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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Konflik Internasional 

Dalam kehidupan bernegara, konflik mungkin tidak dapat dihindari. 

Interaksi yang beraneka ragam kepentingan baik secara ekonomi, politik, dan 

sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya 

berbagai konflik. Permasalahan konflik yang beragam mulai dari konflik ditingkat 

lokal sampai ditingkat internasional, umumnya memiliki permasalahan konflik 

yang sama. Menurut Pringgodigdo dalam Putra
 1

, Konflik pada awalnya berasal 

dari bahasa latin ”conflictus”, yang artinya pertentangan atau perkelahian. 

Kemudian, Webster dalam Pruitt dan Rubin
2
, lebih lanjut mendefinisikan konflik 

sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaaan, bahwa aspirasi 

pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Menurut 

Surbakti
3
, konflik sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, 

persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah
4
.  

                                                 
1
 A.A. Gde Febri Purnama Putra. 2009.  Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung. 

Yogyakarta: Gava Media. hal : 12. 
2
 Dean G Pruit dan Rubin Jeffery Z. 2004. Teori konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal : 

9. 
3
 Ramlan Surbakti. 1999. Memahami ilmu politik. Jakarta : Gramedia. hal : 149. 

4
 Pada dasarnya, konflik dalam kehidupan masyarakat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni: (a) 

konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara satu atau sekelompok masyarakat dengan 

satu atau sekelompok masyarakat lainnya, dan (b) konflik vertikal, yakni konflik yang terjadi 

antara elit dan masyarakat (Mulkhan, 2001: 41). 
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Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama dan sangat 

kaya. Simon Fisher (dkk)
5
 melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik, 

dua diantaranya adalah; (1) teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang 

berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, 

mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Isu yang mengemuka 

adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. (2) teori identitas 

berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak 

lain. Unit analisis terjadinya konflik antara masyarakat atau etnis dengan negara 

dapat dipetakan dalam dua kategori besar yakni; (1) konflik domestik belaka yang 

tidak kemudian berimbas dengan proses pemisahan secara politik ataupun 

teritorial. (2) konflik antara negara dengan masyarakat atau etnis yang 

berimplikasi terhadap proses pemisahan diri dari negara. Kategori yang kedua ini 

kemudian menjadi diskursus konflik dalam wacana separatisme.  

Variabel yang sangat sering digunakan untuk mengurangi ekskalasi konflik 

adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar 

kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian 

mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan 

masalah bersama. William Zartman mengusulkan variabel negosiasi preventif 

melibatkan pihak ketiga dengan mempertimbangkan stakes, attitude, tactic 

(masalah, cara menyikapi masalah, dan taktik yang dilakukan)  guna mengurangi 

ekskalasi konflik. Peranan mediasi pihak ketiga inilah yang sering kali diyakini 

                                                 
5
 Simon Fisher, dkk.  2004. Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. 

Jakarta : The British Council. dalam Surwandono, Sidiq Ahmadi. 2011. Resolusi Konflik Di 

Dunia Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu. hal : 7 
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akan mampu memoderatkan tuntutan separatis menjadi otonomi atau bentuk 

konsesi politik lainnya
6
. 

 Selain itu, awal mula terjadinya konflik, ada pula yang diakibatkan karena 

peninggalan masa lampau dari penjajah kolonial. Jones
7
 mengatakan bahwa 

banyak kaum minoritas yang frustasi menyalahkan imperialisme masa lalu 

sebagai penyebab permasalahan yang mereka hadapi (konflik). Pelanggaran 

perbatasan etnik dilakukan hanya untuk menandai berakhirnya gerakan pasukan 

kaum imperialis atau merupakan hasil kesepakatan negara besar. Garis batas 

jarang memperlihatkan garis alam pusat pemukiman suatu bangsa dengan bangsa 

yang lain, penarikan garis itu sering mengabaikan garis pemisah antar suku dan 

antar etnik. Bangsa-bangsa yang semula satu diceraikan, dan suku-suku serta 

kelompok-kelompok yang berlawanan dipersatukan. 

Peter Wallensteen dalam Jemadu
8
 dengan bukunya berjudul Understanding 

Conflict Resolution: War, Peace and The Global System menyebutkan tiga tipe 

konflik internasional yaitu: (1) konflik antar negara (interstate conflict), (2) 

konflik internal (internal conflict), dan (3) konflik yang berkaitan dengan 

pembentukan negara (state formation conflict). Dalam kaitan konflik yang terjadi 

di Mindanao Filipina Selatan antara Pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro di 

Mindanao, merupakan konflik internal yang terjadi di negara Filipina. Oleh sebab 

itu, kajian tentang konflik internal sangat relevan untuk dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka ini. Dari begitu banyak kemungkinan teori konflik internasional yang 

                                                 
6
 Surwandono dan Sidiq Ahmadi. 2011. Op.Cit. hal : 7-8. 

7
 Jones, Walter S. 1993. LOGIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL : Kekuasaan, Ekonomi-Politik 

Internasional, dan Tatanan Dunia 2. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hal : 188. 
8
 Peter Wallensteen. 2002. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. 

London: Sage. hal: 8. dalam Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. hal: 193. 
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dapat dikemukakan disini, peneliti sengaja memilih teori-teori yang kiranya 

relevan untuk kasus konflik di Mindanao Filipina Selatan. 

Azar mengemukakan teori protracted social conflict (PSC)
9
 atau konflik 

sosial yang berkepanjangan, dimana ia menjelaskan secara komprehensif sebab-

sebab terjadinya konflik internal. Azar secara akurat melihat konteks internasional 

dari konflik yang terjadi sehingga baik variabel domestik maupun internasional 

ikut diperhitungkan dalam analisisnya. Azar juga memperhatikan bagaimana 

faktor domestik dan internasional berinteraksi dalam menciptakan konflik-konflik 

yang sulit diselesaikan bila hanya melibatkan aktor-aktor domestik.  

Teori tentang pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya konflik tersebut 

yakni; (1) konflik dikaitkan dengan pra-kondisi yang disebutnya communal 

content. Pra-kondisi yang memicu terjadinya konflik adalah hubungan yang tidak 

harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama, dan budaya tertentu 

dengan negara. Negara cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas 

tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan eksistensi dan 

keutuhan negara. Akibatnya, terjadi alienasi terhadap kelompok identitas tertentu 

dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap 

kekuasaan negara atau lembaga-lembaga yang merepresentasikannya. (2) konflik 

juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara 

sistematis. Proses deprivation secara ekonomi telah menciptakan kantong-kantong 

kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus 

                                                 
9
 Lihat Edward Azar. 1990. The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases. 

Aldershot: Dartmouth. hal: 6. dikutip dalam Miall, Hugh. et. al. ibid. hal: 72. dalam Yulius P. 

Hermawan. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan 

Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu. hal : 87-89. 
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ekonomi sebagai hasil eksploitasi sumber daya alam di daerah-daerah yang 

dilanda konflik. (3) pra-kondisi terjadinya konflik selanjutnya disebabkan 

berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan 

aspirasi dari akar rumput. Penekanan pada stabilitas politik dan keamanan secara 

kaku telah mengabaikan hak sipil dan politik dari kelompok etnis tertentu 

sehingga mereka memendam rasa tidak puas dan frustasi yang mendalam. Dalam 

hal ini pula penggunaan kekuatan militer digunakan untuk menindas setiap bentuk 

protes atau perlawanan terhadap kekuasaan yang korup dan otoriter. 

Buku yang secara spesifik membahas dimensi internasional dari konflik 

internal merupakan kumpulan makalah yang diedit oleh Michael E. Brown. 

Dalam bukunya berjudul The International Dimension of Internal Conflict 

menyebutkan beberapa alasan mengapa studi tentang konflik internal penting 

untuk dilakukan. Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan 

menimbulkan aksi kekerasan di mana-mana. Kedua, konflik internal telah 

mnyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat 

konflik. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran, merupakan metode 

yang banyak dipakai untuk mengalahkan pihak musuh. Jutaan manusia terbunuh 

atau terpaksa menjadi pengungsi merupakan pemandangan yang bisa ditemukan 

di wilayah-wilayah konflik. Ketiga, konflik internal penting karena sering 

melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik 

perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah negara tetangga atau 

pemberontak yang mencari perlindungan kenegara yang berbatasan langsung 

menimbulkan masalah baru yang tidak mudah untuk diselesaikan karena tidak 

hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya, dan keagamaan. 
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Bahkan masalah pelanggaran perbatasan ini memicu konflik bersenjata antara 

negara yang bertetangga. Keempat, konflik internal juga penting karena sering 

mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang 

terancam kepentingannya dan organisasi internasional. Kelima, komunitas 

internasional terus berusaha menggalang kerjasama guna menyelesaikan konflik-

konflik internal agar menjadi lebih efektif demi keamanan internasional
10

.  

Selain itu, Brown mengemukakan teorinya yang menegaskan bahwa 

kompleksitas konflik internal tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor atau 

variabel. Untuk itu Brown membedakan the underlying causes of conflict dari the 

proximate causes of conflict. Secara lebih spesifik Brown memberikan penekanan 

pada pengaruh kebijakan atau perilaku elit pemimpin sebagai pemicu terjadinya 

ledakan konflik di suatu daerah. Brown tidak membantah bahwa faktor-faktor 

struktural, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perceptual menjadikan suatu 

daerah rentan terhadap konflik tetapi kita tidak boleh mengabaikan peran dari elit 

pemimpin yang memicu terjadinya konflik. Di bawah ini peneliti akan mengutip 

secara lengkap tabel yang dikemukakan oleh Brown di mana ia membedakan 

dengan jelas penyebab-penyebab konflik yang pokok dan pemicu langsung dari 

konflik internal. 

Tabel 1. Sebab-sebab Utama dan Sebab-sebab Pemicu  

Konflik Internal 

 

Sebab-sebab Utama (Underlying 

Causes) 

Sebab-sebab Pemicu (Proximate Causes) 

Faktor-faktor Struktural 

Negara yang lemah 

Kekhawatiran tentang keamanan internal 

Geografi etnis 

Faktor-faktor Struktural 

Negara yang sedang runtuh/ gagal 

Perubahan perimbangan kekuatan militer 

Perubahan pola-pola demografis 

                                                 
10

 Lihat Michael E. Brown. 1996. “Introduction”, dalam Michael E. Brown. (ed). The 

International Dimensions of Internal Conflict. Massachusetts: MIT Press. hal: 3-9. dalam 

Yulius P. Hermawan. 2007. Op. Cit. hal : 78-79. 
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Faktor-faktor Politik 

Lembaga politik yang diskriminatif 

Ideologi nasional yang eksklusif 

Politik antar-kelompok 

Politik elit  

Faktor-faktor politik 

Transisi politik 

Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh 

Persaingan antar kelompok yang semakin tajam 

Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam 

Faktor Ekonomi/Sosial 

Masalah ekonomi 

Sistem ekonomi yang diskriminatif 

Pemabngunan ekonomi dan modernisasi 

Faktor Ekonomi/Sosial 

Masalah ekonomi yang semakin parah 

Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar 

Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat 

Faktor Sosial Budaya 

Pola diskriminasi budaya 

Sejarah kelompok yang bermasalah 

Faktor Sosial Budaya 

Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat 

Penghinaan etnis dan propaganda 

 
Sumber: Michael E. Brown. 1996. The Causes and Regional Dimensions of Internal 

Conflict. dalam Michael E. Brown (ed). The Causes and Regional Dimensions of Internal 

Conflict. Massachusetts: MIT Press. hal: 577. dalam Aleksius Jemadu. 2008. Politik 

Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal: 205. 

 

 

 Secara eksplisit Brown menyebutkan bahwa faktor perilaku pemimpin 

merupakan yang terpenting dibandingkan faktor pemicu lainnya
11

. Dari berbagai 

macam konflik yang terjadi, konflik dapat diselesaikan dengan cara diplomasi 

untuk meresolusi konflik tersebut. Cara diplomasi dengan meresolusi konflik 

adalah cara terbaik agar eskalasi konflik dapat ditekan dan konflik yang terjadi 

dapat berubah menjadi perdamaian, dimana dengan jalan diplomasi ini 

penyelesaian konflik diselesaikan di atas meja perundingan.   

 

B. Diplomasi dan Resolusi Konflik Internasional 

Secara etimologis, diplomasi berasal dari kata bahasa Yunani “diploun”. 

Kata diploma lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan 

atau melipat dua. Kata diploma juga erat kaitannya dengan duplicity atau 

duplikasi, yang berarti sengaja menipu atau bermuka dua, seperti budaya orang 

Bulgaria yang berkata sambil menggelengkan kepala. Selanjutnya, kata diploma 

juga menunjukan arti naskah atau dokumen yang dilubangi dan disimpan di 

                                                 
11

 Ibid.  hal : 90-91. 
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kantor pemerintah, dan kemudian kata diplomasi diartikan sebagai pekerjaan 

orang yang menyimpan dokumen
12

.  

Menurut Nicholson
13

, pada masa Kekaisaran Romawi semua paspor yang 

melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam 

dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini 

disebut “diplomas”. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula 

dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberikan hak 

istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar 

bangsa Romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip 

kekaisaran menjadi beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung 

jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus. Oleh karena itu dirasa 

perlu untuk mempekerjakan seseorang yang terlatih untuk mengindeks, 

menguraikan dan memeliharanya. Isi surat resmi negara yang dikumpulkan, 

disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional, dikenal 

pada zaman pertengahan sebagai diplomaticus atau diplomatique. Siapa pun yang 

berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik res diplomatique 

atau bisnis diplomatik.  

Selain itu, Harold Nicolson
14

 lebih menitikberatkan pengertian diplomasi 

pada aspek kebijakan luar negeri, bernegosiasi, dan jalan ke luar dalam 

menyelesaikan konflik dan perselisihan melalui negosiasi. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, diplomasi berarti urusan 

                                                 
12

   Mohammad Shoelhi. 2011. Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional. Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media. hal : 74. 
13

  S.I. Roy. 1991. DIPLOMASI. (Herwanto dan Mirsawati, Penerjemah). Jakarta : CV. Rajawali.    

hal : 1. 
14

  I Gede Wisura dan Fredy Buhama L. Tobing. 1991. Diplomasi dan Perang. GLOBAL Jurnal 

Politik Internasional 2. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal : 17. 
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dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, 

atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di 

negara lain. Diplomasi juga berarti pengetahuan dan kecakapan dalam membina 

hubungan antara satu negara dengan negara lain
15

.  

Menurut Webster Dictionary dalam Shoelhi
16

, diplomasi berarti seni dan 

praktik dalam melakukan perundingan antar bangsa, atau keterampilan mengelola 

segala urusan luar negeri tanpa menimbulkan permusuhan. Menurut Oxford 

Dictionary dalam Shoelhi
17

 mengartikan diplomasi sebagai manajemen hubungan 

internasional melalui negosiasi; hubungan ini diselaraskan dan diatur duta besar 

dan para wakil negara; diplomasi merupakan bisnis atau seni para diplomat. 

Menurut The Chamber’s Twentieth Century Dictionary
18

, diplomasi adalah “the 

art of negotiation, especially of treaties between states; political skill” (seni 

berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian 

politik). Di sini, yang pertama menekankan pada kegiatannya sedangkan yang 

kedua meletakkan penekanan pada seni berunding. 

 Menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English dalam 

Shoelhi
19

, diplomasi diartikan sebagai keterampilan dalam membuat pengaturan-

pengaturan atau kepintaran dalam berurusan dengan orang lain sehingga mereka 

tetap bersahabat dan bersedia membantu. Dalam hubungan antar negara, 

diplomasi bukan saja menunjuk pada pemeliharaan persahabatan dan kesediaan 

untuk membantu, melainkan juga kesediaan untuk setuju. Lebih lanjut, menurut 

                                                 
15

   Mohammad Shoelhi. 2011. Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional. Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media. hal : 74. 
16

   Ibid.  
17

   Ibid. 
18

  S.I. Roy. 1991. DIPLOMASI. (Herwanto dan Mirsawati, Penerjemah). Jakarta : CV. Rajawali. 

hal : 2. 
19

   Muhammad Shoelhi. 2011. Op. Cit. hal : 74. 
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kamus berbahasa Inggris ini, diplomasi berarti pengelolaan hubungan antar 

bangsa, atau (keterampilan dalam) pengelolaan urusan-urusan negara oleh wakil-

wakilnya di luar negeri berdasarkan petunjuk yang diberikan departemen luar 

negeri. Secara terminologis, menurut Lord Strang dalam Shoelhi
20

, sejak abad 

XVIII diplomasi mempunyai arti pekerjaan yang terkait dengan hubungan luar 

negeri atau pelaksanaan politik luar negeri, dan diploma diartikan sebagai surat 

kepercayaan bagi wakil resmi sebuah pemerintah negara.  

Lebih lanjut, Lord Strang menyatakan bahwa diplomasi merupakan 

pelaksanaan hubungan antar pemerintah berbagai negara melalui wakil-wakil 

tetap yang ditunjuk untuk itu yang berdomisili di negara tempat ia ditugaskan. 

Kluber dalam Shoelhi
21

 memberi definisi diplomasi dengan menitik beratkan 

aspek seni berkomunikasi. Menurut Kluber, diplomasi adalah seluruh 

pengetahuan serta dasar-dasar yang diperlukan untuk melaksanakan aneka urusan 

resmi antar negara. Dalam definisi ini, diplomasi mencakup kegairahan 

pencetusan ide mengenai pengelolaan masalah internasional, pengendalian 

hubungan luar negeri, pengelolaan pertukaran informasi, baik dalam situasi damai 

maupun dalam keadaan permusuhan (perang). 

Menurut Schmelzing dalam Shoelhi
22

 dalam bukunya Systematischer 

Grundriss des Volkerrechts memberikan batasan tentang diplomasi sebagai ilmu 

mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan resmi negara di luar 

negeri; diplomasi juga menunjuk pada kehendak bangsa dan negara untuk 

menjalin hubungan dalam berbagai hal dengan negara-negara dan melakukan 

perundingan-perundingan yang terkait dengan hal itu, baik yang disepakati secara 

                                                 
20

 Ibid. hal : 75. 
21

 Mohammad Shoelhi. 2011. Op. Cit. hal : 74. 
22

 Ibid. 
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lisan maupun secara tertulis. KM Panikkar
23

 dalam bukunya The Principle and 

Practice of Diplomacy menyatakan diplomasi dalam hubungannya dengan politik 

internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam 

hubungannya dengan negara lain. Svarlien mendefinisikan diplomasi sebagai seni 

dan ilmu perwakilan negara dan perundingan. Ivo D. Duchacek
24

 berpendapat 

bahwa diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar 

negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.  

 Dari banyaknya pendefinisian terhadap diplomasi diatas, diplomasi 

mengisyaratkan adanya hubungan yang terjalin, dimana hubungan ini diwakilkan 

oleh wakil-wakil yang didelegasikan dalam perundingan-perundingan yang 

dilakukan. Banyak yang dapat dilakukan dengan berdiplomasi, salah satunya 

diplomasi dapat digunakan dalam meyelesaikan sebuah konflik. Dimana dengan 

diplomasi ini penyelesaian konflik dilakukan dengan cara meresolusi konflik 

tersebut, sehingga dengan diplomasi ini konflik diharapkan dapat berubah menjadi 

perdamaian dimana ini dicapai tanpa melakukan peperangan atau menggunakan 

kekuatan militer.  

Pada hakikatnya, resolusi konflik dapat diartikan sebagai istilah 

komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar 

akan diperhatikan dan diselesaikan
25

. Sedangkan Askandar dalam Purnama 

Putra
26

 menyatatakan, resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian 

yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun akhirnya dalam mekanisme yang 

                                                 
23

  S.I. Roy. 1991. DIPLOMASI. (Herwanto dan Mirsawati, Penerjemah). Jakarta : CV. Rajawali. 

hal : 3. 
24

   Ibid. 
25

   Hugh Miall. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta : Rajawali Press. hal : 31. 
26

  A.A. Gde Febri Purnama Putra. 2009.  Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung. 

Yogyakarta: Gava Media. hal : 15. 
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dijalankan ada pihak yang mengalah atu dikalahkan.  Pendapat Neo Marxist dan 

pemikiran radikal lainya dalam Miall
27

, melihat resolusi konflik sebagai upaya 

untuk mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat 

direkonsiliasikan, gagal dalam menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan 

tidak adil, karena dianggap tidak mempunyai analisis memadai dalam perspektif 

kultur budaya dan nilai lokal yang ada.  

Menurut Peter Wallensteen
28

 definisi resolusi konflik mengandung tiga 

unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam 

sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya 

bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan 

pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat 

subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain 

sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa 

bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, 

pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala segala aksi 

kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai 

landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan. 

 Dalam kajian tentang diplomasi dan resolusi konflik di atas, saat ini bukan 

hanya menjadi dominasi sutau negara. Keterlibatan aktor di luar negara (NGO) 

menjadi sangat relevan di era globalisasi ini, dimana ketika sekat-sekat antar 

negara menjadi tidak memiliki batas antar satu dengan lainnya. Sehingga, NGO 

dalam kurun waktu terakir ini, menjadi aktor yang sering terlibat dalam kegiatan 

diplomasi dengan resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik di suatu wilayah. 

                                                 
27

  Hugh Miall. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta : Rajawali Press. hal : 33. 
28

  Peter Wallensteen. 2002. Op. Cit. hal: 8-9. dalam Aleksius Jemadu. 2008. Op. Cit. hal: 207. 
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Oleh karena itu, keterlibatan NGO dalam kegiatan diplomasi dengan resolusi 

konflik menjadi amat penting di era yang global ini. 

 

C. Keterlibatan NGO dalam Diplomasi dan Resolusi Konflik Internasional 

 Diplomasi pada awalnya didominasi oleh negara. Negara melalui 

kementerian luar negerinya menerapkan praktik diplomasi yang berkaitan dengan 

masalah kenegaraan, seperti perjanjian internasional, konferensi internasional, dan 

kerjasama bilateral. Pada era globalisasi sekarang ini, globalisasi dan revolusi 

teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuensi langsung pada 

terbukanya akses informasi dengan mudah yang melewati batas-batas kenegaraan, 

dimana segala sesuatu yang terjadi dalam wilayah suatu negara bukan menjadi hal 

yang sulit untuk diketahui oleh masyarakat dunia lainnya. Bukan hanya masalah 

informasi saja yang mengalami perkembangan pesat di era yang global ini, dalam 

hal praktik diplomasi pun mengalami kemajuan yang serupa pula.  

 Anthony Giddens
29

, menyebutkan globalisasi saat ini sebagai transformasi 

ruang dan waktu (the transformation of space and time) yaitu perubahan 

kompleks yang terjadi di dalam skala besar di seluruh penjuru dunia. Globalisasi 

mendorong perubahan-perubahan tatanan sosial budaya dan politik secara radikal 

dibanyak negara, terutama sekali akibat dari perkembangan pesat teknologi 

transportasi maupun informasi. Revolusi teknologi yang menandai lahirnya abad 

ke 21 secara mendasar telah merubah tatanan dunia, dimana dalam bidang 

diplomasi, teknologi telah membuat peran diplomat menjadi kurang signifikan 

dibandingkan masa sebelumnya. Teknologi transportasi dan informasi 
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menyebabkan waktu dan tempat kehilangan relevansinya sehingga diplomasi 

tradional
30

 sudah harus ditinggalkan
31

. Sehingga akibat adanya itu, muncul aktor 

non negara yang terlibat dalam kegiatan diplomasi. Ini merupakan suatu 

kenyataan di luar salah satu prinsip-prinsip dasar tradisional politik internasional, 

bahwa negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatanlah yang harus menjadi 

aktor dalam sistem hubungan internasional.  

 Akan tetapi, dalam perkembangan yang lebih lanjut tidak hanya aktor dari 

negara berdaulat saja yang memiliki status dalam menjalankan kegiatan 

diplomasi, namun peranan NGO (Non Government Organization) juga 

mengambil bagian penting dalam sistem internasional
32

. Kegiatan diplomasi itu 

yang dikenal dengan diplomasi publik atau second track diplomacy, yaitu 

diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor di luar negara
33

. Diplomasi publik
34

 telah 

berkembang pesat terutama dua dekade terakir ini. Perkembangannya dipicu oleh 

kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi 

jalur pertama (first track diplomacy) dianggap telah gagal mengatasi konflik antar 

negara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran 

untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan 

konflik-konflik antar negara. Hal tersebut sesuai dengan perkataan pakar 

diplomasi Harold Nicholson
35

 : 
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  Diplomasi tradisional adalah  diplomasi yang dilakukan oleh negara dengan negara. 
31
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“Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi 

seorang Duta Besar semakin berkurang dan diplomat-diplomat turun 

statusnya sebagai tenaga administrasi elite”. 

Globalisasi telah memaksa aktor-aktor negara dalam sistem internasional 

untuk mengakui relevansi yang semakin luas dan pengaruh yang semakin kuat 

dari aktor-aktor transnasional (misalnya perusahaan-perusahaan multinasional, 

organisasi-organisasi tingkat kawasan, IGO dan NGOs) dalam melaksanakan 

diplomasi internasional. Aktor-aktor transnasional tersebut menjadi aktor-aktor 

penting dalam diplomasi jalur kedua dan untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah
36

. Diplomasi jalur kedua ini yang kemudian dikenal dengan 

nama diplomasi publik. Istilah diplomasi publik pertama kali diperkenalkan oleh 

Edmund Gullion pada tahun 1965. Menurut Edmund Gullion
37

, diplomasi publik 

adalah diplomasi yang dilancarkan tokoh atau kelompok masyarakat untuk 

memengaruhi opini publik dalam rangka menimbulkan kesadaran (awareness) 

atau membentuk citra positif tentang diri atau lembaga yang menaunginya dengan 

menggunakan cara-cara yang menyenangkan dan dapat diterima. Di kalangan para 

diplomat, diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan 

nasional suatu negara dengan cara menyebarkan informasi untuk memengaruhi 

masyarakat di negara asing. 

Perbedaan antara diplomasi tradisional dan diplomasi publik terletak pada 

komponen pelaku (komunikator) dan komponen tujuan (feedback) yang hendak 

dicapai. Ditinjau dari komponen komunikator, diplomasi tradisional dilakukan 

satu pemerintah negara terhadap pemerintah negara lain (government to 
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govenment)
 38

, sedangkan komunikator diplomasi publik adalah para aktor non 

negara yang terdiri dari kalangan bisnis, kalangan profesional, kaum akademisi 

(peneliti, pendidik), LSM atau organisasi non pemerintah (NGO), perusahaan 

multinasional (MNC), lembaga keagamaan, lembaga ekonomi dan keuangan, 

warga negara biasa, serta media massa
39

. Secara sederhana, diplomasi publik 

mempunyai tiga tujuan utama yaitu
40

 : (a) Untuk menghindarkan atau 

menyelesaikan konflik antara kelompok atau negara dengan cara mengembangkan 

komunikasi, saling pengertian, dan meningkatkan kualitas hubungan pribadi; (b) 

Untuk mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, kesalahpahaman dengan 

cara memanusiakan “wajah musuh” dan memberikan individu pengalaman-

pengalaman khusus ketika saling berinteraksi; (c) Sebagai jembatan antara 

kegiatan diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

masyarakat. Caranya dengan menjelaskan pokok permasalahan dari sudut 

pandang masing-masing, berbagai perasaan dan kebutuhan, melalui komunikasi 

intensif tanpa prasangka. Diplomasi publik kemudian menjadi landasan untuk 

melakukan negosiasi yang lebih formal atau membingkai sebuah kebijakan. 

 Peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa diplomasi publik adalah 

diplomasi yang dilancarkan oleh tokoh atau kelompok masyarakat atau aktor non 

negara lainnya, dimana diplomasi yang dilakukan ini adalah untuk menghindarkan 

atau menyelesaikan konflik antara kelompok atau negara dengan cara 

mengembangkan komunikasi, saling pengertian, dan dengan menggunakan cara-

cara yang menyenangkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Diplomasi 
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yang dilakukan Muhammadiyah termasuk ke dalam diplomasi publik, karena 

Muhammadiyah adalah aktor di luar negara yang melakukan diplomasi untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) 

dan Pemerintah Filipina. 

Kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah meningkatkan 

kepedulian memakai diplomasi untuk mempertahankan HAM. Kepedulian 

masyarakat internasional (termasuk NGO) ini disebabkan karena banyak negara 

terlibat dalam pelanggaran berat HAM ketika mempertahankan kekuasaan, 

menumpas pemberontakan, dan mengatasi perang saudara. Dalam kondisi seperti 

itu, masyarakat internasional yakin bahwa intervensi dibenarkan jika bertujuan 

menyelamatkan kemanusiaan dan membela HAM. Meskipun dalam beberapa hal 

intervensi internasional bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, tetapi 

masyarakat internasional sepakat bahwa yang menjadi hirauan utama adalah 

HAM dan kemanusiaan secara universal sehingga tidak dibatasi oleh garis batas 

formal suatu negara.
41

 Keterbukaan dan arus informasi bebas juga menyulitkan 

para diplomat untuk mengklaim masalah HAM di negaranya sebagai isu 

domestik. Rein Mullerson, seorang pakar diplomasi HAM mengatakan 
42

: 

“Diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang aktif bertujuan membuat 

perubahan nyata yang positif terhadap kondisi hak asasi manusia dinegara 

lain. Hanya negara-negara yang merasa yakin dengan kondisi HAM di 

dalam negeri dan memiliki warga yang kuat dapat melakukan diplomasi 

HAM yang solid dan asertif sebagai bagian politik luar negeri mereka
43

”. 

 

 Peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa tergabungnya Muhammadiyah 

dalam International Contact Group (ICG) untuk menyelesaikan konflik yang 
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terjadi antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Pemerintah Filipina, 

salah satu yang melatar belakanginya adalah konflik yang terjadi ini telah 

melanggar HAM, dimana pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh pemerintah 

Filipina kepada Bangsa Moro (selaku minoritas kaum muslim di Filipina). 

Dalam dekade terakhir, warga komunitas di Asia Tenggara hidup dibawah 

situasi yang sangat sulit dalam keadaan krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, 

konflik internasional, dan perang antar warga sipil. Krisis multidimensi yang 

terjadi dikawasan ini telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik, 

ketegangan sosial, dan konflik kekerasan diberbagai sektor kehidupan 

masyarakat
44

. Seperti konflik yang terjadi di Mindanao Filipina Selatan antara 

pemerintah Filipina dan elemen aktor yang terlibat konflik (MILF, MNLF, dll).  

Namun, amat disayangkan sekali, Negara dan pemerintah yang diharapkan oleh 

warga negara mampu mengatasi konflik internal dinegaranya itu, ternyata tidak 

bekerja secara efektif. Bahkan sebaliknya, dalam banyak kasus, pemerintah justru 

serigkali terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam meningkatkan 

konflik. Pemerintah justru seringkali sebagai bagian dari masalah, daripada bagian 

dari solusi. Seperti dalam kasus Mindanao, belum juga mengubah peran negara 

dalam mengatasi konflik. Lemahnya Negara dalam mengatasi konflik internal itu 

selanjutnya menyebabkan konflik terus berlanjut.  

Kegagalan negara untuk mengontrol dan mengatasi konflik telah 

menciptakan ruang tersendiri bagi NGO di tingkat internasional untuk mengisi 

ruang kosong yang tidak diisi oleh negara tersebut.  Kegagalan negara ini pula 

mendorong NGO ditingkat internasional bergabung untuk bersama-sama 
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menyelesaikan konflik tersebut. Hadirnya NGO ditengah-tengah kekosongan 

negara dalam menyelasaikan konflik tersebut menyebabkan NGO memiliki peran 

yang sangat signifikan terhadap terjadinya resolusi konflik untuk menciptakan 

perdamaian yang telah lama dinantikan. Munculnya organisasi non negara dalam 

penyelesaian permasalahan konflik dan perdamaian belakangan ini merupakan 

bukti nyata bahwa negara tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan 

konflik yang dihadapi dinegaranya. Sehingga relevansi aktor non negara ini 

menjadi sangat signifikan dalam penyelesaian konflik internasional. Berkaitan 

dengan hal ini Guru Besar Fisipol UGM Prof. Dr. Jahja Muhaimin
45

 

mengungkapkan: 

“saat ini telah muncul aktor-aktor baru dalam bernegosiasi, untuk 

penyelesaian konflik-konflik internasional. Aktor-aktor baru tersebut, adalah 

para pengusaha, private, aktivis LSM, kelompok agama, PGI, 

Muhammadiyah, NU dan juga para funding finacial, termasuk TNI. Karena 

diplomasi antar pemerintah merupakan cara konvensional, kini banyak 

aktor-aktor yang melakukan diplomasi dan multi diplomasi”. 

 

NGO dapat menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan negara dalam 

mengatasi konflik serta bisa berfungsi untuk melayani warga masyarakat yang 

terkena dampak konflik. Bahkan, bisa menjadi alternatif solusi untuk mengatasi 

berbagai konflik itu. Lebih jauh lagi, NGO dalam hal ini bisa menjadi agen utama 

untuk memperkuat masyarakat sipil, mendorong tumbuhnya budaya sipil, 

perdamaian, keadilan, dan demokratisasi
46

. Keterlibatan NGO dalam diplomasi 

untuk meresolusi konflik akan menjadi berhasil, apabila faktor penentu 

keberhasilan NGO dalam diplomasi untuk meresolusi konflik tercapai dengan 
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baik. oleh sebab itu, NGO dalam keberhasilannya dalam mencapai diplomasi 

untuk resolusi konflik memiliki faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian 

tersebut. 

 

D. Proses Diplomasi NGO dalam Resolusi Konflik Internasional 

Diplomasi yang sering digambarkan sebagai “the politics of international 

relations” telah berkembang terus-menerus seiring dengan sejarah sebagai suatu 

metode yang berhubungan dengan dunia yang keras. Di dalam dunia yang terdiri 

dari sistem kenegaraan yang kompetitif, negara-negara bersaing satu sama lain 

untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasional mereka dan menguasai 

negara lain. Persaingan terus berlangsung antara negara-negara dalam mengejar 

tujuannya. Bahkan tidak jarang satu negara mengejar tujuan yang lebih dari satu. 

Salah satu fungsi dilpomasi adalah untuk mendamaikan beragamnya kepentingan 

ini atau paling tidak membuatnya berkesesuaian
47

.  

Fokus diplomasi selalu mengarah pada kalkulasi kegagalan atau 

keberhasilan. Diplomasi dianggap berhasil bilamana pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik mau duduk secara bersama untuk berunding menyelesaikan konflik, 

sehingga mereka menyusun sebuah kesepakatan atau kesepahaman-kesepahaman. 

Apabila kesepakatan memuaskan pihak-pihak yang terkait, bisa dikatakan sebagai 

sangat berhasil. Tetapi pemecahan kesepakatan tidak selalu bisa memuaskan 

pihak-pihak yang terlibat. Meskipun begitu ia bisa dianggap berhasil apabila 

pihak-pihak yang berkonflik setuju tunduk kepada hasil kesepakatan.
48

 Agar 

diplomasi mencapai keberhasilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
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dimana hal ini dapat membuat diplomasi mencapai keberhasilannya. Setiap 

elemen yang akan melakukan diplomasi mereka akan membandingkan tujuan 

mereka sendiri dengan tujuan dari lawan diplomasinya dipandang dari sudut 

kecocokannya. Apabila mereka tidak sejalan, maka ketidakcocokan itu akan 

dipertimbangkan apakah mendasar dan menimbulkan konsekuensi tertentu untuk 

seterusnya ditentukan akan dicapai atau tidak. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu 

faktor kunci penentu keberhasilan dalam berdiplomasi, bagaimana membuat aktor 

yang terlibat dalam diplomasi memiliki kecocokan dalam tujuannya. Kecocokan 

ini dapat dicapai apabila dalam perundingan yang dilakukan setiap aktor yang 

terlibat dapat saling menemukan kecocokan tujuannya atau setidaknya setiap aktor 

yang terlibat mau untuk menyepakati kecocokan yang telah diberikan.
49

  

Secara universal diakui bahwa tujuan diplomasi yang baik adalah untuk 

memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan secara damai 

lebih disukai dan tak ada diplomasi yang menekankan pada penentangan atau 

ancaman, atau penggunaan kekuatan, yang dianggap baik dan ideal dikarenakan 

tak ada perang yang bisa selalu diramalkan hasilnya dan bahkan peperangan yang 

berhasil pun bisa membawa suatu bangsa ke titik kelelahan. Oleh karena itu, 

hakikat diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang 

benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrumen diplomasi. 

 Keberhasilan diplomasi dapat dilihat dari bagaimanakah langkah diplomasi 

yang dilakukan. Dalam melancarkan langkah diplomasi, seseorang yang akan 

melakukan kegiatan diplomasi selalu menggunakan teknik tertentu agar langkah 

diplomasinya berlangsung dengan baik untuk mencapai tujuan. Langkah tersebut 
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merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam berdiplomasi. Bagi 

seorang yang akan melakukan langkah dalam berdiplomasi, penguasaan teknik 

diplomasi merupakan sebuah keniscayaan.  

 Menurut Shoelhi
50

 langkah diplomasi mencakup antara lain : (a) 

Menciptakan kepercayaan bersama (mutual confidence). Selama proses negosiasi, 

para pihak harus menunjukkan sikap saling menghormati dan menghindarkan 

keterlibatan emosi; (b) Berupaya untuk mencari kejelasan masalah. Bernegosiasi 

tidak diperbolehkan melancarkan interogasi, mengajukan pertanyaan tertutup 

yang menimbulkan jawaban “ya” atau “tidak”. Pertanyaan yang diperbolehkan 

adalah pertanyaan terbuka seperti “mengapa” dan “bagaimana”, bukan “apakah”; 

(c) Menciptakan saling pengertian (mutual understanding). Diplomat harus 

membedakan persepsi dari permasalahannya. Oleh karena itu, semua masalah 

substantif secara objektif harus dijabarkan dan dimengerti dengan baik, persepsi 

yang negatif dan sikap masing-masing pihak harus dikemukakan dan didengar; (d) 

Mendorong para pihak untuk menyusun dan menyepakati prioritas urutan masalah 

dan memahami tingkat krusialitasnya; (e) Berupaya untuk melaksanakan 

penyelesaian masalah. 

 Austin J. Freeley dalam bukunya Argumentation and Debate, menganjurkan 

agar dalam negosiasi seorang negosiator menampilkan wibawanya kepada pihak 

lawan dengan serangkaian pilihan sikap yang bertujuan untuk menegakkan 

kehormatannya tanpa merendahkan kehormatan lawannya. Ia tidak boleh 

mengemukakan pikirannya dengan cara tidak menyenangkan. Jika hendak 

menyerang kekurangan atau kelemahan lawan, ia tidak boleh menurunkan derajat 
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wibawa lawan sehingga lawan tidak merasa diserang atau merasa kehilangan 

kehormatan. Sepanjang proses negosiasi, ia harus menampilkan kepekaan 

terhadap kebahagiaan pihak lawan dengan menunjukkan kejujuran dan keramahan 

kepada lawannya. Dengan cara demikian, ia berpeluang untuk memperoleh 

keberhasilan yang ditandai dengan kesediaan lawan untuk menerima dengan 

senang hati apa yang dikehendakinya.  

 Diplomasi memiliki bentuk-bentuknya, dimana semua ini terkait dengan 

pencapaian tujuan diplomasi itu sendiri. Diplomasi dalam artian komunikasi 

diplomatik seringkali terjadi dan berlangsung dalam bentuk komunikasi kelompok 

kecil (small group communication) atau kelompok sedang (middle group 

communication) dengan jumlah peserta yang terbatas serta waktu dan tempat telah 

ditentukan.  Bentuk-bentuk diplomasi antara lain sebagai berikut
51

 : (a) Dialog, 

misalnya dialog antara Indonesia dan Malaysia untuk membicarakan capaian 

proyek kerjasama atau menyelesaikan masalah perbatasan. Dialog biasanya 

digelar untuk mengupayakan sebuah penilaian atas perkembangan tertentu; (b) 

Persidangan, seperti persidangan yang terjadwal yang kerap dilaksanakan dalam 

forum-forum diplomasi di PBB untuk menyampaikan pandangan-pandangan 

negara anggota atas berbagai isu internasional; (c) Konferensi internasional, 

biasanya bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan; (d) Kunjungan 

kenegaraan, misalnya kunjungan seorang kepala negara ke negara sahabat untuk 

mempererat hubungan persahabatan kedua negara; (e) Seminar internasional, 

misalnya seminar internasional tentang difusi dan inovasi tekhnologi dan 

implikasinya bagi kesejahteraan internasional. (f) Simposium, seperti simposium 
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internasional untuk membahas kajian-kajian kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 

(g) Negosiasi, bentuk diplomasi ini lazim digunakan untuk merundingkan masalah 

atau isu-isu bilateral, trilateral, atau multilateral tertentu, dan bertujuan mencapai 

persetujuan atau perjanjian; (h) Lobby, adalah bentuk diplomasi tidak resmi yang 

lazim digunakan untuk memperlancar jalannya negosiasi. 

 Paparan berbagai bentuk diplomasi di atas, apabila di lihat dengan diplomasi 

yang dilakukan Muhammadiyah di tengah pusaran konflik Mindanao Filipina 

Selatan, maka bentuk diplomasi yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan 

cara berdialog dan bernegosiasi kepada pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini 

ditempuh Muhammadiyah karena ini memiliki efektifitas yang lebih baik dalam 

mendamaikan berbagai pihak yang terlibat konflik, dengan pendekatan-

pendekatan perundingan ini diharapkan, setiap pihak yang terlibat dapat saling 

mengerti dalam proses perundingan yang dilakukan. Dengan langkah dan bentuk 

diplomasi diatas, dapat digunakan untuk meresolusi konflik internal yang terjadi 

dalam negara yang mengalami konflik.  

 Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses 

penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung
52

, ada tiga proses yang harus 

dilewati sebelum perdamaian dapat dibangun. Ketiga proses tersebut yang harus 

dilewati tersebut adalah; (1) Peace keeping adalah proses menghentikan atau 

mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran 

sebagai penjaga perdamaian yang netral; (2) Peace making adalah proses yang 

tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasikan sikap politik dan strategis dari 

pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level 
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elit atau pimpinan; (3) Peace building adalah proses implementasi perubahan atau 

rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang 

langgeng. Melalui proses peace building diharapkan negative peace (atau the 

absence of violence) berubah menjadi positive peace di mana masyarakat 

merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan 

politik yang efektif.  

 Sedangkan Dahrendrof dalam Surbakti
53

, menyebutkan ada tiga bentuk 

pengaturan konflik yang bisa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni; (1) 

Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk 

mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau 

memaksakan kehendak. (2) Mediasi, ketika kedua belah pihak sepakat mencari 

nasehat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang 

dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subyek 

yang dipertentangkan). Nasehat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat 

kedua pihak yang bertikai. (3) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk 

mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbitor sebagai jalan keluar 

konflik. 

 Salah satu buku yang secara komprehensif membahas berbagai tahapan 

yang ditempuh dalam resolusi konflik ditulis oleh Hugh Miall, Oliver 

Ramsbotham dan Tom Woodhouse dengan judul Contemporary Conflict 

Resolution. Ketiga penulis dengan sistematis dan terpadu membahas resolusi 

konflik dengan berbagai studi kasus yang melibatkan aktor negara, organisasi 

internasional, NGOs dan masyarakat akar rumput. Mereka menjelaskan bahwa 
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mengakhiri konflik atau lingkaran kekerasan yang terjadi bukanlah pekerjaan 

yang mudah. Karena itu diperlukan keuletan semua pihak yang terlibat dalam 

upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan 

dan beralih ke meja perundingan. Perdamaian tidak terjadi dengan sendirinya 

setelah kekerasan dihentikan. Oleh sebab itu, perlu adanya proses peace building 

sehingga terjadi transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang diperlukan 

sehingga pihak-pihak yang bertikai merasakan manfaat nyata dari perdamaian 

yang dibangun
54

.  

 Selain itu, literasi yang mencoba memformulasikan resolusi konflik pernah 

dibangun oleh Coob dan Elder yang memetakan konflik dari (1) luasnya konflik, 

yakni semakin luas konflik maka harus didekati dari banyak sisi. (2) intensitas 

konflik, yakni semakin intens konflik maka harus didekati dengan resolusi yang 

juga intens. (3) ketampakan konflik, semakin ketampakan tinggi juga harus 

didekati dengan formulasi penyelesaian yang lebih jelas atau manifest. Studi ini 

kemudian dikembangkan oleh William Ury yang mencoba menciptakan resolusi 

konflik dengan memberikan barrier agar ekskalasi konflik berjalan dengan lambat 

sehingga mudah diselesaikan. Setidaknya terdapat 3 langkah yang dapat 

dijalankan : (1) secara proaktif melakukan aktivitas resolusi konflik untuk 

menyalurkan ketegangan yang bersifat laten (2) segera menyelesaikan konflik 

yang muncul dipermukaan (3) upaya pembendungan terhadap segala macam 

kekuatan pertahanan yang potensial menyebabkan konflik.  
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E.   Problematika Diplomasi NGO dalam  Resolusi Konflik Internasional  

 Setiap langkah dalam menjalankan diplomasi, terkadang mengalami 

problemnya masing-masing dalam penyelesaian konflik internasional. Menurut 

Anthony Giddens
55

 dalam teorinya strukturisasi, terdapat hubungan dualisme 

antara aktor dan struktur dalam konteks pendefinisian, distribusi dan artikulasi 

pencapaian kepentingan dalam penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks 

tertentu, struktur lebih dominan dalam pendefinisian dan distribusi, artikulasi 

kepentingan sebagaimana dalam logika dasar hubungan patron klien, namun 

dalam konteks tertentu aktor menjadi lebih dominan dibandingkan dengan 

struktur.  

 Dalam kajian Alexander Wendit
56

, konteks relasi struktur dan aktor dalam 

teori hubungan internasional terdapat kecenderungan bahwa hubungan struktur 

dan aktor jauh lebih menunjukkan disharmoni, dan aktor cenderung lebih 

menentukan dibandingkan dengan struktur. Kedua perspektif ini akan 

dipergunakan dalam memahami relasi aktor dan struktur dalam problematika 

diplomasi Muhammadiyah, dimana dalam konflik Mindanao Filipina Selatan 

relasi antar aktor dan struktur dalam penyelesaian konflik menjadi sangat 

kompleks. 
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