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BAB III 

UPAYA RESOLUSI KONFLIK ANTARA KELOMPOK ETNIS 

BERSENJATA DENGAN PEMERINTAH 

Pemerintahan baru Myanmar dibawah Presiden Thein Sein membentuk 

Myanmar Peace Center (MPC) yang bertujuan untuk membantu proses 

perdamaian antara pemerintah, militer dan kelompok etnis bersenjata. 

Pembentukan MPC sendiri didanai oleh asing namun dijalankan oleh pemerintah. 

Pada tahapan resolusi konflik, MPC menerapkam peacemaking di mana MPC 

menjadi tempat untuk pemerintah, militer dan kelompok etnis bersenjata untuk 

berdialog dalam proses gencatan senjata. Penerapan MPC ini sesuai dalam poin 

pertama dan kedua dalam misi MPC. Kemudian MPC juga menerapkan 

peacebuling di mana menerapkan mine action dengan membentuk Myanmar Mine 

Action Center (MMAC) yang bertujuan untuk memberikan pendidikan atas 

bahayanya ranjau dan berusaha untuk menghapus ranjau darat diseluruh wilayah 

di Myanmar.  

Setelah itu, MPC sebagai peacebuling juga menerapkan koordinasi bantuan 

di mana MPC menjadi wadah untuk negara lain juga INGO untuk memberikan 

bantuan untuk kemudian disalurkan kepada korban konflik. Terakhir, MPC pada 

draf kerjanya menerapka outreach and public diplomacy yang mana menyebarkan 

perdamaian dengan bekerjasam dengan media, kampus-kampus juga terlibat 

dalam konser. 
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3.1     Upaya MPC dalam Menanggulangi Konflik Internal 

 Pemerintah baru Myanmar membentuk MPC pada praktiknya untuk 

membantu dalam proses perdamaian antara pemerintah dengan kelompok etnis 

bersenjata. Aktifitas yang dilakukan MPC telah tercantum pada misi MPC yaitu 

negosiasi dan implementasi gencatan senjata,  negosiasi damai dan dialog politik, 

mine action yaitu aksi ranjau yang ditunjukan dengan pendidikan atas bahaya 

ranjau dan pemusnahan ranjau, koordinasi bantuan didaerah yang terkena dampak 

konflik dan outreach dan public diplomacy yaitu penyebaran perdamaian dengan 

melibatkan media, terlibat dalam konser dan bekerjasama dengan beberapa 

kampus. Kelima peran tersebut mengadopsi tahapan dalam resolusi konflik Johan 

Galtung namun hanya pada peacemaking dan peacebuilding karena MPC 

merupakan organisasi sipil yang bertujuan membantu dalam proses damai.  

MPC berperan dalam peacemaking yaitu pada negosiasi dan implementasi 

gencatan senjata, juga negosiasi damai dan dialog politik di mana MPC berperan 

menjadi wadah dalam mempertemukan pemerintah, militer dan kelompok etnis 

bersenjata dalam berbagai dialog menuju Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) 

yang akan dilaksanakan sebelum pemilu Myanmar pada November 2015. 

Kemudian pada peacebuilding, MPC berperan dalam mine action, koordinasi 

bantuan didaerah yang terkena dampak konflik dan outreach dan public 

diplomacy di mana pada mine action, MPC mendirikan MMAC untuk membantu 

aktifitas penghapusan dalam ranjau darat. Sedangkan pada koordinasi bantuan, 

MPC membantu menyalurkan bantuan dari internasional ke daerah yang terkena 
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dampak, dan yang terakhir MPC berusaha menyebarkan perdamaian melalui 

program dikampus-kampus dan bekerjasama dengan media. 

3.1.1 Upaya MPC dalam Peacemaking 

Pada tahapan resolusi konflik, Johan Galtung menjelaskan bahwa tahapan 

yang pertama adalah peacekeeping, peacemaking dan peacebuilding. Namun 

MPC pada praktinya tidak menerapkan peacekeeping karena dalam penjagaan 

keamanan didaerah konflik, Myanmar melibatkan militer yang biasa disebut 

Tatmadaw. Pembentukan Myanmar Peace Center pada awalnya memang 

bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan perdamaian dengan 

kelompok etnis bersenjata. MPC merupakan wadah untuk pemerintah dan 

kelompok etnis bersenjata dalam bertemu dan mendiskusikan keberlanjutan 

perdamaian sebagaimana yang dijelasakan Johan Galtung dalam peacemaking 

yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Pasca membentuk 

institusi pemerintah ini, MPC kemudian memulai dialog dengan kelompok etnis 

bersenjata di mana sampai bulan Agustus 2013, MPC dan kelompok etnis 

bersenjata telah secara resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata dari 

total 16, sebanyak 14 kelompok mau menandatangai gencatan senjata dengan 

pemerintah.
1
 Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Thein Sein dengan 

179 representatif dari 63 partai politik.
2
 

                                                           
1
Aung Naing Oo, 2014, Three-Year Journey of the Peace Process. Myanmar Times, diakses 

dalam: https://www.mmtimes.com/opinion/11353-three-year-journey-of-the-peace-process.htmll,  

pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 19.47 WIB.  
2
 Kyaw Phyo Tha, 2014, Peace Process’On Track’, Thein Sein Tells Politican Party, Irrawaddy, 

diakses melalui: https://www.irrawaddy.com/news/burma/peace-process-track-thein-sein-tells-

political-parties.html, pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 17.17 WIB. 

https://www.mmtimes.com/opinion/11353-three-year-journey-of-the-peace-process.htmll
https://www.irrawaddy.com/news/burma/peace-process-track-thein-sein-tells-political-parties.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/peace-process-track-thein-sein-tells-political-parties.html
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Negosiasi sempat berhenti untuk sementara waktu karena pemerintah juga 

kelompok etnis bersenjata menyadari bahwa mereka akan melanjutkan proses 

damai ini secara keseluruhan atau secara nasional yang sebelumnya telah diminta 

oleh kelompok etnis bersenjata.  Ketiga stakeholder (executive branch, parlemen 

dan militer) berdiskusi untuk mendorong kerjasama dan mencapai solusi saling 

menguntungkan dengan membentuk Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) 

yang memiliki strategi horisontal di mana tidak lagi didominasi oleh pengaruh 

militer. Inisiasi pemerintah ini bersamaan dengan 16 kelompok etnis bersenjata 

yang sedang melakukan diskusi dalam persiapan proses damai.                                                                  

Pada tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2013, 17 Ethnic Armed 

Organizations (EAOs)
3
 yang merupakan organisasi non negara atau kelompok 

etnis pemberontak, mengadakan konferensi di Laiza (markas besar Kachin 

Independent Organization) dan berakhir dengan kesepakatan membentuk NCCT 

(Nationwide Ceasefire Coordination Team) pada 2 November 2013.
4
 NCCT

5
 

adalah representasi etnis yang dibentuk untuk melakukan negosiasi dengan 

                                                           
3
Ethnic Armed Organizations (EAOs) yang menghadiri konferensi diantaranya Restoration 

Council of Shan State, Arakan Liberation Party, Arakan National Council, Arakan Army, Chin 

National Front, Democratic Karen Benevolent Army, Karenni National Progressive Party, 

Chairman, Karen National Union, KNU/KNLA Peace Council, Lahu Democratic Union, Myanmar 

National Democratic Alliance Army, New Mon State Party, Pa-Oh National Liberation 

Organization, Palaung State Liberation Front, Shan State Progress Party, Wa National 

Organiztion, Kachin Independence Organization.  
4
 Nationwide Ceasefire Coordination Team, 2013, diakses melalui: 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/myanmar-peace-center/192-ncct, pada tanggal 12 

Desember 2017 pukul 16.24 WIB. 
5
 NCCT terdiri dari 16 anggota yaitu semua etnis yang menghadiri konferensi di Laiza pada 30 

Oktober – 2 November 2013 kecuali Restoration Council of Shan State, hal ini dikarenakan RCSS 

menjadi anggota Committee of Shan State Unity  dimana mengharuskan anggotanya melakukan 

konsultasi ketika terlibat dalam kesepakatan apapun. 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/myanmar-peace-center/192-ncct
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pemerintah melalui UPWC (Union Peace-Working Commitee).
6
 Sebelumnya, 

sebanyak 21 EAOs telah terikat dalam proses NCA, namun UWSA, NDAA, 

NSCN-K dan RCSS/SSA-S yang diundang oleh UPWC untuk ikut dalam 

negosiasi kemudian memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam negosiasi 

NCA.
7
  Kemudian pada tanggal 4-5 November 2013, NCCT bertemu dengan 

perwakilan UPWC, Aung Min (vice chairman of the government’s UPWC) dan 

Thein Zaw di Myitkyina, Kachin di mana militer mengajukan enam poin yaitu 

kebenaran akan didapat dengan perdamaian, berjanji atas kesepakatan, tidak 

mengeksploitasi kesepakan damai, tidak membebani lokal, mengikuti hukum dan 

regulasi pemerintah, mengikuti konstitusi 2008 dengan demokrasi dan tiga objek 

utama dari pemerintah sebelumnya. Pemerintah mengajukan empat poin yaitu 

untuk bernegosiasi dengan tuntutan kelompok bersenjata, kesepakatan gencatan 

senjata harus ditegaskan kembali dan setelah itu dilanjutkan dengan dialog politik, 

membina proses perdamaian. 

Selanjutnya pada 29 Desember 2013, NCCT dan UPWC telah mencapai 

konsensus sebanyak 80 persen dalam kerangka kerja NCA. Pada tanggal 29 

Januari 2014 di Chaing Mai, Thailand, NCCT (Nationwide Ceasefire 

Coordination Team) dan perwakilan MPC, Aung Min, melakukan pertemuan 

secara informal di mana NCCT mengajukan Nationwide Ceasefire Agreement 

                                                           
6
 UPWC secara teknis merupakan perwakilan antara pemerintah, militer atau yang biasa dikenal 

dengan Tatmadaw dan parlemen. 
7
 Myanmar’s Nationwide Ceasefire Agreement, 2015, Institute for Security and Development 

Policy, diakses melalui: http://isdp.eu/content/uploads/publications/2015-isdp-backgrounder-

myanmar-nca.pdf, pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.17 WIB hal 2. 

http://isdp.eu/content/uploads/publications/2015-isdp-backgrounder-myanmar-nca.pdf
http://isdp.eu/content/uploads/publications/2015-isdp-backgrounder-myanmar-nca.pdf
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atau Perjanjian Gencatan Senjata Nasional kepada Aung Min.
8
 Kemudian pada 

tanggal 15 Juni 2014 di tempat yang sama, NCCT dan technical team MPC, Hla 

Maung Shwe, Nyo Ohn Myint, mendiskusikan persiapan pertemuan mendatangan 

antara NCCT dengan UPWC (Union Peace-Working Commitee). Selanjutnya, 

pada tanggal 2 Juli 2014, NCCT mengadakan pertemuan selama dua hari untuk 

mendiskusikan keseluruhan draft NCA. Berselang empat hari setelahnya yaitu 

pada tanggal 6 Juli, NCCT kembali mengadakan pertemuan dengan MPC yaitu 

Hla Mg Shwe, Salai Ngun Cung Lian, Dr Kyaw Yin Hlaing, Dr Minzawoo, Nyo 

Ohn Myint, Waiyan moe thone thann. Kemudian pada tanggal 13 Juli, NCCT 

mangadakan pertemuan kembali dengan technical team dari MPC (Hla Maung 

Shwe, Dr. Min Zaw Oo, Aung Naing Oo, Tin Maung Than, Dr. Andrew, Nyo 

Ohn Myint) di mana mendiskusikan tentang pertemuan selanjutnya untuk 

dokumen single dan tentang pertemuan dengan EAOs (Ethnic Armed 

Organizations) yang akan direncanakan pada tanggal 24-26 Juli di Laiza. 

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2014 di Myitkyina, NCCT juga U Aung 

Min, U Thein Zaw, U Tun Tun Oo, Gen Thet Naing Win, 2 representatif dan 4 

orang dari MPC, mendiskusikan NCA tentang bagaimana membangun serikat 

federal dan tentara. Kedua tim ini juga akan mengadakan pertemuan di MPC yang 

terletak di Yangon pada 12 Agustus secara formal. Pemerintah mengharapkan 

penandatangan akan dilakukan pada bulan September kemudian setelah 

penandatanganan akan dibuatkan kerangka kerja dialog politik dan membuka 

                                                           
8
Nationwide Ceasefire Coordination Team, 2013, diakses melalui: 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/ncct,  pada tanggal 8 Desember 2017 pada pukul 

19.11 WIB. 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/ncct
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perundingan politik di tahun 2015. Pertemuan selanjutnya antara NCCT dan 

technical team dari MPC pada tanggal 12 Agustus 2014 di mana NCCT dipimpin 

oleh Nai Hongsa dan MPC dipimpin oleh Maung Shwe di Chiang Mai, 

menyelenggarakan persiapan pertemuan untuk tanggal 15-16 Agustus di Yangon 

dan agenda untuk draft NCA. 

Pada tanggal 15 hungga 17 Agustus 2014, NCCT (U Nai Hong Sar), UPWC 

(Aung Min) dan  technical team dari MPC  melakukan pembicaraan di markas 

MPC, Yangon untuk melanjutkan negosiasi untuk draft tunggal NCA. Tepat pada 

tanggal 17 Agustus 2014, NCCT dan UPWC memberikan pernyataan bahwa akan 

membangun serikat federal dalam prinsip-prinsip NCA. Tanggal 18 Agustus 

2014, NCCT, UPWC dan 34 perwakilan partai politik termasuk NLD (National 

League of Democracy), yang membicarakan tentang proses perdamaian dan 

rencana implementasi mendatang.  

Pada bulan Januari sampai 12 Februari 2015, Thein Sein mengundang 

EAOs untuk proses perdamaian di Nay Pyi Taw. Kemudian pada tanggal 31 

Maret 2015, NCCT dan UPWC bertemu di Yangon untuk menandatangani draf 

sementara NCA mengingat selama pertemuaan-pertemuan sebelumnya kedua 

belah pihak selalu mengalami perbedaan pandangan. Pertemuan ini juga 

menghasilkan 7-step roadmap for peace and national reconciliation yaitu 

penandatanganan NCA, perancangan dialog politik serta pelaksanaan reintegrasi 

keamanan, memegang dialog politik serta pelaksanaan reintegrasi keamanan, 

Union Convention, penandatanganan Union Accord, persetujuan dan akhir Union 
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Parliament, dan implementasi.
9
 Setelah itu, UPWC dan kelompok etnis bersenjata 

bertemu kembali pada 22 hingga 24 Juli 2015, atas permintaan Aung Min, dalam 

pertemuan mendiskusikan tentang penyelesaian draf NCA dan menangani 

tuntutan yang ada dan proses penandatangan adalah mewakili semua EAOs yang 

juga tidak terlibat dalam NCA di Yangon (MPC). 
10

  

Sebelumnya, pada tanggal 9 Juni 2015 diadakan pertemuan antar pemimpin 

etnis bersenjata yang dikenal sebagai The Ethnic Armed Organization’s Summit 

yang dihadiri oleh 108 representatif dan 17 observer dari EAOs dan 11 anggota 

NCCT.
11

 Pada pertemuan ini membicarakan mengenai draf NCA yang akan 

didiskusikan dengan pemerintah (UPWC) di Yangon (MPC). Pertemuan ini 

menghasilkan bahwa ada 15 poin dalam NCA yang perlu didiskusikan dengan 

UPWC. Namun pemerintah menolak dengan alasan bahwa draf tersebut telah 

ditandatangani oleh NCCT dan UPWC didepan presiden, pemerintah kemudian 

menyarankan “meeting decision”. Kemudian EAOs membentuk delegasi tingkat 

tertinggi yang disebut dengan Senior Delegate of Nationwide Ceasefire 

Agreement (SD) yang melibatkan pemerintah dalam membicarakan 15 poin 

tersebut dan berakhir dengan keputusan kedua belah pihak yang menyetujui 

“meeting decision”. 

                                                           
9
  Myanmar’s Nationwide Ceasefire Agreement, 2015, Op., Cit. hal 3. 

10
 Ye Myint, 2015, Gov’t, Ethnic Armed Group s Set to Resume Negosiations Toward Ceasefire 

Accord, The Global New Light of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/docs21/GNLM2015-07-

17-red.pdf, pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 13.53 WIB. 
11

 Ethnic Armed Organization’s Summit Statement Law Khee Lar, Karen State, 2-9 June 2015, 

2015, Burma Link, diakses melalui: http://www.burmalink.org/ethnic-armed-organizations-

summit-statement-law-khee-lar-karen-state-2-9-june-2015/, pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 

19.25 WIB. 

http://www.burmalibrary.org/docs21/GNLM2015-07-17-red.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/GNLM2015-07-17-red.pdf
http://www.burmalink.org/ethnic-armed-organizations-summit-statement-law-khee-lar-karen-state-2-9-june-2015/
http://www.burmalink.org/ethnic-armed-organizations-summit-statement-law-khee-lar-karen-state-2-9-june-2015/
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Pada saat yang bersamaan, pemerintah menolak 3 etnis EAOs yang 

merupakan anggota NCCT dan SD yaitu Palaung State Liberation Front (PSLF), 

The Arakan Army (AA), dan Myanmar National Democratic Alliance Army 

(MNDAA) dalam penandatanganan NCA. Penolakan ini kemudian diikuti oleh 3 

etnis lainnya yaitu Lahu Democratic Union (LDU), Wa National Organization 

(WNO) dan Arakan National Congress (ANC) dengan alasan bahwa jumlah 

tentara mereka tidak mencukupi. Pada akhirnya pemerintah melalui UPWC 

mengundang sebanyak 15 kelompok etnis bersenjata untuk bergabung dalam 

menandatangani NCA. Tepat pada tanggal 15 Oktober 2015 di Naypyitaw, 

dihadiri oleh Presiden Thein Sein, sebanyak delapan dari 15 kelompok etnis 

bersenjata yang diundang pemerintah, menandatangani NCA.
12

 Penandatangan ini 

juga disaksikkan oleh perwakilan internasional yaitu Cina, Thailand, Jepang dan 

India dan kedelapan etnis bersenjata ini adalah All Burma Studets’ Democratic 

Front, Arakan Liberation Party, Chin National Front, Democratic Karen 

Benevolent Army, Karen National Liberation Army-Peace Council, Karen 

National Union, Pa-O National Liberation Organization dan Shan State Army-

South/RCSS.
13

 Status kelompok etnis bersenjata yang sebelumnya adalah 

“unlawful associations” berubah menjadi “legal groups”.
14

 

                                                           
12

 Antonio Slodkowski, 2015, Myanmar Signs Ceasefire with Eight Armed Group, Reuters, 

diakses melalui: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-

with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015, pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 

19.48 WIB.  
13

 Phanida Soe Thu Aung, 8 NCA Signatories Call to Separately Meet C-in-C and State 

Counsellor, 2015, Mizzima News, diakses melalui: http://www.mizzima.com/news-domestic/8-

nca-signatories-call-separately-meet-c-c-and-state-counsellor, pada tanggal 14 Desember 2017 

pukul 19.59 WIB.  
14

 Ibid. 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015
http://www.mizzima.com/news-domestic/8-nca-signatories-call-separately-meet-c-c-and-state-counsellor
http://www.mizzima.com/news-domestic/8-nca-signatories-call-separately-meet-c-c-and-state-counsellor
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Pasca penandatanganan NCA, pemberitahuan disebarluaskan ke seluruh 

etnis yang terlibat dengan NCA juga ke pemerintah dan EAOs lainnya.
15

 Setelah 

itu kegiatan selanjutnya adalah mulai menjelaskan ketentuan yang ada dalam 

kesepakatan tersebut dan sampai pada 90 hari pasca penandatangan, memulai 

dialog politik dan negosiasi masalah integrasi keamanan.
16

 Penetapan 

penandatangan NCA sendiri adalah sebelum dilakukannya pemilu presiden pada 

bulan November 2014. Pasca pemilu tersebut, pemerintah baru memutuskan akan 

menetapkan kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk memastikan 

keberhasilan pelaksanaan rekonsiliasi dan proses perdamaian nasional dengan 

mengganti MPC menjadi National Reconciliation and Peace Center (NRPC) dan 

telah terbentuk pada 11 Juli 2016.  

Tabel 3.1 Timeline MPC sebagai Peacemaker
17

 

NO TANGGAL KEGIATAN 

1 3 November 

2012 

Pembukaan MPC yang dihadiri oleh European 

Commision (EC) Presiden Barroso 

2 Maret 2013 MPC dijadwalkan dibuka dan informasi tentang 

struktur dan aktifitas dipublikasi. 

3 Agustus 2013 Pemerintah dan kelompok etnis bersenjata melakukan 

dialog dan 14 kelompok mau menandatangani 

gencatan senjata 

Negosiasi berhenti untuk sementara karena kedua belah pihak sedang 

mempersiapkan NCA 

4 30 Oktober – 2 

November 2013 

EAOs membentuk NCCT untuk mempersiapkan NCA 

bersama UPWC 

5 4-5 November 

2013 

NCCT dan UPWC bertemu untuk pertama kalinya di 

Myitkyina, Kachin di mana militer mengajukan enam 

poin dan pemerintah mengajukan empat poin untuk 

NCA 

6 29 Desember NCCT dan UPWC telah mencapai konsensus 

                                                           
15

 Myanmar’s Nationwide Ceasefire Agreement, 2015, Op., Cit. hal 5. 
16

 Ibid. 
17

 Diolah dari berbagai sumber. 
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2013 sebanyak 80 persen dalam kerangka kerja NCA 

7 29 Januari 2014 NCCT dan perwakitan MPC (Aung Min) melakukan 

pertemuan di mana NCCT mengajukan draf NCA 

kepada Aung Min di Chaing Mai. Thailand 

8 15 Juni 2014 NCCT dan technical team MPC mendiskusikan 

persiapan pertemuan mendatangan antara NCCT 

dengan UPWC di Chaing Mai. Thailand 

9 2 Juli 2014 NCCT mengadakan pertemuan selama dua hari untuk 

mendiskusikan keseluruhan draft NCA 

10 6 Juli 2014 NCCT dan perwakilan MPC kembali bertemu 

11 13 Juli 2014 NCCT dan technical team MPC bertemu dan 

membicarakan single document dan membicarakan 

pertemuan dengan EAOs di Laiza 

12 3 Agustus 2014 NCCT juga U Aung Min, U Thein Zaw, U Tun Tun 

Oo, Gen Thet Naing Win, 2 representatif dan 4 dari 

MPC mendiskusikan NCA tentang bagaimana 

membangun serikat federal dan tentara. 

13 12 Agustus 

2014 

NCCT dan MPC melakukan pertemuan untuk 

persiapan agenda di Yangon pada 15-16 Agustus 2014 

untuk drat NCA 

14 15- 17 Agustus 

2014 

NCCT, UPWC, dan technical team MPC melanjutkan 

negosiasi untuk draft tunggal NCA di markas MPC, 

Yangon 

15 18 Agustus 

2014 

NCCT, UPWC dan 34 perwakilan partai politik 

termasuk NLD (National League of Democracy), 

membicarakan tentang proses perdamaian dan rencana 

implementasi mendatang. 

16 Januari - 12 

Februari 2015 

Thein Sein mengundang EAOs untuk proses 

perdamaian di Nay Pyi Taw. 

17 31 Maret 2015 NCCT dan UPWC bertemu di Yangon untuk 

menandatangani draf sementara NCA. Pertemuan ini 

menghasilkan 7-step roadmap for peace and national 

reconciliation yaitu penandatanganan NCA, 

perancangan dialog politik serta pelaksanaan 

reintegrasi keamanan, memegang dialog politik serta 

pelaksanaan reintegrasi keamanan, Union Convention, 

penandatanganan Union Accord, persetujuan dan akhir 

Union Parliament, dan implementasi 

18 9 Juni 2015 Pertemuan The Ethnic Armed Organization’s Summit 

yang dihadiri oleh 108 representatif dan 17 observer 

dari EAOs dan 11 anggota NCCT membahas 15 poin 

dalam NCA akan dibahasa lebih lanjut dengan UPWC. 

19 22-24 Juli 2015 UPWC dan kelompok etnis bersenjata bertemu 

mendiskusikan tentang penyelesaian draf NCA dan 

menangani tuntutan yang ada dan proses 
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penandatangan adalah mewakili semua EAOs yang 

juga tidak terlibat dalam NCA di Yangon (MPC) 

20 15 Oktober 

2015 

Penandatangan NCA di Nay Pyyitaw yang dihadiri 

Presiden Thein Sein, 15 kelompok bersenjata yang 

disaksikan oleh , Thailand, Jepang dan India 

Kemudian bukan hanya melakukan diskusi saja dalam peacemaking, 

namun juga ada mine action. Ranjau darat di Myanmar sudah digunakan sejak 

Myanmar mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Hal ini terjadi karena 

pemerintah militer saat itu terlibat konflik dengan kelompok etnis bersenjata. 

Perang sipil ini membuat ranjau darat menjadi senjata yang efektif mengingat 

bahan yang murah, mudah diproduksi dan pada praktiknya dapat menimbulkan 

dampak yang besar (kematian). Dampak yang dihasilkan dari ranjau darat ini 

bukan hanya secara fisik, namun juga secara psikologi akibat luka yang didapat 

(kehilangan kaki). Terhitung dari tahun 1999 hingga tahun 2014, sebanyak 3.745 

orang menjadi korban ranjau darat baik yang luka hingga meninggal dunia.
18

 

  Bantuan sendiri Myanmar dapatkan dari klinik-klinik yang didirikan oleh   

Myanmar Red Cross, namun hal ini juga tidak membantu sepenuhnya jika dilihat 

kembali pada jumlah korban ranjau darat. Penolakan terhadap ranjau darat pada 

tahun 1997 yaitu Mine Ban Treaty pun oleh pemerintah Myanmar diabaikan 

dalam artian Myanmar tidak termasuk anggota yang menandatangai perjanjian 

tersebut. Saat ini, sebanyak sembilan dari 14 negara bagian di Myanmar 

terkontaminasi ranjau darat yang sangat membahayakan banyak orang yang 
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myanmar-war-fronts-161013120159863.html, pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 11.28 WIB. 
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tinggal di sana.
19

 Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ranjau darat yang 

membahayakan keselamatan masyarakat Myanmar, pemerintah melalui MPC 

dalam misinya yaitu mine action akan membantu dengan memberikan pendidikan 

atas bahaya penggunaan ranjau darat dan akan berusaha memusnahkan ranjau 

darat tersebut. 

  MPC dalam mengatasi ranjau darat ini bertindak melalui Myanmar Mine 

Action Center (MMAC) yang terbentuk pada tahun 2012. MMAC pada tahun 

2013, mengambil kepemimpinan penyusunan standar ranjau nasional dengan 

dukungan dari organisasi NGO dari Norwegia, Uni Eropa dan Myanmar Peace 

Support Initiative (MPSI). NGO dari Norwegia adalah Norwegian People’s Aid 

(NPA) di mana pada tanggal 31 Mei bersama Uni Eropa memberikan bantuan 

sebesar 3,5 juta euro atau setara dengan 4,6 juta US dolar untuk mendukung 

berdiri dan pengoperasian awal dari MMAC selama 18 bulan yang bertugas untuk 

melakukan pemetaan ranjau dan pembersihan lahan.
20

 Sedangkan MPSI yang 

diketuai oleh Norwegia, berperan dalam membantu pemerintah Myanmar dalam 

mencapai perdamaian namun tidak terlibat dalam proses perdamaian (militer, 

pemerintah dan kelompok etnis bersenjata). 

  Daerah yang terkontaminasi ranjau darat di Myanmar dari 14 negara 

bagian, sembilan diantaranya menjadi area yang terdeteksi adanya ranjau darat.
21

 

Kesembilan negara bagian tersebut adalah Kayah State (ketujuh kotanya), Kayin 
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20

 Saw Yan Naing, 2013, With Ceasefire, Land-Mine Remova; Begins in War-Torn Karen State, 

Irrawaddy, diakses melalui: https://www.irrawaddy.com/news/burma/with-ceasefire-land-mine-

removal-begins-in-war-torn-karen-state.html, pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 08.10 WIB. 
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 James Nickerson, 2016, Op. Cit. 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/with-ceasefire-land-mine-removal-begins-in-war-torn-karen-state.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/with-ceasefire-land-mine-removal-begins-in-war-torn-karen-state.html


73 

 

State (ketujuh kotanya), Kachin State (Chipwi, Hpakant, Mansi, Mogaung, 

Mormauk, Myitkyina, Tsawlaw dan Wingmaw), Mon State (Bilin, Kyaikto, 

Mawlamyine, Thanbyuzayat, Thaton, dan Ye), Bagon Region (Kyaukkyi, 

Shwekyin, Tantabin dan Taungoo), Rakhine State (Maungdaw), Shane State 

(Hopong, Hsenwi, Hsihseng, Konkyan, Kyaukme, Langkho, Loilen, Mawkmai, 

Mongpan, Mongton, Monghpyak, Namhsan Tachileik, Namtu, Yaksawk dan 

Ywangan), Tanintharyi Region (Bokpyin, Dawei, Tanintharyi, Thayetchaung dan 

Yebyu), Chin State dam Sagaing Region.
22
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Ranjau Darat di Myanmar:
23
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Namun pada akhirnya, MMAC ditunda oleh para pihak yang berkonflik 

(semua tidakan ranjau termasuk pembersihan ranjau) dengan alasan menunggu 

keputusan dalam penandatanganan NCA 2015.
24

 Selama menunggu 

penandatanganan NCA, kehadiran MMAC dianggap tidak jelas karena semua 

kegiatan dihentikan. Kemudian pasca penandatanganan NCA, diputuskan 

beberapa poin dalam perjanjian yaitu pada Chapter 3 tentang Ceasefire Related 

Matters yaitu menghentikan tindakan di area gencatan senjata dalam control 

territorial, pengintaian, rekrutmen, serangan bersenjata, peletakan ranjau, tindak 

kekerasan, penghancuran harta benda, dan peluncuran serangan militer. Kemudian 

pada poin selanjutnya menjelaskan bahwa semua tentara dari semua pihak 

melakukan kegiatan de-mining untuk membersihkan ranjau darat. Namun terlepas 

dari keputusan dalam NCA, kembali pada peranan MMAC dibawah MPC, dalam 

mengatasi ranjau darat di Myanmar dapat dikatan tidak berhasil bahkan tidak 

memiliki peran karena pada praktiknya, MMAC harus menunggu keputusan 

dalam NCA.  

Maka, kinerja MPC sendiri sebenarnya hanya sampai pada pertemuan 

antara UPWC dan NCCT dalam mempersiapkan NCA, seperti misi MPC pada 

poin pertama dan kedua yaitu negosiasi gencatan senjata dan implementasi (dalam 

membangun kepercayaan antara kelompok etnis dan pemerintah) dan negosiasi 

damai juga dialog politik. Kemudian mine action juga termasuk dalam 
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peacemaking karena mine action bukan termasuk peacebuilding yang manapada 

tahapan tersebut mrupakan tahapam negative peace to positive peace. 

3.1.2 Upaya MPC dalam Peacebuilding 

  Johan Galtung menjelaskan bahwa dalam tahapan resolusi konflik yang 

terakhir adalah tahapan peacebuilding yang dapat diartikan dengan tahapan 

negative peace to positive peace. Bukan hanya berperan sebagai peacemaking, 

MPC sendiri dalam misinya menerapkan peacebuilding yaitu koordinasi bantuan 

di daerah yang terkena konflik dan outreach and public diplomacy.  

Pertama, koordinasi bantuan didaerah yang terkena dampak konflik. 

Konflik yang berkepanjangan, bahkan ketika pemerintah mewacana untuk 

pembentukan MPC, antara pemerintah dengan kelompok etnis bersenjata 

menimbulkan banyak korban, baik korban luka hingga mereka yang harus 

mengungsi akibat tempat tinggal yang sudah musnah. MPC kemudian sebagai 

institusi pemerintahan yang salah satu tujuannya untuk menyalurkan bantuan ke 

daerah yang terkena dampak konflik, kemudian mulai mengumpulkan bantuan 

dari pihak internasional yang ingin membantu. Bantuan kemudian datang dari 

salah satu NGO Jepang melalui The Japan Platform (anggota JPF ini bekerja 

untuk MPC) yang memiliki program pemberian bantuan kepada pengungsi, 

Reintegration Assistance Program for the Refugees/IDP of Myanmar 2013-2015, 

dengan total bantuan 13,9 juta dolar.
25

 Pendanaan ini bertujuan untuk memberikan 

                                                           
25
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fasilitas secara sukarela dan pemukiman untuk pengungsi untuk lingkungan yang 

lebih baik. 

Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan melalui Nippon Foundation 

sejak bulan Juni 2012. Sebanyak 3 juta dolar disumbangkan oleh Nippon 

Foundation untuk mendukung pengembangan pendidikandan perawatan 

kesehatan di daerah yang dikuasi oleh etnis pemberontak yang pada awalnya 

memberikan 300 ribu dolar.
26

 Pada tanggal 22 Desember 2012, Nippon 

Foundation memberikan bantuan untuk persediaan darurat senilai 70 ribu dolar 

yang meliputi 50 ton beras, obat-obatan untuk persedian di rumah sakit dan 500 

kotak obat tradisional untuk wilayah New Mon State Party.
27

 Kemudian pada 12 

Januari 2013, Nippon Foundation memberikan bantuan kepada Pa-Oh National 

Liberation Organization sebesar 1.200 kantong beras.
28

 Sebulan kemudian pada 

tanggal 12 Februari 2013, untuk wilayah Karen National Union diberikan 30 ribu 

dolar untuk persediaan darurat untuk orang-orang yang terlantar di Kayin State, 

70 ton beras.
29

 

Kemudian, Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) yang diketuai oleh 

Norwegia yang mendukung gencatan senjata melalui penyaluran bantuan 
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kemanusiaan, bekerjasama dengan MPC.
30

 Pada bulan Januari 2013, Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs melalui MPSI memberikan tiga pendanaan berbeda 

dibeberapa wilayah di Myanmar. Pertama, memberikan dana sebesar 85.675 dolar 

untuk wilayah di Kroeng Batoi Area, Yebyu Township, Tanintharyi Region. 

Kemudian memberikan dukungan pendanaan untuk Thaton, Mawlamyaine dan 

Dawei Districts di Myanmar. Terakhir memberikan pendanaan untuk wilayah 

Kayah (Karenni) State sebesar 43.405 dolar. Selanjutnya pada bulan Februari, 

juga memberikan dana sebesar 13.329 untuk KNU districts di Bago Region, Kayin 

State, Mon State dan Taninthayi Region. Kemudian pada bulan April, terdapat dua 

koordinasi dana dibeberapa wilayah, yang pertama donor diberikan oleh Danish 

Ministry of Foreign Affairs kepada Chin State dan komunitas Chin di wilayah lain 

sebesar 831.630 dolar. Terakhir, Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

memberikan donor sebesat 236.000 dolar kepada semua komunitas etnis. Maka, 

kehadiran MPC yang bukan hanya sebagai wadah untuk mempertemukan 

pemerintah dan etnis bersenjata saja, MPC juga berperan menampung bantuan 

dari internasional untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak 

konflik dengan pemerintah.  

Aktifitas MPC yang terakhir adalah outreach and public diplomacy di 

mana dalam draf kerja MPC menjelaskan bahwa untuk keberhasilan proses 

perdamaian diperlukan dukungan kuat dari publik yang melibatkan masyarakat 
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secara keseluruhan (mayoritas populasi Bamar dan etnis lainnya).
31

 Draf kerja ini 

menjelaskan juga bahwa MPC akan mengkoordinasi peace events dan aktifitas 

keseluruhan yang melibatkan seluruh masyarakat diseluruh Myanmar. MPC juga 

melibatkan jurnalis untuk secara efektif melaporkan perdamaian dan konflik juga 

memanfaatkan social media supaya mereka dapat mengekspresikan kepentingan 

dan inisiatif mereka.
32

 Tahapan selanjutnya adalah menyelenggarakan konser dan 

public lectures yang akan diselenggarakan diseluruh Myanmar untuk mendukung 

pemerintah dalam proses perdamaian.
33

 Namun, pada praktinya, MPC berfokus 

dalam penyelenggaraan dialog politik untuk NCA sehingga dalam aktifitas ini, 

MPC tidak menerapkan seperti yang tertera dalam draf kerja MPC. 
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