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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Myanmar telah mengalami transisi dari pemerintahan junta
1
 menuju

pemerintahan yang demokratis. Proses ini terjadi pada tahun 2010 yang ditandai 

dengan diadakannya pemilu presiden dan dimenangkan oleh Thein Sein, seorang 

pensiunan militer. Pada tahun 2011, Thein Sein resmi diangkat menjadi presiden 

Myanmar. Pada masa pemerintahannya, salah satu fokus utama Thein Sein dalam 

agenda reformasi adalah menegakkan perdamaian dengan kelompok etnis 

bersenjata. Myanmar sendiri merupakan negara multikultur di mana terdapat 135 

etnis
2
 dan mayoritas etnisnya adalah Bamar atau Birma yang menganut agama

Buddha.  

Konflik antara pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata ini sudah 

dimulai sebelum Myanmar merdeka dari Inggris yaitu dengan etnis Khacin, Chin 

dan Shan yang merupakan etnis minoritas yang menganut agama Kristen. Ketiga 

etnis ini merasa dikesampingkan dalam segala hal sehingga mereka melakukan 

pemberontakan kepada pemerintah. Namun menjelang kemerdekaannya, pada 

1
  Pemerintah junta adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sebuah komite militer. 

Kepemimpinan junta militer dalam pemerintahan pada praktiknya justru membuat sebuah negara 

tidak stabil karena sistem yang diterapkan dalam pemerintahan adalah “komando satu arah” yang 
harus mematuhi komando pusat dan tidak mengenal musyawarah.
2 ‘Untold Miseries: Wartime Abuse and Forced Displacement in Burma’s Khacin State’, Human 
Rights Watch, March 2012, p. 22, dalam Anindita, 2015, Relasi Negara dengan Kelompok 

Minoritas: Konflik Kachin Tahun 2011 di Myanmar, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Gadjah Mada hal. 108.
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tahun 1947 atas inisiasi Aung San, berusaha menyatukan etnis bersenjata melalui 

Perjanjian Panglong. Perjanjian ini menjamin hak-hak minoritas dengan diberikan 

kewenangan otonomi daerah. Namun sebelum Myanmar merdeka, Aung San 

dibunuh dan membuat perjanjian ini tidak dihargai sehingga memunculkan 

perlawanan kembali atas ketidakmampuan pemerintah menjamin hak-hak mereka. 

Tahun 1950-an merupakan tahun-tahun di mana pemberontakan etnis 

menyebar ke seluruh Myanmar bahkan di semua negara bagian untuk melawan 

pemerintah.
3
 Pemerintah sipil yang berkuasa saat itu, U Nu, dianggap tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan kelompok etnis bersenjata. Hal ini kemudian 

membuat militer turut campur dalam membantu menyelesaikan konflik dengan 

kelompok etnis bersenjata yang berujung pada kudeta yang dilakukan oleh 

Jenderal Ne Win tahun 1962. Satu-satunya cara untuk meredam kekacauan ala 

militer adalah dengan tindakan kekerasan di mana Ne Win menekan pemberontak 

di beberapa negara bagian. Ne Win sendiri memutuskan hanya ada satu partai 

yang berkuasa, yaitu Burmese Sosialist Program Party (BSPP). Namun pada 

tahun 1988, terjadi demo besar-besaran yang dikenal sebagai “8888 Uprising“ 

yang dilakukan oleh pelajar, biksu, warga sipil juga kelompok pemberontak akibat 

kebijakan BSPP yang banyak merugikan seperti membawa Myanmar menjadi 

negara terbelakang.
4
 Demonstrasi ini direspon pemerintah militer dengan 

menyerang para demonstran dan menewaskan 3.000 demonstran.
5
 

                                                           
3
 Farida Choirunisa, 2015, Peran Aung San Suu Kyi dalam Masa Transisi Politik di Myanmar 

Periode 1990-an-2000-an, Tesis Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada hal. 3. 
4
 Nehginpao Kipgen, 2013, Burmas’s 8888: A Movement That Lives on, Huffington Post, diakses 

melalui: http://www.huffingtonpost.com/nehginpao-kipgen/burmas-8888_b_3723013.html, ,  pada 

tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.00 WIB. 
5
 Ibid. 

http://www.huffingtonpost.com/nehginpao-kipgen/burmas-8888_b_3723013.html
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Demonstrasi besar-besaran ini kemudian membuat Ne Win 

mengundurkan diri dan digantikan oleh Jenderal Saw Maung pada tahun 1989. 

BSPP di bawah pemerintahan Saw Maung berganti menjadi State Law and Order 

Restoration Council (SLORC) yang berusaha memperbaiki kondisi Myanmar 

pasca demonstrasi. Salah satu efek dari demonstrasi ini adalah diadakannya 

kesepakatan untuk mencapai perjanjian gencatan senjata dengan kelompok etnis 

bersenjata. Hingga tahun 2010, pemerintah militer telah mencapai 40 kesepakatan 

gencatan senjata tidak tertulis dengan kelompok etnis bersenjata kecuali dengan 

Kachin Independent Organization (KIO).
6
 Pemerintah militer menganggap tidak 

perlu adanya perjanjian tertulis dengan semua kelompok karena sebelumnya telah 

dilakukan dengan KIO. Namun dalam perjanjian tidak tertulis, pemerintah 

memberikan keleluasaan untuk kelompok etnis bersenjata dalam kepemilikan 

senjata dan mengontrol daerah teritorialnya sendiri juga dalam mengelola SDA 

seperti tambang permata dan mineral walaupun mereka dibatasi dalam perekrutan 

dan perluasan persenjataan.
7
 Meskipun banyak kelompok etnis bersenjata yang 

mau melakukan kesepakatan dengan pemerintah dalam perjanjian gencatan 

senjata, namun masih banyak kelompok etnis yang tetap melakukan 

pemberontakan kepada pemerintah dengan alasan ketidakpercayaan kepada 

pemerintah militer. 

Hal inilah yang membuat pemerintahan baru membuat proses 

perdamaian sebagai fokus utama. Pada tanggal 18 Agustus 2011, Thein Sein 

                                                           
6
 Min Zao Oo, 2014, Understanding Myanmar’s Peace Process: Ceasefire Agreements, 

SwissPeace diakses dalam: 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_2_2

014_online.pdf,  pada tanggal 19 Februari 2017 pukul 17.59 WIB, hal. 8. 
7
 Ibid., hal. 8-9. 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_2_2014_online.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_2_2014_online.pdf
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membuat permohonan kepada banyak kelompok etnis bersenjata untuk memulai 

pembicaraan damai dengan pemerintah.
8
 Pada awalnya, inisiasi presiden tidak 

disambut baik oleh kelompok etnis bersenjata sampai presiden mengirim Menteri 

Aung Min pada bulan Oktober 2011 untuk bertemu secara langsung dengan 

kelompok etnis bersenjata di daerah Segitiga Emas secara informal.
9
 Hal ini 

dilakukan untuk berdialog dengan kelompok etnis bersenjata dan menindaklanjuti 

proses perdamaian. Hasilnya, beberapa kelompok etnis bersenjata mulai tergerak 

untuk memulai kesepakatan dengan pemerintah di mana sebulan  pasca pertemuan 

dengan Aung Min, Shan State Army yang merupakan salah satu kelompok 

bersenjata terbesar, menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah.
10

 Hal 

ini kemudian diikuti oleh Karen National Union pada bulan Januari 2012 di mana 

kelompok ini sebelumnya belum pernah terlibat gencatan senjata dengan 

pemerintah. 

Keberhasilan dalam penandatanganan dengan dua etnis bersenjata ini 

menjadi awal yang baik dalam proses perdamaian di mana pemerintah mulai 

mendapat kepercayaan dari kelompok etnis bersenjata. Hal ini kemudian 

ditindaklanjuti dengan melakukan proses perdamaian secara formal dengan 

mendirikan dua komite yaitu Union Peace-making Central Commitee (UPCC) 

yang dipimpin oleh presiden yang bertujuan untuk pengeluaran kebijakan. Komite 

kedua dipimpin oleh wakil presiden yaitu Union Peace-making Work Commitee 

(UPWC) yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan.  

                                                           
8
 Aung Naing Oo, 2014, Three-Year Journey of the Peace Process, Myanmar Times, diakses 

dalam: http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/11353-three-year-journey-of-the-peace-

process.html,  pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 19.47 WIB.  
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/11353-three-year-journey-of-the-peace-process.html
http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/11353-three-year-journey-of-the-peace-process.html
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Kedua komite ini kemudian dibantu oleh sebuah lembaga yaitu Myanmar 

Peace Center yang diketuai oleh Aung Min yang bertugas sebagai kepala 

negosiator.
11

 MPC merupakan organisasi hybrid yang dibentuk oleh presiden yang 

juga bergerak sebagai NGO yang didanai oleh Uni Eropa. Kerjasama yang 

dilakukan oleh pemerintah Myanmar dengan Uni Eropa merupakan salah satu 

tujuan dan prioritas Uni Eropa dalam mempromosikan perdamaian, demokrasi 

dan keberlanjutan pertumbuhan untuk keuntungan masyarakat Myanmar. Uni 

Eropa merupakan salah satu anggota dari Peace Donor Support Group (PDSG) 

yang diketuai oleh Norwegia. Selain Uni Eropa, Jepang yang juga merupakan 

anggota PDSG, turut mendanai MPC namun tidak sebesar pendanaan yang 

dilakukan Uni Eropa. MPC bertindak sebagai layanan pusat bagi pemerintah 

donor dan INGO yang ingin mendukung proses perdamaian. MPC merupakan 

wadah untuk pemerintah, anggota kelompok etnis bersenjata, organisasi 

masyarakat sipil, donor internasional dan INGO untuk bertemu dan melakukan 

negosiasi.
12

  

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh MPC sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk 

mempertemukan antara pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata. Maka dari 

itu, peneliti mengangkat penelitian dengan menfokuskan pada “Pengaruh 

Myanmar Peace Center (MPC) terhadap Proses Perdamaian antara 

                                                           
11

 Myanmar Peace Center, diakses dalam: 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/myanmar-peace-center,  pada tanggal 8 Februari 

2017 pukul 20.09 WIB. 
12

 Ibid.  

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/myanmar-peace-center
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Pemerintah Myanmar dengan Kelompok Etnis Bersenjata Tahun 2012-

2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh 

peneliti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

Myanmar Peace Center (MPC) terhadap proses perdamaian antara pemerintah 

Myanmar dengan kelompok etnis bersenjata tahun 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Myanmar Peace 

Center (MPC) terhadap proses perdamaian antara pemerintah Myanmar dengan 

kelompok etnis bersenjata tahun 2012-2016. Selain itu, penelitian ini juga melihat 

MPC yang membantu proses perdamaian dengan membangun keinginan dari 

kedua belah pihak untuk bertemu dan melakukan negosiasi. MPC dalam 

menjalankan perannya juga memiliki strategi dan pendekatan dalam 

mensinergikan kepentingan kelompok etnis bersenjata dan pemerintah. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk melihat mekanisme yang dibangun dalam proses 

perdamaian. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini berguna untuk memperluas wacana dan kajian dalam 

disiplin Ilmu Hubungan Internasional serta sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan teori resolusi konflik, khususnya Myanmar dan negara-negara 

yang sedang berkonflik dengan kelompok etnis bersenjata atau kelompok 

bersenjata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

terhadap strategi dan pendekatan yang peneliti lakukan untuk kemudian dirangkup 

dan dipelajari. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan dan 

menambah wawasan bagi mahasiswa serta segenap elemen masyarakat yang 

berminat untuk meneliti konflik antara pemerintah dengan kelompok etnis 

bersenjata di Myanmar. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh Myanmar 

Peace Center (MPC) terhadap proses perdamaian antara pemerintah Myanmar 

dengan kelompok etnis bersenjata tahun 2012-2016, telah ada beberapa penelitian 

serupa yang membahas dengan topik yang sama atau memiliki pola yang sama 

dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian 

oleh Henny Lusia dengan judul “Mediasi yang Efektif dalam Konflik Internal 
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Studi Kasus: Mediasi oleh Crisis Management Initiative dalam Proses Perdamaian 

Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia”.
13

 Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan mediasi oleh Crisis 

Management Initiative dalam konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia. 

Landasan teori atau konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori 

konflik, teori resolusi konflik dan konsep mediasi.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa konflik internal yang terjadi antara 

pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menjadi 

konflik yang komplek. Hal ini ditunjukkan dengan lamanya konflik berlangsung 

yaitu sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga tahun 2005. Sejak masa 

pemerintahan Soekarno hingga Megawati, konflik internal ini tidak pernah 

berujung pada perdamaian karena pemerintah justru mengirimkan tentara untuk 

meredam kelompok separatis Aceh. Pengiriman tentara ini membuat konflik 

berujung pada kekerasan dan perlawanan dari kedua belah pihak. 

Konflik ini pun tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun 

pada tahun 2000, Presiden Gus Dur meminta Henry Dunant Centre (HDC) untuk 

menjadi mediator konflik pemerintah dengan GAM. Namun proses perdamaian 

oleh INGO yang dilakukan hingga tahun 2003 ini gagal dilakukan karena 

kekerasan dan pemberontakan tetap terjadi antara GAM dengan tentara Indonesia. 

Kemudian pada tahun 2005, kembali INGO membantu proses perdamaian di 

mana Menteri Finlandia, Marthi Ahtisari, menjadi meditor melalui Crisis 

Management Initiative (CMI) untuk menghentikan konflik internal Aceh ini. CMI 

                                                           
13

Henny Lusia, 2010, Mediasi yang Efektif dalam Konflik Internal Studi Kasus: Mediasi oleh 

Crisis Management Initiative dalam Proses Perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah 

Republik Indonesia, Tesis, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia. 
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dalam proses perdamaiannya, melakukan negosiasi yang dilakukan dalam lima 

kali putaran selama delapan bulan. Hasilnya, pada tanggal 15 Agustus 2005 

ditandatanganinya nota kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan 

GAM yang berlangsung hingga saat ini. Hal ini menandakan proses negosiasi 

yang dilakukan oleh INGO sebagai pihak ketiga berhasil dilakukan dalam proses 

perdamaian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Henny ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan kedua 

penelitian ini adalah pada keterlibatan pihak ketiga dalam proses perdamaian di 

mana pada penelitian Henny melibatkan CMI sebagai INGO yang membantu 

perdamaian, sedangkan peneliti melibatkan MPC sebagai NGO sekaligus lembaga 

pemerintah dalam proses perdamaian. Persamaan lainnya adalah pada penggunaan 

teori, yaitu teori resolusi konflik.  

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, yaitu pada objek 

penelitian di mana Henny meneliti Indonesia sedangkan peneliti meneliti 

Myanmar. Perbedaan lainnya adalah pada keterlibatan pihak ketiga di mana 

peniliti melibatkan organisasi hibrid, MPC dalam proses perdamaian, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Henny melibatkan INGO. Perbedaan lainnya 

adalah pada peran pihak ketiga di mana penelitian Henny, CMI berperan sebagai 

peacemaking, sedangkan peneliti pada MPC berperan sebagai peacemaking dan 

peacebuilding. Negosiasi yang dilakukan CMI merupakan aspek dari negative 

peace. Sedangkan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan 

GAM merupakan aspek positive peace. 
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Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ihsan 

dengan judul “Peran Uni Afrika dalam Resolusi Konflik Darfur Tahun 2004-

2007”.
14

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang ingin 

menjabarkan peran Uni Afrika dalam resolusi konflik Darfur. Landasan teori atau 

konsep yang digunakan adalah konsep peran, organisasi internasional, resolusi 

konflik dan konsep responsibility to protect (R2P). 

Penelitian ini menjelaskan peran Uni Afrika dalam menyelesaikan 

konflik internal Sudan di Darfur dengan mengirimkan pasukan yaitu African 

Union Mission in Sudan (AMIS) untuk misi damai dan melakukan berbagai upaya 

untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan. AMIS merupakan pasukan 

pertama yang diperbolehkan masuk untuk menghentikan kekerasan dan 

melindungi warga sipil di Darfur. Konflik di Darfur yang melibatkan pemerintah 

dengan kelompok etnis bersenjata ini telah terjadi sejak kedatangan orang-orang 

Arab ke Darfur yang kemudian menimbulkan banyak peperangan. Hingga pada 

tahun 1980-an, rakyat asli Darfur menderita kelaparan dan hal ini menimbulkan 

benih-benih pemberontakan. Masyarakat Darfur sendiri terdiri dari 40-90 

kelompok etnis dan mayoritas adalah berkebangsaan Afrika sedangkan sebagian 

lainnya berkebangsaan Arab. 

Pemerintah sendiri kebanyakan berkebangsaan Arab yang kemudian 

menimbulkan permusuhan akibat ketidakpuasan penduduk asli terhadap 

pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan pemberontakan dan pemerintah 

merespon dengan membentuk milisi sipil, Janjaweed, yang ditugaskan untuk 

                                                           
14

 Ihsan, 2014, Peran Uni Afrika dalam Resolusi Konflik Darfur Tahun 2004-2007, Skripsi, 

Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 
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membantai warga sipil di selatan Darfur. Konflik ini bukan hanya urusan dalam 

negeri, namun juga melibatkan negara lain, misalnya Chad di mana Chad 

merasakan dampak dengan banyaknya pengungsi dari Darfur. Konflik ini juga 

dikategorikan sebagai konflik yang komplek karena ketidakjelasan akar 

pertikaian, namun konflik ini berkaitan dengan upaya perebutan kekuasaan 

politik. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. 

Bahkan pengungsi yang berada di Chad banyak yang meninggal akibat 

kekurangan gizi juga rawannya kekerasan milisi Janjaweed yang terkadang 

melewati perbatasan dan menyerang kamp pengungsi. 

Hal inilah yang kemudian menggerakkan Uni Afrika untuk terlibat dalam 

menyelesaikan konflik di Darfur dengan mengirimkan pasukan AMIS. Inisiasi 

Uni Afrika ini datang dari internal juga eksternal di mana dari internal datang dari 

komite Uni Afrika yang menginginkan adanya perdamaian di Darfur. Dorongan 

juga datang dari eksternal yaitu dari PBB, Uni Eropa, G-8. Penelitian ini dibatasi 

hingga tahun 2007 di mana AMIS pada akhirnya gagal mencapai misinya. 

Pasukan AMIS ditekankan untuk menggunaka non-deadly force ketika 

berhadapan dengan kelompok pemberontak Darfur atau milisi Janjaweed. Deadly 

force dapat digunakan untuk mempertahankan diri. Pasukan AMIS bertanggung 

jawab untuk melindungi pengamat militer Uni Afrika dalam melaksanakan tugas 

dan melindungi peralatan-peralatan Uni Afrika. Perlindungan terhadap penduduk 

sipil tidak dimandatkan secara spesifik. Pasukan AMIS pun pada akhirnya 

mengalami kendala logistik di mana banyak dari mereka tidak mendapatkan gaji 

dan beberapa dari mereka harus tewas. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan kedua 

penelitian ini adalah penggunaan teori resolusi konflik dalam menggambarkan 

konflik antara pemerintah dengan kelompok pemberontak. Persamaan kedua 

penelitian ini adalah pada pola di mana keduanya sama-sama meneliti pihak 

ketiga dalam membantu menyelesaikan konflik di mana pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ihsan melibatkan Uni Afrika sedangkan peneliti melibatkan 

Myanmar Peace Center. Upaya pasukan AMIS dalam membantu mengamankan 

Darfur merupakan aspek negative peace sedangkan aspek positive peace gagal 

dilakukan. 

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan di mana penelitian yang 

dilakukan oleh Ihsan mengambil objek penelitian di Darfur, Arika, sedangkan 

peneliti meneliti Myanmar. Penelitian Ihsan melibatkan organisasi regional dalam 

menyelesaikan konflik yang bertindak sebagai penjaga keamanan atau 

peacekeeping, sedangkan peneliti melibatkan organisasi hibrid yang bertindak 

sebagai peacemaking dan peacebuilding 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anastasia 

Hiyang dengan judul “Upaya Norwegia dalam Penyelesaian Konflik Etnis di 

Srilanka Tahun 2000-2003“.
15

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

eksplanatif yang ingin menjelaskan upaya Norwegia dalam penyelesaian konflik 

etnis di Srilanka. Landasan teori atau konsep yang digunakan adalah konsep 

mediasi, teori konflik dan teori resolusi konflik. 

                                                           
15

 Anastasia Hiyang, 2013.Upaya Norwegia dalam Penyelesaian Konflik Etnis di Srilanka Tahun 

2000-2003, eJurnal Hubungan Internasional, Vol, 1, No, 2. 
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Penelitian ini menjelaskan konflik etnis di Srilanka terjadi karena adanya 

tindakan diskriminasi kepada etnis Tamil (etnis pendatang dari India) oleh etnis 

Sinhala (etnis asli Srilanka). Konflik ini bermula pasca kemerdekaannya dari 

Inggris di mana etnis Sinhala mengambil alih pemerintahan yang semula 

didominasi oleh etnis Tamil. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas pengaruh etnis 

Tamil yang mendominasi pada masa penjajahan Inggris. Etnis Tamil merupakan 

etnis yang dikenal rajin dalam bekerja, sedangkan etnis Sinhala sebaliknya. Hal 

inilah yang membuat etnis Tamil mendominasi pada masa penjajahan Inggris. 

Namun pasca merdeka, etnis Sinhala mengambil alih pemerintahan dan 

menerapkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Kondisi ini membuat 

etnis Tamil melakukan aksi protes namun tidak mendapat respon dari pemerintah 

Srilanka. Etnis Tamil juga sering mendapatkan tindakan kekerasan dari petugas 

pemerintahan. Aksi protes ini kemudian berubah menjadi pemberontakan dengan 

membentuk Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTEE) yang melakukan terror dan 

merekrut anak di bawah umur. LTEE juga mencari dukungan dari internasional di 

Inggris. 

Banyaknya kasus teror yang meresahkan masyarakat Srilanka, membuat 

pemerintah berusaha melakukan perundingan dengan pemberontak Tamil atau 

dikenal sebagai Macan Tamil namun selalu gagal. Kemudian India mencoba 

membantu dalam perundingan, namun gagal karena Macan Tamil justru 

menginginkan memisahkan diri. Pada akhirnya, pemerintah dan Macan Tamil 

memilih Norwegia untuk membantu menjadi mediator dengan alasan keterlibatan 

Norwegia dalam PBB dalam mempromosikan perdamaian dirasa dapat 
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membantu. Alasan lainnya adalah banyaknya investasi Norwegia di Srilanka yang 

membuat proses perdamaian tidak terlalu mengikat untuk kedua belah pihak. 

Norwegia menerapkan konsiliasi, negosiasi dan mediasi dalam proses 

perundingan. Konsiliasi dicapai melalui Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), 

yaitu lembaga yang bertugas memberikan laporan mengenai proses perdamaian 

dan kesepakatan gencatan senjata. Pada tahap negosiasi dicapai kesepakatan 

damai dan membantu Macan Tamil untuk bergabung dengan pemerintah, tidak 

membawa senjata pada saat melakukan aktifitas politik. Norwegia berhasil 

melakukan mediasi dengan hasil dengan pembentukan joint talk, Norwegia 

memberikan bantuan kemanusiaan pada kedua belah pihak dan pencapaian 

lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan kedua penelitian ini 

adalah pada teori resolusi konflik juga pada metode penelitian yang sama-sama 

menggunakan eksplanatif. Pada akhir penelitian Anastasia, Norwegia berhasil 

menjadi mediator di mana baik pemerintah dan Macan Tamil mendapatkan 

kesepakatan. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti di mana 

MPC berhasil menjadi negosiator antara pemerintah dengan kelompok etnis 

bersenjata. 

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, yaitu pada objek 

penelitian di mana Anastasia meneliti Srilanka sedangkan peneliti mengambil 

Myanmar untuk diteliti. Penelitian Anastasia menggunakan konsep mediasi, teori 

konflik dan teori resolusi konflik untuk membuktikan penelitiannya, sedangkan 
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peneliti hanya berfokus pada teori resolusi konflik. Peneliti meneliti MPC sebagai 

organisasi hibrid sebagai negosiator, sedangkan penelitian Anastasia 

menggunakan negara Norwegia untuk menjadi mediator. Kemudian penelitian 

Anastasia yang melibatkan Norwegia ini berperan sebagai peacemaking, 

sedangkan peneliti dalam MPC berperan sebagai peacemaking dan peacebuilding. 

Penelitian Anastasia ini dalam upaya Norwegia untuk membantu proses 

perdamaian dengan negosiasi dan kesepakatan damai antara pemerintah dengan 

Macan Tamil merupakan aspek negative peace. Kemudian pada aspek positive 

peace dapat ditunjukkan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Norwegia. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Peran Uni Afrika 

dalam Menangani Konflik Mali Tahun 2011-2012” oleh Muchamad Nawir.
16

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menjabarkan peranan 

Uni Afrika dalam menangani konflik di Mali. Landasan teori atau konsep yang 

digunakan adalah konsep organisasi internasional, teori konflik dan teori resolusi 

konflik. 

Penelitian ini menjelaskan awal mula konflik berlangsung adalah pasca 

Mali merdeka dari Perancis tahun 1960. Salah satu etnis yaitu etnis Taureg merasa 

pemerintah mengabaikan dan membuat etnis Taureg melakukan pemberontakan. 

Hal ini kemudian mendapatkan respon dari militer Mali dengan melakukan 

perlawanan balik dan berhasil mengalahkan kelompok pemberontak. Kekalahan 

ini membuat etnis Taureg meninggalkan Mali dan berpindah ke beberapa negara 

seperti Aljazair dan Lybia. Namun etnis Taureg yang berpindah ke Lybia 

                                                           
16

Muchamad Nawir, 2014, Peran Uni Afrika dalam Menangani Konflik Mali Tahun 2011-2012, 

eJurnal Hubungan Internasional, Vol, 2, No, 4, 2014. 
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kemudian pada tahun 2011 kembali ke Mali pasca berakhirnya perang sipil Lybia 

terhadap Khadafi. Mereka kembali dengan membawa lebih banyak senjata dan 

melakukan pemberontakan pada pemerintah Mali dan membentuk kelompok 

pemberontak Ansar Dine. 

Kembalinya etnis Taureg dengan membentuk Ansar Dine ini bertujuan 

untuk mengubah sistem pemerintahan Mali yang sebelumnya adalah demokrasi 

menjadi sistem yang menganut hukum syariah garis keras. Pada bulan Maret 

2012, kelompok Ansar Dine melakukan perlawanan besar-besaran terhadap 

pemerintah Mali dan membuat pemerintah tidak sanggup melawan mereka. Hal 

ini terjadi karena kelompok Ansar Dine ini dilindungi oleh kelompok teroris Al 

Qaeda. Kondisi ini kemudian yang membuat pemerintah Mali meminta Uni 

Afrika untuk membantu menyelesaikan konflik dengan kelompok pemberontak. 

Uni Afrika dalam membantu menyelesaikan konflik melakukan de-

eskalasi konflik, melakukan negosiasi, dan problem solving approach. Pada 

proses de-eskalasi konflik, Uni Afrika berperan dalam menjaga keamanan di Mali 

dan memberikan dasar hukum bagi pihak luar yang ingin membantu dalam 

penyelesaian konflik Mali. Kemudian pada tahap negosiasi, Uni Afrika 

menghadirkan pemerintah Mali juga kelompok pemberontak, Taureg dan Ansar 

Dine. Namun pada praktiknya, negosiasi ini gagal terlaksana di mana tidak dapat 

membawa pada penyelesaian konflik.  Pada problem solving approach, Uni 

Afrika menerapkan Resolusi PBB No. 2085 tahun 2012 yaitu penegasan yang 

kuat dalam kedaulatan persatuan dan kesatuan bangsa. Terakhir, pada tahap peace 

building, namun pada tahap ini Uni Afrika masih belum dapat mencapainya 
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karena pada proses negosiasi, tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian 

konflik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nawir ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan keduanya adalah pada 

teori yang digunakan, yaitu teori resolusi konflik. Persamaan lainnya adalah pada 

proses penyelesaian konflik dengan melakukan negosiasi dan melibatkan pihak 

ketiga. 

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian 

di mana Nawir meneliti Mali, Afrika sedangkan peneliti meneliti Myanmar. 

Perbedaan lainnya adalah pada keterlibatan pihak ketiga yang dihadirkan oleh 

pemerintah untuk membantu proses perdamaian, yaitu pada penelitian Nawir 

melibatkan Uni Afrika, sedangkan peneliti melibatkan organisasi hibrid, MPC. 

Penelitian Nawir ini melibatkan Uni Afrika sebagai peacemaking, sedangkan 

peneliti dalam MPC berperan sebagai peacemaking dan peacebuilding. Meskipun 

Uni Afrika gagal dalam membuat kesepakatan antara pemerintah Mali dengan 

kelompok bersenjata, namun upaya Uni Afrika yaitu negosiasi ini termasuk dalam 

aspek negative peace. Aspek positive peace tidak tercapai akibat gagalnya 

negosiasi antara pemerintah dengan etnis Taureg. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yurisa 

Irawan dengan judul “Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI) dalam Konflik Thailand Selatan”.
17

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif untuk menjabarkan bagaimana peranan OKI dalam konflik 

                                                           
17

Yurisa Irawan, 2016, Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kersajama Islam (OKI) dalam 

Konflik Thailand Selatan, Skripsi, Padang: Jurusan Hubungan Intermasional Universitas Andalas 

Padang. 
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yang terjadi di Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan teori konflik, teori 

resolusi konflik, model respon resolusi konflik Hourglass, dan Preventing 

Violence Conflict. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa awal mula konflik yang terjadi di 

Thailand adalah pada masa kesultanan Pattani yang kemudian diubah menjadi 

Kerajaan Siam tahun 1902. Masyarakat muslim di Thailand terdiri dari dua 

golongan besar, yaitu masyarakat Muslim Melayu yang menempati Thailand 

Selatan dan masyarakat Muslim Thai yang menempati wilayah Thailand Tengah 

dan Utara. Muslim Thai secara budaya telah banyak menerapkan kebudayaan 

Buddha dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan banyak dari mereka yang 

menikah dengan orang-orang yang beragama Buddha. Sedangkan Muslim Melayu 

yang secara georgrafis berdekatan dengan Malaysia, cenderung memiliki budaya 

yang sama dengan Malaysia dan berbahasa melayu. 

Hubungan antara pemerintah Thailand dan Thailand Selatan pada 

awalnya sangat baik dengan saling menunjukan rasa hormat dan saling 

menghargai. Namun ketika terjadi proses asimilasi etnis atau penyesuaian etnis 

Muslim Melayu terhadap masyarakat Thailand, hal ini menciptakan kesenjangan 

secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kondisi inilah yang membuat 

hubungan keduanya memburuk dan semakin memburuk ketika pemerintah 

Thailand menciptakan negara modern dengan ideologi Buddhisme dan 

Militerisme. Sektor-sektor publik mulai didominasi oleh etnis Thai dan 

pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan bahasa 

Thailand. Hal ini membuat Muslim Melayu semakin terpinggirkan dan mulai 
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melakukan pemberontakan. Banyak bermunculan kelompok-kelompok 

pemberontak seperti The Pattani United Liberation (PULO), Barisan Revolusi 

Nasional (BRPP), dan Barisan Nasional Pembebas (BNPP). Banyak tuntutan yang 

diajukan pada pemerintah Thailand, namun pemerintah menolak keinginan 

mereka dan pemerintah mulai menggunakan tindakan senjata. Tindakan kekerasan 

yang dilakukan pemberontak adalah penyerangan pusat-pusat komunikasi 

internasional, penyerangan pejabat pemerintahan, penembakan guru, pengeboman 

jembatan dan lain-lain. 

Kemudian pemberontakan ini kembali terjadi di tahun 2004 di wilayah 

Pattani, Yala dan Nawathiwat. Insiden ini diawali dengan penyerbuan markas 

militer di Thak Bhai yang menewaskan empat tentara dan hilangnya 300 senapan 

lengkap dengan amunisinya. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2007 dengan 

aksi kekerasan, teror, pembunuhan dan lain sebagainya yang menewaskan ribuan 

korban jiwa. Penyelesaian konflik ini terbilang komplek di mana pemerintah 

Thailand tidak mau melakukan negosiasi dan dialog dengan kelompok 

pemberontak. Upaya penyelesaian konflik ini justru muncul atas kesadaran OKI 

yang melihat banyaknya korban jiwa dan atas solidaritas sebagai sesama muslim. 

Thailand sendiri bukan merupakan anggota OKI. OKI sendiri merupakan 

organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB yang menjadi wadah untuk 

negara Islam yang juga berfokus pada minoritas Muslim non-anggota OKI. 

OKI sendiri menggunakan strategi resolusi konflik model Hourglass 

dengan conflict transformation, conflict settlement dan conflict containment. Pada 

conflict transformation, OKI melakukan strategi cultural peacebuilding dan 
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structural peacebuilding, pada cultural peacebuilding OKI melihat akar konflik 

yaitu permasalahan etnis hingga masalah hak asasi manusia. Pada structural 

peacebuilding, OKI membantu memperbaiki struktur internal Thailand. Kedua, 

pada conflict settlement,  OKI melakukan peacekeeping dengan mengirimkan duta 

khusus ke Thailand Selatan untuk melakukan diplomasi dan menjadi mediator. 

Ketiga, conflict containment, di mana OKI mengawasi konflik dan berusaha 

unutuk menahan terjadinya konflik untuk mencegah kekerasan secara ringan. 

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan di mana 

persamaan kedua penelitian ini adalah pada kedua penelitian ini sama-sama 

melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian konflik, yaitu pada penelitian Yurisa 

melibatkan OKI sebagai organisasi internasional, sedangkan peneliti melibatkan 

MPC sebagai organisasi hibrid. Kedua penelitian ini juga sama-sama 

menggunakan teori resolusi konflik yang digunakan membuktikan penelitian 

untuk mengarahkan penelitian. Kedua penelitian ini sama-sama melibatkan pihak 

ketiga yang berperan sebagai peacemaking. Namun pada penelitian yang 

dilakukan peneliti, MPC juga berperan sebagai peacebuilding. 

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian 

di mana Yurisa meneliti Thailand, sedangkan peneliti meneliti Myanmar. 

Kemudian pada keterlibatan pihak ketiga di mana peneliti menggunakan MPC 

yang bergerak sebagai organisasi hibrid, sedangkan penelitian Yurisa 

menggunakan OKI sebagai organisasi internasional. Upaya negosiasi dan 

penjagaan di wilayah Thailand ini merupakan aspek dalam negative peace yang 

bertujuan untuk menghentikan kekerasan di wilayah konflik. Penelitian Yurisa 



21 

 

hanya berfokus pada strategi OKI dalam konflik Thailand Selatan yaitu dalam 

upaya menghentikan konflik sehingga aspek positive peace tidak terlihat pada 

penelitian ini. 

 

Table 1.1 Perbedaan Masing-masing Penelitian 

No Nama/ Judul Metode Penelitian 

dan Teori/Konsep 

Hasil 

1 Henny Lusia, 

2010, “Mediasi 

yang Efektif 

dalam Konflik 

Internal Studi 

Kasus: Mediasi 

oleh Crisis 

Management 

Initiative dalam 

Proses 

Perdamaian 

Gerakan Aceh 

Merdeka dan 

Pemerintah 

Republik 

Indonesia”, 

Universitas 

Indonesia 

Deskriptif 

 

• Teori Konflik 

• Teori Resolusi 
Konflik 

• Konsep Mediasi 

Konflik internal antara GAM dan 

pemerintah Indonesia sejak tahun 

1945 hingga tahun 2005 selalu 

diselesaikan dengan mengirimkan 

tentara yang berujung pada 

kekerasan. Kemudian Crisis 

Management Initiative (CMI) 

sebagai INGO membantu dalam 

penyelesaian konflik. Hasilnya 

pada 15 Agustus 2005, GAM dan 

pemerintah Indonesia mencapai 

kesepakatan dengan melakukan 

penandatangan nota kesepakatan 

damai. 

2 Ihsan, 2014, 

“Peran Uni 

Afrika dalam 

Resolusi Konflik 

Darfur Tahun 

2004-2007”, 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah 

Deskriptif 

 

• Resolusi Konflik 

• Organisasi 
Internasio-nal 

• Konsep Peran 

• Responsi-bility to 

Protect (R2P) 

Konflik internal antara pemerintah 

yang didominasi oleh bangsa Arab 

dengan penduduk asli Afrika di 

Darfur merupakan konflik 

perebutan kekuasaan. Kemudian 

Uni Afrika melalui pasukan AMIS 

datang dan menjaga agar kekeran 

tidak kembali terjadi. Namun 

AMIS gagal di mana kekerasan 

masih terjadi di Darfur. 

3 Anastasia 

Hiyang, 2013, 

“Upaya Norwegia 

dalam 

Eksplanatif 

 

• Resolusi Konflik 

• Konsep Mediasi 

Konflik bermula pasca 

kemerdekaan Srilanka di mana 

etnis asli, Sinhala mengambil alih 

pemerintahan dari etnis Tamil. Hal 
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Penyelesaian 

Konflik Etnis di 

Srilanka Tahun 

2000-2003“, 

Universitas 

Mulawarman 

• Teori Konflik ini membuat etnis Tamil 

melakukan pemberontakan. 

Kemudian Norwegia berusaha 

membantu untuk menyelesaikan 

konflik dengan melakukan 

negosiasi dengan membentuk joint 

talk dan memberikan bantuan pada 

daerah yang terkena dampak 

konflik.
 

4 Muchamad 

Nawir, 2014,  

“Peran Uni 

Afrika dalam 

Menangani 

Konflik Mali 

Tahun 2011-

2012”, 

Universitas 

Mulawarman 

Deskriptif 

 

• Konsep 
Organisasi 

Internasi-onal 

• Teori Konflik 

• Teori Resolusi 
Konflik 

 

Konflik ini bermula ketika etnis 

Taureg merasa dikesampingkan 

oleh pemerintah yang kemudian 

membuat mereka melakukan 

pemberontahan. Pemberontakan 

ini tidak dapat diredam oleh 

pemerintah sehingga pemerintah 

meminta bantuan Uni Afrika. 

Namun upaya ini gagal dilakukan 

pada proses negosiasi di mana 

tidak dapat mencapai kesepakatan 

yang diinginkan. 
 

5 Yurisa Irawan, 

2016, “Strategi 

Resolusi Konflik 

Organisasi 

Kerjasama Islam 

(OKI) dalam 

Konflik Thailand 

Selatan”, 

Universitas 

Andalas Padang 

Deskriptif 

 

• Teori Resolusi 
Konflik 

• Model respon 
resolusi konflik 

Hourglass 

• Preventing 

Violence Conflict 

Konflik ini muncul karena etnis 

Muslim Melayu terdiskriminasi 

oleh etnis Thai sehingga 

menmbulkan pemberontakan. Hal 

ini kemudian membuat OKI turun 

untuk membantu menyelesaikan 

konflik dengan melakukan 

negosiasi dan penjagaan 

keamanan.
 

6 Ammelia Dewi 

Retnowati, 2017, 

“Pengaruh 

Myanmar Peace 

Center (MPC) 

terhadap Proses 

Perdamaian 

dengan 

Kelompok Etnis 

Bersenjata Tahun 

Eksplanatif 

 

• Teori Resolusi 
Konflik 

 

Konflik internal yang terjadi di 

Myanmar membuat pemerintah 

baru menjadikan perdamaian 

sebagai agenda reformasi. 

Pembentukan MPC diharapkan 

dapat membantu proses 

perdamaian. Hal ini dapat dilihat 

dengan banyaknya pengaruh MPC 

dalam proses perdamaian seperti 

menurunnya pemberontakan, 
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2012-2016”, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang  

adanya upaya negosiasi, 

banyaknya kelompok etnis yang 

berdamai hingga adanya perhatian 

dari pemerintah. 

 

 

1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Teori Resolusi Konflik 

Peneliti menggunakan teori resolusi konflik untuk mengarahkan 

penelitian ini. Konflik merupakan keadaan di mana suatu pihak yang menduduki 

suatu posisi namun tidak sesuai dengan kehendaknya atau kepentingan pihak lain. 

Secara umum konflik merupakan perkelahian, perselisihan, peperangan dan juga 

merupakan perjuangan. Konflik dapat dipicu oleh kepentingan atau keinginan dari 

suatu pihak yang tidak tercapai dengan pihak lain. Konflik dalam hubungan 

internasional dibedakan menjadi dua yaitu konflik internal dan konflik eksternal. 

Baik konflik internal maupun konflik eksternal dapat dibedakan dengan tingkatan 

konflik, yaitu konflik antar negara dan konflik yang terjadi di negara tersebut.
18

 

Konflik yang tidak berujung atau tidak mencapai kesepakatan damai 

kemudian membutuhkan penyelesaian atau resolusi konflik. Resolusi konflik 

merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mempertimbangakan kebutuhan 

individu dan kelompok secara langsung yaitu dengan negosiasi atau dengan 

melakukan mediasi. Konflik dapat dicegah ketika pihak-pihak yang berkonflik 

dapat mencapai kesepakatan untuk mengatur konflik. Resolusi konflik bertujuan 

untuk mendapatkan kesepakatan antar kedua belah pihak juga mentransformasi 

dan menstruktur ulang hubungan pihak-pihak yang berkonflik. 

                                                           
18

Conflict, diakses melalui: https://en.oxforddictionaries.com/definition/conflict,  pada tanggal 14 

Februari 2017 pukul 13.24 WIB. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/conflict
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Kemudian dalam resolusi konflik menurut Coser dan Susan, konflik 

dapat disebabkan oleh dua hal yaitu tipe realistis dan tipe non realistis.
19

 Tipe 

realistis merupakan tipe di mana penyebab dari konflik bersifat materi yaitu 

perebutan sumber daya ekonomi, alam juga wilayah. Konflik realistis memiliki 

ciri-ciri yaitu muncul dari rasa frustasi yang muncul karena tuntutan, konflik 

dilakukan untuk mendapatkan hasil seperti power, status hingga sumber daya.
20

 

Sedangkan tipe non material merupakan tipe di mana penyebab konflik bersifat 

immateriil seperti permasalahan identitas atau etnis, agama dan juga kelompok. 

Pada tipe ini, konflik biasanya sukar untuk mencapai resolusi konflik dan 

perdamaian karena perbedaan pandangan tersebut. Pada banyak kasus, tipe 

realistis dan non realistis biasanya tergabung menjadi satu yang menyebabkan 

konflik menjadi komplek. 

Dalam mencapai resolusi konflik, terdapat tahapan yang perlu dilalui 

untuk mencapai perdamaian. Johan Galtung membagi tahapan resolusi konflik 

menjadi tiga, yaitu peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding.
21

 Pertama, 

peacekeeping adalah proses penjagaan keamanan dengan menghentikan atau 

mengurangi aksi kekerasan. Peacekeeping dapat dilakukan dengan melibatkan 

militer namun dengan kesepakatan kedua pihak berkonflik bahwa militer 

bertujuan sebagai penjaga keamanan. Bukan hanya militer yang dapat membantu 

                                                           
19

 Tinjauan Pustaka, diakses melalui: http://digilib.unila.ac.id/2253/16/BAB%202.pdf, pada 

tanggal 2 Januari 2018 pukul 19.20 WIB. 
20

 Alberkat Efraim Sabintoe, 2015, Peran Sintuwu Marosa Pasca Konflik di Poso dalam 

Menciptakan Perdamaian, Tesis Jurusan Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga, diakses melalui: 

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10509/2/T2_752012005_BAB%20II.pdf, pada 

tanggal 8 Januari 2018 pukul 18.30 WIB. 
21

 Ionut Stalenoi, “The People’s War” and Johan Galtung’s Conflict Models, The Public 
Administration and Social Policies Review, Vol, VI, No, 1(12), 2014, Bucharest, hal, 32. 

http://digilib.unila.ac.id/2253/16/BAB%202.pdf
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10509/2/T2_752012005_BAB%20II.pdf
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dalam mengurangi kekerasan, namun pihak non militer seperti pihak ketiga 

(negara, organisasi internasional, NGO) juga dapat terlibat dengan melakukan 

implementasi dan kesepakatan gencatan senjata. 

Kedua, peacemaking adalah proses penyelesaian konflik dengan 

mempertemukan kedua belah pihak dengan melakukan negosiasi, mediasi dan 

arbitrasi yang dilakukan oleh elit atau pimpinan kelompok etnis. Negosiasi atau 

proses tawar menawar dilakukan dengan cara musyawarah yaitu dengan 

melakukan pertemuan dan melakukan pembicaraan untuk mencapai perdamaian. 

Sedangkan mediasi hampir sama dengan negosiasi namun dalam mediasi 

melibatkan pihak ketiga untuk membantu proses perdamaian. Pihak ketiga dalam 

mediasi dapat meliputi, negara, organisasi internasional dan NGO.
22

 Sama halnya 

dengan mediasi, arbitrase juga melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan 

arbiter di mana seorang arbiter mempunyai wewenang dalam memutuskan konflik 

dan putusan arbiter bersifat mengikat. 

Ketiga, peacebuilding yaitu proses untuk menerapkan dan memulihkan 

hubungan kedua belah pihak yang berkonflik secara ekonomi, politik dan sosial. 

Peacebuilding juga dapat diartikan sebagai proses (negative peace) menuju 

positive peace yang meliputi normalisasi dan rekonsiliasi.
23

 Dengan ini 

diharapkan dapat mencapai keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan efektifitas 

keterlibatan dalam politik. 
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23

 Ionut Stalenoi, Op. Cit., hal 41. 
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Selain itu, pada resolusi konflik terdapat dua aspek damai, yaitu negative 

peace dan positive peace.
24

 Negative peace merupakan penghentian dan 

penghapusan kekerasan dan perang. Sedangkan positive peace merupakan 

integrasi terhadap masyarakat atau penghentian kekerasan struktur dan kekerasan 

budaya. Kekerasan struktur merupakan kekerasan yang diciptakan oleh sistem 

yang meliputi tekanan politik, eksploitasi ekonomi dan diskriminasi (kelompok, 

kelas, etnis dan kelompok lainnya). Sedangkan kekerasan budaya lebih pada 

perilaku dan kepercayaan yang telah dianut sebelumnya dan diterapkan sehari-

hari. 

Dalam konteks penelitian ini, konflik yang terjadi antara pemerintah 

Myanmar dengan kelompok etnis bersenjata dikategorikan sebagai konflik 

internal. Konflik ini sempat mendapatkan kesepakatan gencatan senjata namun 

tidak mencapai keseluruhan. Kompleksitas konflik yang terjadi di Myanmar 

disebabkan oleh adanya tipe realistis yang ditunjukkan dengan adanya perebutan 

sumber daya alam dan wilayah juga pada tipe non realistis yang ditunjukkan 

dengan banyaknya perbedaan antar etnis dan kelompok dengan pemerintah.   

Kesepakatan gencatan senjata pada masa junta militer hanya diwakili 

oleh satu kelompok etnis saja, sementara yang lain mencapai kesepakatan secara 

tidak tertulis. Kemudian pemerintah baru memiliki inisiasi untuk melanjutkan 

proses perdamaian secara keseluruhan dengan kelompok etnis bersenjata. 

Pemerintah menunjuk MPC yang berperan sebagai wadah untuk mempertemukan 

                                                           
24

 Baljit Singh Grewal, 2003, Johan Galtung: Positive and Negative Peace, diakses dalam: 

http://www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf , pada tanggal 4 Maret 2017 

pukul 04. 55 WIB. 
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pihak yang berkonflik. Akibat dorongan dari internasional, resolusi konflik 

berhasil dilakukan di Myanmar.  

Hal ini dilakukan dengan menerapkan peacemaking yaitu pada proses 

negosiasi dan mediasi untuk membantu proses perdamaian. MPC membantu 

pemerintah dan kelompok etnis bersenjata untuk bertemu dan membicarakan 

keberlanjutan proses perdamaian juga pada negosiasi dan implementasi gencatan 

senjata. Selain itu, pada mine action, MPC juga memberikan pendidikan pada 

masyarakat akan bahaya ranjau juga penghapusan dan pemusnaan ranjau. 

Kemudian pada peacebuilding, MPC juga berperan dalam normalisasi yang 

ditunjukkan dengan koordinasi bantuan di daerah yang terkena dampak. 

Kemudian pada outreach and public diplomacy, MPC melibatkan media juga 

masyarakat biasa dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti kuliah tamu, 

konser dan lain sebaginya untuk mensukseskan proses perdamaian.  

Kelima peran tersebut kemudian menghasilkan pengaruh dalam proses 

perdamaian. Dalam negative peace, MPC melakukan upaya negosiasi sehingga 

dapat menurunkan angka pemberontakan dan tercapainya kesepakatan gencatan 

senjata dengan kelompok etnis bersenjata. Sedangkan pada positive peace, MPC 

berpengaruh dalam keinginan untuk damai oleh kelompok etnis bersenjata juga 

adanya perhatian dari pemerintah untuk persetujuan koordinasi bantuan terhadap 

daerah yang terkena dampak konflik. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan menyajikan suatu penjelasan 

kausalitas atau hubungan sebab-akibat di mana terdapat satu hal yang dapat 

mempengaruhi hal lain.
25

 Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variable dan bersifat deduktif.
26

 

Metode eksplanatif memiliki dua jenis variable atau unit, yaitu unit analisa dan 

unit eksplanasi.
27

 Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak kita 

analisa atau jelaskan, sedangkan unit eksplanasi merupakan dampak terhadap unit 

yang ingin diteliti. Unit analisa dari penelitian ini adalah pengaruh Myanmar 

Peace Center dalam proses perdamaian. Sedangkan unit eksplanasinya adalah 

proses perdamaian antara pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata. Sehingga 

penelitian ini bersifat korelasionis di mana MPC merupakan lembaga negara yang 

dapat mempengaruhi proses perdamaian antara pemerintah dan kelompok etnis 

bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif untuk menjelaskan 

bagaimana pengaruh MPC terhadap proses perdamaian dengan kelompok etnis 

bersenjata di Myanmar 2012-2016. 

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi 

kepustakaan (library research) yang memanfaatkan segala informasi dan 
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pemikiran yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode ini dilaksanakan 

dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

diangkat melalui penelitian, yang bersumber dari buku, artikel, dan berita baik 

media cetak maupun media elektronik serta jurnal-jurnal yang ada. Sehingga jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder 

 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis menggunakan 

penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik 

suatu kesimpulan.
28

 Angka statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari 

semua fakta yang hendak dijelaskan. Analisis data terbagi menjadi tiga alur 

kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.
29

 Reduksi 

data merupakan proses yang bertujuan untuk menajamkan dan lebih mengarahkan 

sehingga simpulan dapat ditarik.
30

 Penyajian data memberi kemungkinan adanya 

penarikan simpulan dan pengambilan tindakan, dan penarikan simpulan dilakukan 

dengan mencari penjelasan, alur sebab-akibat dan proporsi.
31
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1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

Batasan materi menunjukan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan dan 

gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini hanya berfokus 

pada pengaruh MPC sebagai lembaga negosiator untuk membantu proses 

perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata. Selain itu, peneliti juga melihat 

bagaimana strategi dan pendekatan MPC untuk kemudian dapat menjawab 

pengaruh MPC terhadap proses perdamaian. 

 

1.8.2 Batasan Waktu 

Peneliti akan membatasi penelitian ini dengan rentan waktu penelitian 

pada tahun 2012-2016. Pemilihan waktu tersebut dikarenakan pada tahun 2012 

merupakan tahun di mana MPC resmi dibuka dan mulai beroperasi. Kemudian 

peneliti membatasi hingga tahun 2016 karena tahun tersebut merupakan tahun 

terakhir MPC berjalan sebelum berganti nama menjadi National Reconciliaton 

and Peace Center. 
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1.9 Hipotesa 

Myanmar Peace Center (MPC) merupakan organisasi hibrid yang 

bertujuan untuk membantu pemerintah dalam proses perdamaian antara 

pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata. MPC merupakan upaya resolusi 

konflik dengan peranannya pada peacemaking dengan proses negosiasi dan 

mediasi juga negosiasi implementasi gencatan senjata dan mine action dengan 

memberikan pendidikan dan pemusnahan ranjau dan peacebuilding dengan 

normalisasi yang ditunjukkan dengan koordinasi bantuan, adanya keterlibatan 

masyarakat dalam menyebarkan perdamaian. MPC merupakan wadah untuk 

pemerintah dan kelompok etnis bersenjata dalam mencapai kesepakatan damai. 

Pengaruh MPC dalam proses perdamaian dapat dilihat dengan terwujudnya 

negative peace dan positive peace. Negative peace ditandai dengan menurunnya 

ketegangan antara pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata dan terwujudnya 

kesepakatan damai dengan kelompok etnis bersenjata. Sedangkan positive peace 

ditandai dengan keinginan damai kelompok etnis bersenjata juga adanya upaya 

damai dan perhatian dari pemerintah (perubahan perlaku). 
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1.10 Sistematika Pembahasan 

 

Pada penelitian yang berjudul Pengaruh Myanmar Peace Center (MPC) 

terhadap Proses Perdamaian antara Pemerintah Myanmar dengan Kelompok Etnis 

Bersenjata Tahun 2012-2016, terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, gambaran 

umum konflik antara kelompok etnis bersenjata-pemerintah Myanmar  dan latar 

belakang MPC, upaya resolusi konflik antara kelompok etnis bersenjata dengan 

pemerintah, pengaruh MPC dalam proses perdamaian dan kesimpulan. 

Pada bab pendahuluan, penelitian ini berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu, juga kan 

menjelaskan penelitiasn terdahulu yang membahas tentang pola, kawasan dan 

permasalahan perdamaian yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti. Tidak 

hanya itu, penelitian tersebut juga menjelaskan definisi teori, konsep yang 

berhubungan dengan resolusi konflik  juga menjelaskan metode penelitian dan 

hipotesa. 

Kemudian pada bab kedua yaitu Gambaran Umum Konflik antara 

Kelompok Etnis Bersenjata-Pemerintah Myanmar  dan Latar Belakang MPC, 

dijelaskan dalam dua subbab yaitu menjelaskan Sejarah Konflik antara 

Pemerintah Myanmar dengan Etnis Bersenjata dan Upaya Rekonsiliasi 

Pemerintah Myanmar dan Pembentukan MPC. Pada Sejarah Konflik antara 

Pemerintah Myanmar dengan Etnis Bersenjata, menjelaskan bagaimana akar 

konflik sejak Inggris melakukan kolonialisasi hingga Myanmar yang mencapai 

kemerdekaan, kemudian berlanjut dengan berganti-gantinya pemimpin Myanmar. 
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Kemudian pada Upaya Rekonsiliasi Pemerintah Myanmar dan Pembentukan 

MPC, menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya MPC untuk membantu 

proses perdamaian di Myanmar. 

Selanjutnya pada bab ketiga yaitu Upaya Resolusi Konflik antara 

Kelompok Etnis Bersenjata dengan Pemerintah, menjelaskan tentang bagaimana 

MPC berperan dalam resolusi konflik dalam konflik internal yaitu dengan 

peacemaking dan peacebuilding. Pada peacemaking, dijelaskan bahwa MPC 

melakukan upayanya dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik 

juga mengundang militer untuk menindaklanjuti proses perdamaian. Pada 

peacebuilding, MPC berupaya dalam melakukan sedikit normalisasi dalam proses 

perdamaian. 

Pada bab keempat yaitu Pengaruh MPC terhadap Proses Perdamaian, 

menjelaskan tiga subbab yaitu Menurunnya Pemberontakan di Beberapa Wilayah 

Myanmar, yang menjelaskan bagaimana MPC mempengaruhi proses perdamaian 

yang terlihat dengan menurunnya pemberontakan dibeberapa wilayah di 

Myanmar. Kemudian, Upaya Damai Pemerintah dan Keinginan Damai dari 

Kelompok Etnis Bersenjata (Perubahan Perilaku), menjelaskan mengenai adanya 

keinginan damai dari pemerintah dan juga kelompok etnis bersenjata. Terakhir,  

Tercapainya Kesepakatan dengan Kelompok Etnis Bersenjata, adanya MPC 

mempengaruhi proses damai dengan tercapainya kesepakatan damai berupa 

perjanjian yang dilakukan pada tahun 2015. 


