik khususnya di wilayah Abyei yang sampai sekarang belum jelas 

statusnya. Dalam hal voter referendum Abyei, penulis menyarankan yang 

berhak menjadi voter adalah penduduk asli Abyei, baik yang lahir dan 

tinggal di Abyei maupun di luar Abyei, penduduk Abyei yang kedua atau 

salah satu orang tuanya lahir dan/atau tinggal di Abyei dan penduduk yang 

tinggal di Abyei secara permanen sebelum tahun 2011. 

b. Untuk Uni Afrika 

Uni Afrika perlu mengawasi jalannya kesepakatan – kesepakatan 

bilateral antar Sudan dan Sudan Selatan dan bagaimana kedua negara 

mengimplementasikannya. Uni Afrika juga sebaiknya selalu hadir dalam 

pertemuan bilateral kedua negara. 

c. Untuk PBB 

PBB hendaknya menempatkan lebih banyak penjaga perdamaian di 

daerah yang menjadi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan seperti di 

Heglig, Abyei, Kordofan Selatan dan Nil Biru. 

d. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Agar mencari data lebih banyak terutama sejarah Sudan sampai 

terbentuknya Sudan Selatan dengan referendum pemisahan diri, juga lebih 

banyak mencari narasumber yang kompeten di bidang konflik maupun 

studi Afrika.




