
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konflik di Filipina ialah konflik yang terjadi antara the Government of the 

Republic the Philippines (GRP) dengan Muslim Moro, yang terbagi dalam beberapa 

kelompok gerakan yakni Moro National Liberation Front (MNLF)1, Moro 

Independent Movement (MIM)2, Bangsamoro Liberation Organization (BMLO)3, 

Moro Islamic Liberation Front (MILF)4, Islamic Command Council (ICC)5, dan Abu 

Sayyaf6. Moro merupakan sebuah etnis Muslim yang terletak di wilayah Filipina 

Selatan di Pulau Mindanao. Masyarakat Muslim mayoritas berada di Lima Provinsi 

(Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi) dan di Kota Islam 

Marawi saat konstitusi Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).7 

Adanya perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Filipina pada Bangsa Moro 

yakni sebuah struktur terpisah dari sistem politik yang ada untuk pengembangan 

1MNLF atau Moro National Liberation Front terbentuk karena perlakuan diskriminatif pemerintah 

Filipina atas Muslim Moro yang dipimpin oleh Nur Misuari tahun 1969. 
2MIM atau Moro Independent Movement, dibentuk pada tahun 1968 dipimpin oleh Utdog Matalam. 
3BMLO atau Bangsamoro Liberation Organisation, dibentuk pada tahun 1971 dipimpin oleh 

RaschidLucman. 
4MILF atau Moro Islamic Liberation Front ialah organisasi perlawan Muslim Moro yang dipimpin 

oleh Salamat Hakim pada tahun 1982 
5ICC atau Islamic Command Council, dibentuk pada tahun 1996 sebagai penyeimbang penting 

kepemimpinan Misuari, kelompok ini dipimpin oleh Habib Mujahab Hashim. 
6 Abu Sayyaf, dibentuk pada tahun 1996, dipimpin oleh Abdurrajak Janjalani. 
7 United State Institute of Peace, The Mindanao Peace Talks: Another to Resolve the Moro Conflict in 

the Philippines, Special Report: Washington, DC 20036, hal. 3 
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masyarakat MNLF, integrasi pasukan MNLF ke dalam the Armed Force of 

Philippines atau the Philippine National Police dan penguatan institusi untuk 

"otonomi pribadi", seperti pendidikan Islam dan hukum Syariah.8 Pemerintah Filipina 

menghapuskan struktur hukum, budaya, politik yang berdasar pada hukum adat dan 

berubah menjadi hukum positif di Filipina. Masalah yang terjadi di Filipina Selatan 

mendapat perhatian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada saat Konferensi 

Tingkat Menteri (KTM) ke-3 OKI yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, tahun 

1972.9 

Sejak 1974, berbagai upaya terus dilakukan oleh penduduk Islam di Filipina 

demi mendapatkan sebuah keadilan. Namun, mereka tetap pada tujuan yang membuat 

adanya konflik Muslim antara Bangsa Moro yang menganut agama Islam di Filipina 

dengan Pemerintah Filipina di Manila yang terus memicu semangat pemberontakan 

terutama yang terjadi di Mindanao, wilayah Filipina bagian selatan.10 

Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk melakukan pembicaraan sebuah 

perjanjian damai antara kedua pihak dari pemerintah Filipina maupun MNLF atau 

MILF. Pembicaraan tersebut membahas tentang upaya realisasi perjanjian damai 

antar berbagai pihak. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam memimpin pertemuan 

perdamaian dari tahun 1993 hingga 1996 dalam penyetujuan perjanjian damai 

                                                           
8Ibid., hal. 8-9 
9Kementerian Luar Negeri, 27 Juni 2011, Indonesia Kembali Menjadi Tuan Rumah Perundingan 

Implementasi Damai Pemerintah Filipina-MNLF, diakses dari 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-kembali-menjadi-tuan-rumah-

perundingan-implementasi-damai-Pemerintah-Filipina---MNLF.aspx (05/04/2017, 21.50)  
10 Kamaruzzaman Bustaman, November 2011, Redefinisi “Perbatasan dan Keamanan” di Asia 

Tenggara (Sebuah Paradigma untuk Ketahanan Nasional), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 

15, No. 2, ISSN: 1410-4946, hal. 170. 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-kembali-menjadi-tuan-rumah-perundingan-implementasi-damai-Pemerintah-Filipina---MNLF.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-kembali-menjadi-tuan-rumah-perundingan-implementasi-damai-Pemerintah-Filipina---MNLF.aspx
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(Manila Peace Agreement) atau bisa dikenal dengan the 1996 Final Peace Agreement 

(FPA).11 

Setelah penandatanganan Perjanjian Damai pada 1996, sejak 2001 Indonesia 

ditunjuk sebagai ketua dari Komite 6 yang berubah menjadi Komite 8 yang kemudian 

dikenal dengan nama Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan atau OIC Peace 

Committee for the Southern Philippines (OIC-PCSP).12 Sejak awal pembentukan 

Menlu Hassan Wirajuda mengetuai Komite OKI Tingkat Menteri yang memfasilitasi 

implementasi jalannya Perjanjian Damai 1996. 

Adapun pertemuan lain di tahun-tahun berikutnya, yakni Panel Hukum yang 

terdiri dari lima ahli hukum Pemerintah Filipina dan MNLF tahun 2010 yang 

dibentuk pada Pertemuan Tiga Pihak di tahun 2009.13 Perundingan Panel Hukum 

telah dilakukan dengan melalui beberapa pertemuan selama 11 bulan yang difasilitasi 

oleh KBRI Manila, yang kemudian berhasil mencapai perkembangan dengan 

kemajuan yang signifikan. Sehingga melalui Panel Hukum tersebut diharapkan dapat 

memperkuat lebih lanjut tentang perdamaian di Filipina Selatan. 

Pertemuan berikutnya ialah Ad-High Level Group (AHLG) tahun 2011, dan 

pertemuan terakhir dengan ditutupnya keseluruhan pertemuan dengan mengesahkan 

                                                           
11 Kementerian Luar Negeri, 20 Mei 2008, Penganugerahan Tanda Jasa “The Order of Sikatuna” 

Dari Pemeritahan Republik Filipina Kepada Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hasan Wirajuda, diakses 

dari http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penganugerahan-Tanda-Jasa-The-Order-of-

Sikatuna-Dari-Pemerintah-Republik-Filipina-Kepada-Menteri-Lua.aspx (07/04/2017, 15.29) 
12Ibid., 
13Kementerian Luar Negeri, 21 April 2010, Indonesia Memfasilitasi Penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), diakses 

dari http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Memfasilitasi-Penandatanganan-

Nota-Kesepahaman-antara-Pemerintah-Filipina-dan-Front-Pembeb.aspx (06/04/2017, 15.35) 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penganugerahan-Tanda-Jasa-The-Order-of-Sikatuna-Dari-Pemerintah-Republik-Filipina-Kepada-Menteri-Lua.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penganugerahan-Tanda-Jasa-The-Order-of-Sikatuna-Dari-Pemerintah-Republik-Filipina-Kepada-Menteri-Lua.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Memfasilitasi-Penandatanganan-Nota-Kesepahaman-antara-Pemerintah-Filipina-dan-Front-Pembeb.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Memfasilitasi-Penandatanganan-Nota-Kesepahaman-antara-Pemerintah-Filipina-dan-Front-Pembeb.aspx
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Report of the Ad-High Level Group (AHLG),14 untuk mencapai sebuah persetujuan 

lanjut atas beberapa hasil yang dicapai pada perdamaian antara kedua pihak tersebut. 

Masalah-masalah yang terjadi di Filipina Selatan menghasilkan perdamaian antara 

Pemerintah Filipina dengan MNLF tahun 2012.15 Berbagai negara juga turut ikut 

serta dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina, seperti Malaysia, Arab Saudi, 

Bangladesh, Brunei Darussalam, Mesir, Senegal, Somalia, Suriah, Turki dan Uganda, 

dimana negara-negara tersebut tergabung dalam Komite dari OIC-PCSP selain 

Indonesia.16 

Penelitian ini menjadi menarik karena Indonesia dan Filipina tergabung dalam 

anggota ASEAN memiliki Prinsip-Prinsip Dasar ketiga yang berbunyi ‘non-

interference dalam urusan internal satu sama lain’,17 yang membuat Indonesia tidak 

dapat melakukan kebijakan luar negerinya secara langsung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, membuat penulis tertarik 

untuk mengambil judul Pendekatan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Moro Di 

Filipina untuk mengetahui proses Indonesia dalam penyelesaian Konflik Moro di 

                                                           
14Kementerian Luar Negeri, 27 Juni 2011, Op., Cit. 
15 Lisa Huang, Victor Musembi and Ljiljana Petronic, June 21, 2012, The State-Moro Conflict in The 

Philipines, INAF 5439, hal. 7-8. Diakses dari 

http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1392.pdf(06/04/2017, 15.07). 
16 Kementerian Luar Negeri, 21 April 2010, Op., Cit. 
17ASEAN, diakses dari http://asean.org/asean/about-asean/overview/ (17/04/2017, 16.49). 

http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1392.pdf
http://asean.org/asean/about-asean/overview/
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Filipina Selatan. Maka rumusan masalah ialah penelitian ini,‘Bagaimana Pendekatan 

Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Moro di Filipina?’ 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan Indonesia dalam 

penyelesaian konflik Moro di Filipina dengan menggunakan kerangka pemikiran 

politik luar negeri dalam perspektif kontruktivisme tentang konsep identitas. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

pada pembaca tentang keilmuan mengenai pendekatan Indonesia terhadap Filipina 

dan masyarakat Moro. 

b. Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangan ilmu dan 

pemikiran pada pembaca khususnya Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik tentang pendekatan Indonesia penyelesaian konflik Moro di 

Filipina. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam tulisan ini terbagi menjadi dua kategori, pertama 

peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Moro dan kategori kedua, upaya dari 

internasional dalam penyelesaian konflik.  

Kategori pertama penelitian terdahulu ditulis oleh Agista Fanda Cahyani 

tentang Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di 

Rakhine, Myanmar dan Moro, Filipina18 menggunakan konsep luar negeri bebas-

aktif dan teori resolusi konflik, sedangkan kedua menggunakan konsep mediasi 

fasilitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian perbandingan dengan pendekatan 

politik luar negeri Indonesia dalam penyelesaian konflik dengan cara yang berbeda 

dilakukan di Myanmar dan Filipina. Dalam melakukan politik luar negeri untuk 

konflik yang terjadi di Myanmar, Indonesia melakukannya melalui tingkat bilateral, 

multilateral, dan regional, yakni dengan OKI, Myanmar, dan ASEAN. Adapun 

konflik yang terjadi di Filipina, Indonesia melakukan politik luar negerinya dengan 

melalui tingkat multilateral, yakni dengan cara sebagai mediator dan fasilitator 

melalui OKI dalam penyelesaian konflik tersebut.  

Penelitian terdahulu kedua Alghi Mustika Luthfi tentang Peran Indonesia di 

Era Soeharto dalam Proses Penyelesaian Konflik Mindanao: Studi Kasus Pasca 

                                                           
18 Agista Fanda Cahyani, 2015, Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian 

Konflik di Rakhine, Myanmar dan Moro, Filipina, Skripsi, Malang: Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Jeddah Accord19 menggunakan third party intervention dan konsep mediasi fasilitatif. 

Indonesia menjadi mediator yang berperan aktif dengan upaya menawarkan sebuah 

alternatif lain untuk dijadikan sebagai solusi dari negosiasi dan menjembatani dari 

kepentingan berbeda di Filipina dan Moro. Keterlibatan Indonesia di era Suharto pada 

proses  penyelesaian konflik yang terjadi di Mindanao saat pasca Jeddah Accord 

dengan memberikan dua alternatif. Pertama, berupa otonomi khusus sebagai 

penyelesaian konflik Mindanao dalam proses perdamaian konflik antara 

Pemerintahan Filipina dan Moro di Mindanao. Kedua, penendatanganan perjanjian 

damai untuk mengurangi ruang politisi pada Final Peace Agreement pada tanggal 2 

September 1996. Persamaan kategori pertama dengan tulisan ini ialan peran dari 

Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro dan perbedaannya dengan tulisan ini 

terletak pada alat analisa, karena tulisan ini menggunakan konsep identitas dalam 

pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia ke Filipina dan Moro. 

Kategori kedua terdapat pada penelitian terdahulu antara lain oleh Donna 

Isrina Fitrah yang berjudul Multiparty Mediation in the Southern Philippines 

Conflict20 menggunakan pendekatan posisi, strategi mediator, dan koordinasi dalam 

mediasi banyak pihak yang berfokus pada perbandingan peran Malaysia dan 

Indonesia sebagai mediator di konflik Moro. Malaysia sebagai mediator di konflik 

Moro melalui Intenational Contact Group (ICG), sedangkan Indonesia melalui 

                                                           
19Alghi Mustika Luthfi, 2017, Peran Indonesia di Era Soeharto dalam Proses Penyelesaian Konflik 

Mindanao: Studi Kasus Pasca Jeddah Accord, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
20 Donna Isyrina Fitrah, 2012, Multiparty Madiation in the Southern Philippines Conflict, Tesis, 

Belanda: Master International Relations and Diplomacy, Leiden University. 
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Organization of the Islamic Conference (OIC) yang dijelaskan berperan lebih efektif 

dibanding dengan Malaysia. Perbandingan antara keduanya dikarenakan Indonesia 

mendapat legitimasi yang tinggi dari Organization of the Islamic Conference (OIC) 

dan OIC memiliki level organisasi yang lebih tinggi dari International Contact Group 

(ICG). 

Kemudian Aunur Rofiq MS tentang Kebijakan Pemerintah Filipina dalam 

Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front21 menggunakan politik 

luar negeri dalam perspektif konstruktivisme dan teori problem solving. Pemikiran 

radikal yang berkembang dalam kelompok MILF menjadi ancaman bagi proses 

perdamaian dan penyelesaian konflik antar dua pihak Filipina dan Moro. Sistem 

pemeritahan di Filipina menggunakan sistem demokrasi menghendaki untuk sistem 

pemerintahan yang terbuka, dalam arti negara memberikan kebebasan untuk 

berpendapat. Kemudian Filipina sebagai negara demokrasi yang berbentuk dari 

beberapa tahun setelah kemerdekaan telah membentuk struktur negara yang 

memikirkan kepentingan rakyat dan memberikan kewenangan rakyat untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. 

Terakhir oleh Ariel R. Caculitan tentang Negotiating Peace with The Moro 

Islamic Liberation Front in The Southern Philippines22 menggunakan pendekatan 

                                                           
21Aunur Rofiq MS, 2017, Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro 

Islamic Liberation Front, Journal of International Relations, Vol. 3, No. 4, Diponegoro: Departemen 

Hubungan Internasional, Univeritas Diponegoro. 

22Ariel R. Caculitan, 2005, Negotiating Peace with the Moro Liberation Front in the Southern 

Philippines, Tesis, California: Master of Arts in Security Stdies (Stabilization and Reconstruction), 

Naval Postgraduate School. 
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penanggulangan konflik yang terjadi di Filipina. Caculitan menjabarkan tentang 

negosiasi perdamaian antara Moro Islamis Liberation Front (MILF) dengan 

Pemerintah Filipina (GRP) di Filipina Selatan, yakni dengan menunjukkan prospek 

masa depan proses perdamaian dan penanggulangan konflik di Filipina. Hasil yang 

signifikan dapat diambil dari penelitian ini ialah bahwa proses perdamaian antar 

kedua pihak yang berkonflik sangatlah memungkinkan, karena gencatan senjata dan 

dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat dapat menjadi bukti dari konflik ini 

akan berkelanjutan namun proses perdamaian ini tidak menemukan kesulitan. Dalam 

tesis ini proses penyelesaian konflik menjadi lebih luas, karena terdapat beberapa 

keterlibatan dengan negara lain beserta komitmen yang dipelihatkan oleh pihak-pihak 

yang terkait.  

Persamaan kategori kedua dengan tulisan ini terletak pada isu konflik Moro 

yang terjadi di Filipina. Perbedaannya ialah terletak pada upaya dari organisasi dan 

kebijakan dari pemerintah Filipina dalam mengatasi konflik Moro. Penelitian 

terdahulu dapat dipersingkat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Skripsi:  

Perbandingan Politik 

Luar Negeri Indonesia 

Dalam Penyelesaian 

Konflik di Rakhine, 

Myanmar dan Moro, 

Filipina 

 

Oleh: Agista Fanda 

Perbandingan 

 

Konsep Luar Negeri 

bebas-aktif, dan Teori 

Resolusi Konflik,  

Di Rakhine, Myanmar, Indonesia melakukan 

politik luar negerinya dengan melalui 

tingkat bilateral, multilateral, dan regional 

yakni dengan Myanmar, OKI, dan ASEAN. 

Sedangkan di Moro, Filipina, Indonesia 

melakukan politik luar negerinya melalui 

tingkat multilateral. Indonesia sebagai pihak 

ketiga atau pihak netral yang bertindak 

sebagai negosiator maupun sebagai mediator 
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Cahyani 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

dan fasilitator dalam penyelesaian konflik di 

Myanmar maupun Filipina. 

2. Skripsi:  

Peran Indonesia di Era 

Soeharto dalam Proses 

Penyelesaian Konflik 

Mindanao: Studi 

Kasus Pasca Jeddah 

Accord 

 

Oleh: Alghi Mustika 

Luthfi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Eksplanatif 

 

Teori Third Party 

Intervention  dan 

Konsep Mediasi 

Fasilitatif 

Keterlibatan Indonesia di era Suharto pada 

proses  penyelesaian konflik yang terjadi di 

Mindanao saat pasca Jeddah Accord dengan 

memberikan dua alternatif. Pertama, berupa 

otonomi khusus sebagai penyelesaian 

konflik Mindanao dalam proses perdamian 

konflik antara Pemerintahan Filipina dan 

Moro di Mindanao. Kedua, 

penendatanganan perjanjian damai untuk 

mengurangi ruang politisi pada Final Peace 

Agreement pada tanggal 2 September 1996. 

3. Tesis: 

Multiparty Mediation 

in the Southern 

Philippines Conflict 

 

Oleh: Donna Isyrina 

Fitrah 

Leiden University 

Pendekatan 

Posisi dan Strategi 

Mediator, Koordinasi 

dalam Mediasi banyak 

Pihak 

Perbandingan antara Malaysia yang melalui 

ICG dan Indonesia yang melalui OIC dalam 

penyelesaian konflik Moro. Berperannya 

Indonesia dalam penyelesaian konflik lebih 

efektif dari Malaysia. Legitimasi tinggi dari 

OIC dan OIC yang memiliki level organisasi 

lebih tinggi membuat peran Indonesia dinilai 

memiliki kefektifan lebih dari Malaysia. 

4. Jurnal: 

Kebijakan Pemerintah 

Filipina dalam 

Menangani Ancaman 

Gerakan Moro Islamic 

Liberation Front 

 

Oleh: Aunur Rofiq 

MS 

Universitas 

Diponegoro 

Politik Luar Negeri 

dalam Perspektif 

Konstruktvisme dan 

Teori Problem Solving 

Sistem pemeritahan di Filipina 

menggunakan sistem demokrasi 

menghendaki untuk sistem pemerintahan 

yang terbuka, dalam arti negara memberikan 

kebebasan untuk berpendapat. Filipina 

sebagai negara demokrasi yang terbentuk 

dari beberapa tahun setelah kemerdekaan 

telah membentuk struktur negara 

memikirkan kepentingan dan memberikan 

kewenangan rakyat untuk ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. 

5. Tesis: 

Negotiating Peace 

with The Moro Islamic 

Pendekatan 

Penanggulangan 

Konflik 

Negara atau organisasi yang terlibat 

Malaysia, AS, OIC/OKI, dan negara-negara 

lain yang ikut membantu dalam 
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Front in The Southern 

Filipines 

 

Oleh: Ariel R 

Caculitan 

Naval Post Graduate 

School 

penyelesaian konflik Moro di Filipina. 

Proses perdamaian lebih memungkinkan 

terjadi dengan melibatkan pihak-pihak yang 

dapat menjadi penengah dan perlu adanya 

sebuah komitmen dalam penyelesaian 

konflik. 

6. Skripsi: 

Pendekatan Indonesia 

dalam Penyelesaian 

Konflik Moro di 

Filipina 

 

Oleh: Kiki Mardiyani 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Eksplanatif 

 

Politik Luar Negeri 

dalam Perspektif 

Konstruktivisme 

Berperannya Indonesia dalam konflik Moro 

di Filipina melakukan kebijakan luar 

negerinya dengan Indonesia dipandang 

mempunyai identitas yang sama sebagai 

negara demokrasi. Identitas kolektif 

Indonesia memiliki kesamaan serumpun 

sebagai negara demokrasi, hubungan 

persahabatan Indonesia dan Filipina sesama 

anegara yang berada dalam kawasan Asia 

Tenggara, dan sesama negara yang 

tergabung dalam ASEAN. 

Secara keseluruhan penelitian terdahulu relatif sama yaitu tentang peran dari 

Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Moro. Perbedaan yang penulis temukan 

ialah Pendekatan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Moro di Filipina, dapat 

menggunakan konsep identitas kolektif dari politik luar negeri dalam perspektif 

konstruktivisme untuk menjelaskan fleksibelitas masuknya Indonesia dalam upaya 

menyelesaikan konflik Moro. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia dipandang 

mempunyai identitas sama dengan Filipina yaitu demokrasi. Persamaan identitas ini 

yang kemudian disebut dengan identitas kolektif, sehingga penulis mengajukan 

konsep Identitas untuk menganalisis peran Indonesia dalam upaya dengan lebih jelas.  
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1.5 Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis digunakan untuk menyederhanakan fenomena-fenomena 

yang telah terjadi di dunia sehingga dapat dimengerti dengan mudah.23 Sehingga 

dalam hal ini penulis menggunakan kerangka pemikiran agar mempermudah penulis 

untuk menjelaskan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan kerangka pemikiran Politik Luar Negeri dalam Perspektif 

Konstruktivisme. 

1.5.1 Politik Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme 

Christopher Hill mengatakan bahwa politik luar negeri sebagai jumlah 

hubungan luar resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam 

hubungan internasional.24 Menurut Walter Carlesnaes, politik luar negeri yaitu 

tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah 

maupun non-pemerintah) yang berada diluar wilayah teritorial mereka dan yang ingin 

mereka pengaruhi, sehingga tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk 

tujuan-tujuan, komitmen atau arah yang dinyatakan secara eksplisit dilakukan oleh 

wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang 

berdaulat.25 Politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di 

suatu negara atau komunitas politik dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan 

negara di dunia internasional. 

                                                           
23 Alexander Wendt, Jack S. Levy, Richard Litte, dkk, 2014, Metodologi Hubungan Internasional 

(Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif), Bandung: Intans Publishing, hal. 3  
24Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai 

Konstruktivisme, Bandung: Nuansa Cendekia, hal. 13 
25Ibid., hal. 13 
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Politik luar negeri terbagi menjadi tiga generasi, generasi pertama (1954-

1974) yang berfokus pada bagaimana para aktor memahami, mempersepsikan, 

menginterpretasi dan mempelopori aktor-aktor di bawah level negara untuk melihat 

keputusan politik luar negeri yang dapat digeneralisasikan dalam pembuatan teori.26 

Generasi kedua (1974-1993) yakni proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri 

terletak pada proses organisasi dan politik birokrasi dalam mempengaruhi pembuatan 

keputusan kebijakan luar negeri.27 Kemudian, generasi ketiga (dimulai tahun 1993) 

kemunculan dari teori-teori kritis dan konstruktivis, menjelaskan mengenai 

bagaimana pemikiran aktor sampai pada persepsi mengenai lingkungan yang 

mempunyai sifat dan identitas yang berkaitan dengan isu-isu, penekanan pada ide, 

pemikiran, dan kepercayaan kelompok-kelompok yang terlibat dalam negeri maupun 

luar negeri.28  

Dari ketiga generasi yang telah dijelaskan dapat diambil perbedaan, untuk 

generasi pertama pengambilan keputusan ditentukan oleh aktor yakni negara. 

Generasi kedua ditemukan bukan hanya aktor (negara) saja yang dapat mengambil 

keputusan, tetapi juga terdapat organisasi internasional. Kemudian untuk generasai 

ketiga ditemukan kembali, tidak hanya aktor (negara) dan organisasi internasional 

saja yang dapat mengambil keputusan, tetapi dapat dilihat dari isu-isu lingkungan, 

masyarakat sosial sekitar, ide, nilai, dan identitas yang terjadi. 

                                                           
26Ibid., hal. 26 
27Ibid., hal. 27 
28Dale C. Copeland, 2006, Constructivism and International Relations, USA: Rouledge Taylor & 

Francis Group, hal. 1 
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Konstruktivisme menurut Alexander Wendt, aktor hubungan internasional 

diberi atribut sebagaimana manusia, seperti rasionalitas, identitas, kepentingan, 

keyakinan dan lainnya.29 Identitas merupakan konsep yang sangat penting dalam 

konstruktivisme, dimana konstruktivisme memperlakukan identitas sama halnya 

sebagai variabel independen, atau faktor yang menjelaskan tindakan negara bahkan 

juga diperlakukan sebagai variabel dependen karena identitas dianggap sebagai 

entitas terkonstruksi secara sosial.30 

Bagan 1.1 Faktor Pembentuk Identitas31 

 

 

 

 

 

Seperti digambarkan bahwa aktor yang mempunyai identitas membentuk 

kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan, yang kemudian aktor itu 

mempertahankan, memodifikasi ataupun mempengaruhi identitas aktor tersebut yang 

kemudian dapat diklasifikasikan dengan bagan yang telah digambarkan. Sehingga, 

Alexander Wendt mengkategorikan identitas menjadi empat jenis, yakni identitas 

personal (personal identity), identitas yang dikategorikan (type identity), identitas 

                                                           
29Mohammad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 27 
30Ibid., hal.43 
31Ibid., hal. 49 

Identitas 

Tindakan Kepentingan 
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peran (role identity), dan identitas kolektif (collective identity), keempat identitas 

tersebut melahirkan kepentingan yang berbeda-beda tergantung dengan konteks yang 

dipilih.32 

Jenis pertama identitas ialah identitas personal (personal identity) yakni 

atribut yang membentuk eksistensi negara yang dapat membedakannya dengan 

negara lain, dimana suatu negara tidak memerlukan pemaknaan dengan negara lain 

dikarenakan identitas ini otomatis muncul dari kesadaran negara sebagai ‘individu’, 

sehingga tanpa kehadiran significant other, negara secara intrinsik mempunyai 

atribut-atribut yang membuatnya menjadi seperti itu. 

Jenis identitas yang kedua adalah identitas yang menggolongkan negara ke 

dalam kategori tertentu atau bisa disebut dengan type identity, kategorisasi ini 

merupakan derivasi dari identitas personal yang sama-sama bersifat intrinsik tanpa 

memiliki definisi situasi terhadap lingkungan eksternal, dimana interaksi 

internasional sering dipengaruhi oleh atribut intrinsik yang dimiliki dari suatu 

negara.33 Contohnya Indonesia yang dipandang sebagai negara Islam dan negara 

demokratis, dimana disebut sebagai negara Islam karena Indonesia memiliki 

penduduk yang mayoritas menganut agama Islam sedangkan sebagai negara 

demokratis yakni Indonesia memiliki sistem politik yang menganut demokrasi 

dimana terlihat adanya konstitusi dan implementasi di Indonesia. 

                                                           
32Alexander Wendt, 2003, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University 

Press, hal. 224 
33Mohammad Rosyidin, Op. Cit., hal. 51. 
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Jenis identitas ketiga adalah identitas peran (role identity), berawal dari peran 

yang didefinisikan sebagai kedudukan atau posisi aktor dalam suatu masyarakat atau 

kelompok atau suatu komunitas, sehingga identitas peran adalah pandangan tentang 

posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan internasional yang berkenaan 

dengan tanggung jawab negara, yaitu apa yang seharusnya dilakukan negara ketika 

dihadapkan pada situasi tertentu.34 Seperti Indonesia yang menjadi penengah dan 

memfasilitasi konflik Moro yang terjadii di Filipina Selatan. 

Jenis identitas yang keempat identitas kolektif (collective identity) merupakan 

kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor (antar negara), identitas ini menganut 

logika kelompok yang berlandaskan rasa solidaritasyang terdiri dalam kumpulan 

individu atau negara dalam hubungan antar bangsa ditentukan oleh hubungan 

persahabatan, yakni ketika negara saling mempersepsi bahwa mereka adalah teman 

maka tercipta identitas bersama.35 Contoh keseluruhan yakni Indonesia yang 

merupakan ‘negara muslim’ ketika dikaitkan dengan isu Palestina, namun ketika 

diselenggarakan Bali Democracy Forum, Indonesia menjadi ‘negara demokratis’, 

ataupun ketika Indonesia menerima kunjungan dari Amerika Serikat akan menjadi 

‘mitra strategis’ bagi AS.36 

Setelah menyebutkan dan menjelaskan masing-masing jenis identitas yang 

ada, dalam hal ini penulis akan menggunakan dua dari jenis konsep identitas yang 

                                                           
34Alexander Wendt, Op. Cit., hal. 53. 
35 Mohammad Rosyidin, Desember 2013, Membangun Komunitas Yang Kredibel: Komitmen 

Terhadap Institusi Sebagai Prasyarat Menuju Komunitas Keamanan ASEAN 2015, Jurnal Universitas 

Paramadina, Vol. 10, No. 3, hal. 881. 
36 Mohammad Rosyidin, Op. Cit., hal. 60. 
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telah disebutkan. Jenis konsep identitas yang digunakan penulis ialah jenis konsep 

identitas yang keempat yakni identitas kolektif (collective identity). 

Faktor pembentuk identitas kolektif terbagi menjadi tiga, yakni struktural, 

sistemik, dan strategis.37 Struktural disini ialah faktor intersubjektivitas antarnegara 

mengacu pada bagaimana negara-negara mengidentifikasi satu sama lain. Sistemik 

berkaitan dengan interaksi antar negara, saling ketergantungan dan kesamaan nilai 

yang dianut. Strategis berkaitan dengan sikap dan komunikasi, dimana menunjukkan 

sikap kooperatif atau ramah antara satu sama lain. 

 

Bagan 1.2 Faktor Pembentuk Identitas Kolektif38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ibid., hal. 58. 
38 Ibid., hal. 59. 
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Pada identitas kolektif (collective identity) yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa identitas ini menganut logika kelompok berlandaskan rasa solidaritas. 

Terdapat kesamaan identitas kolektif negara yang dianut Filipina dan Indonesia yakni 

sama-sama negara yang menganut sistem demokrasi. Identitas kolektif Indonesia 

yang lain ialah sebagai negara dengan penduduk mayoritas penduduk Islam mampu 

mensejahterakan masyarakatnya dalam hal toleransi untuk masyarakat beragama. 

Kemudian dengan kedua identitas Indonesia dipandang dapat melakukan pendekatan 

ke Filipina ataupun Moro. 

Pendekatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina 

menggunakan tiga strategi, yakni pertama menggunakan identitas negara demokrasi 

ketika mendekat ke Filipina, kedua menggunakan identitas negara yang bermayoritas 

Islam dan nilai demokrasi ketika mendekat ke Moro, dan ketiga menggunakan OKI 

sebagai kendaraan politik atau strategi diplomasi.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Level Analisa 

Level analisa dalam penelitian ini adalah korelasionis, karena tingkat 

eksplanasinya sama dengan tingkat analisa. Unit Analisa adalah jalan atau cara 

Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina. Unit Eksplanasi 

adalah pendekatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina. Unit 

analisa dan eksplanasi sama-sama menggunakan negara dengan negara, yaitu 

Indonesia dan Filipina. 
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1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, penelitian eksplanatif. Tujuan 

penggunaan penelitian eksplanatif dalam penelitian ini ialah pendekatan yang 

dilakukan Indonesia untuk mengatasi konflik, dimana Indonesia bertanggungjawab 

selaku ketua komite perdamaian dalam penyelesaian konflik. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (library research). Data dalam penelitian ini berdasarkan 

dari data sekunder yang didapatkan dari riset terdahulu, buku, majalah, jurnal, berita, 

artikel, surat kabar, internet, dokumen-dokumen, dan bentuk tulisan lainnya yang 

mendukung dan relevan dengan objek peneltian. Berdasarkan sumber-sumber 

tersebut penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang kemudian dipilih 

agar sesuai dengan sistematika penulisan. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini, teknik analisa atau metode pendekatan yang digunakan 

ialah kualitatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan dengan kumpulan kata-kata 

argumentatif yang berdasarkan pada informasi yang didapat dari hasil literature yang 

kemudian harus disimpulkan. Data yang diperoleh berdasarkan data yang berkaitan 

dengan peran Indonesia yang ikut dalam penyelesaian konflik Moro. Setelah 

pengumpulan data, data tersebut kemudian diolah kembali menjadi kalimat yang akan 

mudah dipahami tanpa mengubah makna dari data tersebut, kemudian data dianalisis 
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agar dapat diketahui identias kolektif (collective identity) atas proses cara Indonesia 

pada konflik tersebut. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang diteliti akan dibatasi pada tahun 2001 hingga 2013, 

karena pada tahun 2001 Indonesia memulai kembali perannya yang ditunjuk oleh 

ketua Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan (OIC-PCSP), sedangkan 2013 ialah 

karena Moro mendapatkan hak otonomi daerah setelah penyelesaian konflik tersebut. 

b. Batasan Materi 

Pada penelitian ini diperlukan sebuah batasan agar pembahasan tidak menjadi 

terlalu luas dalam pokok pembahasan yang disajikan, maka penelitian ini 

memfokuskan pada identitas kolektif sebagai jalan, pendekatan pada Indonesia 

berperan dalam penyelesaian konflik Moro. Sehingga tidak menutup kemungkinan 

jika penulis mengikutsertakan sedikit pembahasan lain diluar obyek karena agar dapat 

memperkuat dan menjadi bahan pendudukung dalam penulisan, yakni dengan 

ketentuan masih mempunyai hubungan yang relevansi dengan obyek penelitian. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Keterlibatan atau keikutsertaan Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro 

dapat dijelaskan dengan konsep Identitas. Bahwa dengan Identitas demokrasi yang 

dianut Indonesia dapat diterima oleh semua pihak di Moro, Filipina. Melalui 
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keketuaan di OIC-PCSP, Indonesia berperan dalam upaya penyelesaian konflik 

Moro. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pada BAB I Pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka teoritis, metode penelitian, argument dasar dan sistematika penulisan. 

BAB II Dinamika Konflik Moro dan Upaya Penyelesaiannya, bab ini akan 

dijelaskan mengenai dinamika konflik Moro dari masa ke masa hingga munculnya 

perjanjian damai 1996. Upaya penyelesaian konflik melibatkan aktor internasional 

dan organisasi interasional. 

 BAB III Identitas Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Moro di Filipina, 

bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip non-interference ASEAN dalam 

penyelesaian konflik Moro menjadi kendala dari Indonesia. Kemudian Indonesia 

melakukan pendekatan terhadap Filipina dan Moro menggunakan dua pendekatan soft 

approach dan political approach. 

BAB IV Penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang dilakukan penulis. 


