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ABSTRAK 

 

Oleh 

Mochammed Prajody Yoehara 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas "apa saja faktor penghambat perdamaian pasca 

terjadinya perdamaian antara pemerintah Kolombia dan kelompok FARC?". FARC 

merupakan kelompok gerakan separatis terbesar dan tertua di Kolombia. Pemerintah 

Kolombia dan FARC bersepakat untuk melakukan Proses Perdamaian, guna memberhentikan 

perang yang telah terjadi selama 53 tahun lamanya. Terdapat hambatan-hambatan yang 

terjadi ketika melaksanaan Proses Perdamaian tersebut. Agar terciptanya penelitian yang 

komprehensif, peneliti akan menggunakan teori Peacebuilding, dan konsep Rekonsiliasi 

konflik. Untuk mendukung penelitian ini, akan digunakan metode kualitatif. Berdasarkan 

kerangka teori yang telah dibuat menuju kepada pencarian jawaban atas pertanyaan 

penelitian, dan kemudian akan dicari makna yang tersirat disana. kemudian, pengumpulan 

data-data untuk penelitian ini akan dilakukan melalui telaah pustaka. Melalui analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan dua temuan mengenai faktor-faktor 

penghambat Proses Perdamaian antara Pemerintah dan FARC di Kolombia. Pertama, sulit 

untuk membangun rasa kepercayaan di Masyarakat Kolombia terhadap Proses Perdamaian. 

Kedua, terdapat kepentingan lain diluar Pemerintah Kolombia dan FARC sehingga 

menyebabkan ketidaksesuaian dalam Proses Perdamaian.  

Kata Kunci: Kolombia, FARC, Konflik, Peacebuilding, Proses Rekonsiliasi. 
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This Study aims is to discuss " What are the factors inhibiting peace after the peace between 

the Colombian government and the FARC group??". FARC are Colombia's largest rebel 

group. The Colombian government and the FARC have agreed to signing peace agreement, 

to stop the war that has been going on for 53 years. there are obstacles that occur when 

implementing the Peace Process. In order to create a comprehensive study, the author will 

use peacebuilding concept and also conflict reconciliation concept. To support this research, 

the author uses qualitative research. That is, based on theoretical framework that has been 

made toward the search for answers to research question, then look for the meaning implied 

there. Then, the collection of data for this research will be done through library research. 

Through the analysis conducted in this research, the author produces two findings on the 

inhibiting factors of the Peace Process between the Government and FARC in Colombia. 

First, it is difficult to build a sense of trust in the Colombian Society towards the Peace 

Process. Secondly, there are other interests besides the Government and FARC in Peace 

Process.  

Keywords: Colombia, FARC, Conflict, Peacebuilding, Conflict Reconciliation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu Negara, persoalankonflik merupakan kondisi yang terjadi 

ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan yang tidak selaras, tidak 

cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau 

pun juga dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Tidak 

satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau 

dengan kelompok masyarakat lainnya. 

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu 

dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah 

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain 

sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, 

konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu 

masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau 

dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan 

dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dan integrasi berjalan sebagai 

sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan 

integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. 

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan 



 

 

2 

kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada 

berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara 

dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
1
 

Salah satu negara yang berkonflik adalah Negara Kolombia. Negara ini  

mengalami konflik intensif berskala kecildengan grup pemberontak gerilya, 

mantan militer, perdagangan narkoba dan korupsi di sejumlah kota-kota kecil. 

Konflik ini terjadi sekitar tahun 1964-1966, ketika Pasukan Militer Revolusioner 

Kolombia (FARC)
2
 dan Pasukan Liberal Nasional (ELN)

3
 didirikan, yang 

berkampanye melakukan pemberontakan "gerilya" melawan Pemerintahan 

Kolombia.  

Negara nomor ketiga terbesar dalam perdagangan narkoba di Amerika 

Latin ini memiliki kasus perlawanan/pemberontakan tertua di dunia yang belum 

selesai hingga 2018 lalu: FARC-EP (Furerzas Amardas Revolucionarias de 

Colombia – Ejercito del Pueblo). Pemerintah belum berhasil mengintegrasikan 

FARC-EP, yang juga kelompok revolusioner terkuat di Negeri itu, ke dalam 

konteks kebangsaan Kolombia secara luas.
4
Kemunculan FARC-EP tidak bisa 

dilepaskan dari perang saudara dan intensitas kekerasan yang tinggi di Kolombia. 

Kasus perlawanan FARC-EP bermula dari konflik yang terjadi sekitar tahun 

1940-an hingga 1950-an, kerap disebut La Violencia, yang melibatkan dua partai 

politik besar (Partai Liberal dan Partai Konservatif).
5
La Violencia kemudian 

                                                 
1
Keith Davis, John W. Newstrom.Human Behavior at Work: Organizational Behavior,1989, 

hal:24-27. 
2
"Profiles: Colombia's armed groups". BBC News (dalam bahasa Inggris). 2013-08-29. Diakses 

tanggal 27 Oktober 2018. 
3
 Council Decision of 21 December 2005. Official Journal of the European Union, diakses 27 

Oktober 2018. 
4
 „The Drug War Across Borders: U.S. Drug Policy and Latin America‟  Breaking The Chains 

5
 La Violencia merujuk pada perseteruan antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Kolombia 

yang dipicu oleh pembunuhan kandidat presiden Liberal Jorge Eliecer Gaitan pada 9 April 1948. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerilya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasukan_Militer_Revolusioner_Kolombia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasukan_Militer_Revolusioner_Kolombia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Liberation_Army_(Kolombia)&action=edit&redlink=1
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Keith+Davis%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+W.+Newstrom%22
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11400950
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_340/l_34020051223en00640066.pdf
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menyisakan perseteruan antara Pemerintah dan kelompok paramiliter
6
yang 

disebabkan oleh pembagian kekuasaan lahan yang tidak merata antara kota dan 

desa.
7
Proses eskalasi berkembang dengan munculnya kelompok-kelompok anti 

Pemerintah yang membuat otoritas Pemerintah semakin melemah, termasuk 

kelompok bersenjata sosialis-komunis FARC-EP.  

Tujuan utama dari FARC-EP adalah untuk mendapatkan bagian dari 

kekuasaan yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah Kolombia, terutama dalam hal 

pembebasan lahan petani yang akhirnya tidak ditepati. Hal ini menyebabkan 

kekecewaan mereka yang mendalam sehingga para kelompok petani dan buruh 

yang mendirikan FARC-EP tersebut semakin mempertahankan ideologi sosialis-

komunis mereka dan memperjuangkan bagian dari kekuasaan yang pernah 

dijanjikan oleh Pemerintah. Seiring dengan perkembangan jumlah milisi dan 

bertambahnya penguasaan wilayah di bagian selatan, FARC-EP membutuhkan 

biaya semakin besar untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dan logistik.
8
 

Selama beberapa dekade Pemerintah Kolombia cenderung melakukan 

pertahanan diri melalui serangan senjata ke markas FARC- EP dan pengawasan 

ketat terhadap perdagangan obat bius untuk meredam pemberontakan.Pada tahun 

1966, pemerintahan Guillermo Leon Valencia pernah menjalankan Operasi 

Marquetallia untuk menghilangkan kantong-kantong komunisme, terutama di 

                                                                                                                                      
Konflik ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri dan menewaskan lebih dari 200.000 

warga akibat perebutan wilayah kekuasaan dan sengketa lahan.  
6
 Paramiliter adalah kelompok-kelompok bersenjata yang terbentuk secara formal pada akhir masa 

La Violencia. Mereka menentang pemerintah karena kecewa terhadap pembagian kekuasaan di 

masa itu.  
7
 „Fuerzas Amardas Revolucionarias de Colombia‟  Insightcrime (daring), 

<http://www.insightcrime.org/groups-colombia/FARC-EP>, diakses 26 Oktober 2018. 

8
Vaicius, I dan A Isacson, „The War on Drugs meets the War on Terror”, the Center for 

International Policy‟s Colombia Program, 2003, diakses melalui http://www.ciponline.org. 

(diakses pada 28 Oktober 2018). 
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wilayah Kolombia Selatan. Setelah berusaha menghancurkan wilayah FARC-EP, 

Pemerintah melaksanakan reformasi agraria untuk mensejahterakan rakyat. 

Namun demikian, kelompok FARC-EP justru pindah ke daerah rural dan 

mengokupasi wilayah yang dihuni oleh kaum migran. Kaum migran kemudian 

dipaksa oleh FARC-EP untuk menanam daun koka demi memenuhi kebutuhan 

mereka.
9
 

Perundingan antara FARC-EP dan Pemerintah telah berjalan sejak dekade 

'80an. Namun, perundingan-perundingan tersebut selalu berujung pada kegagalan 

akibat ketidaksepakatan atau aksi-aksi kekerasan sepihak yang kerap muncul. 

Perundingan damai mulai menampakkan titik terang saat Juan Manuel Santos 

menjabat sebagai presiden Kolombia pada 2010 menggantikan Alvaro Uribe.  

Kunci keberhasilan perundingan damai terletak pada melemahnya kekuatan 

FARC-EP. Selain pasukannya berkurang drastis, FARC-EP juga kehilangan 

banyak pemimpinnya. Para tokoh berpengaruh seperti Manuel Marulanda, Raul 

Reyes, dan terakhir, Alfonso Cano, meninggal karena sakit atau menjadi korban 

serangan militer. Peristiwa ini membuat kelompok pemberontak ini mulai 

melunak dan beriktikad baik untuk masuk meja perundingan pada 2012. 

Penandatanganan kesepakatan damai telah membuka babak baru bagi Kolombia. 

Meskipun perdamaian secara formal sudah dicapai, namun perdamaian substantif 

di tingkat akar rumput masih harus dicapai melalui rekonsiliasi maupun 

penegakan hukum. Pasca terjadinya perdamaian antara pemerintah Kolombia dan 

FARC, banyak penentang marah karena perjanjian itu akan menyelamatkan para 

pemberontak dari hukuman penjara padahal mereka bertanggung jawab atas 

                                                 
9
T. Saunois, “War and Crisis‟ , Socialistworld (daring), 9 September 2001, 

<http://www.socialistworld.net/eng/2001/09/09.html>, diakses 27 Oktober 2018. 
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begitu banyak kematian dan pengungsian. Pemerintah berusaha meredam 

kekhawatiran ini selama kampanye referendum dengan membayar mahal untuk 

iklan televisi, mengadakan konser, dan unjuk rasa damai di seluruh negeri untuk 

mengajak rakyat memberikan suara. Namun warga Kolombia menolak perjanjian 

damai yang digagas Pemerintah dengan pemberontak FARC-EP lewat referendum 

yang berlangsung pada bulan Oktober lalu. Berlawanan dengan jajak pendapat 

yang digaungkan sebelumnya, hasil referendum menunjukkan sebanyak 50,23% 

warga menolak perjanjian damai, menang tipis dari 49,76% yang mendukung 

perdamaian dengan FARC-EP. Jumlah ini dihitung berdasar dari 99% suara yang 

masuk. Sebagian besar masyarakat Kolombia masih memiliki pandangan negatif 

terhadap FARC-EP.Kata damai telah dicapai dalam konflik antara pemerintah 

Kolombia dan kelompok FARC. 

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pembangunan perdamaian 

pasca terjadinya kesepakan damai tersebut. Namun upaya-upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk membangun perdamaian tidak seutuhnya bisa membayar apa 

yang masih dikhawatirkan oleh masyarakat Kolombia tentang sisi negatif dari 

kelompok FARC. Masih banyak aksi-aksi protes yang terjadi pasca perjanjian 

damai kedua belah pihak tersebut. Hal tersebut yang sekarang menjadi faktor 

penghambat perdamaian pasca terjadinya perjanjian damai antara Pemerintah 

Kolombia dan FARC. Kini, Pemerintah Kolombia dan FARC masih berurusan 

dengan isu impunitas.
10

 

Peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih jauh persoalan pasca 

perdamaian yang terjadi antara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. 

                                                 
10

„Fuerzas Amardas Revolucionarias de Colombia‟ .  
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Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang faktor penghambat pasca 

terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, tantangan yang dihadapi oleh 

kedua belah pihak dalam negosiasi ini untuk mewujudkan perdamaian di Negara 

Kolombia mengingat berbagai dinamika masih terjadi antara Pemerintah 

Kolombia dan Kelompok FARC-EP. 

1.2  Rumusan Masalah 

Pemerintah Kolombia telah memiliki sejarah yang buruk untuk mengatasi 

konflik dengan FARC. Maka penulis memilih rumusan masalah/pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: “Apasaja yang menjadi faktor penghambat 

perdamaianpasca terjadinya perdamaian antara Pemerintah Kolombia dan 

FARC?” 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah/pertanyaan penelitian maka tujuan dan 

kegunaan penelitian ini ialah:  

1. Mengindentifikasi apa saja faktor penghambat perdamaian pasca 

terjadinya perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dan 

FARC. 

2. Menjelaskan upaya peacebuildingdan rekonsiliasi konflikpasca 

perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penelitian inidiharapkan menghasilkan 2 hal:  

1. Manfaat Teoritis/Keilmuan: Sebagai informasi tentang konflik-

konflik internal yang ada didunia, khususnya di Negara Kolombia 

disamping itu untuk memperkaya kajian-kajian tentang konflik 

internal suatu negara oleh para akademisi Hubungan Internasional. 

2. Manfaat Praktis: Sebagai informasi bagi berbagai Negara dalam 

mencari jalan mengatasi konflik internal masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi beberapa penelitian terdahulu, landasan konseptual, dan 

kerangka pemikiran, dengan menggunakan teori perdamaian dan dengan bantuan 

sebuah konsep yaitu konsep PeaceBuildingdan konsep Rekonsiliasi dalam 

memandang konflik-konflik yang terjadi pasca perdamaian antara Pemerintah 

Kolombia dan FARC.Dibawah ini akan dijelaskan lebih jauh tentang penelitian 

terdahulu dan landasan konseptual yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis kasus tersebut. 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Sebelum menjelaskan beberapa konsep dan membangun kerangka 

pemikiran, penelitian ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu guna 

memberikan gambaran umum tentang konflik 50 tahun yang terjadi antara 

Pemerintah Kolombia dan FARC. Sehingga dengan membahas penelitian 

terdahulu dapat membantu dan membangun penelitian ini dengan beberapa 

fenomena yang terjadi didalam konflik yang menjadi gambaran dalam penelitian 

ini.Penelitian pertama adalah karya dari Dea Miranda yang berjudul 

“STRATEGI COUNTERINSURGENCY KOLOMBIA TERHADAP FARC 

(FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA) 2010-

2012”. Penelitianini mengangkat topik yang bertujuan untuk menjelaskan strategi 

penanggulangan pemberontak (counterinsurgency) Kolombia terhadap FARC, 
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dimana keadaan Negara Kolombia dipenuhi dengan konflik internal antara 

pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak. Dea didalam penelitiannya 

mengambil sebuah pertanyaan yaitu apakah strategi counterinsurgency merupakan 

langkah yang tepat untuk membendung kekuatan FARC.
11

Dea mengangkat 

sebuah konsep yaitu: Konsep Soft Power yang didefinisikan oleh Joseph Nye 

sebagai kemampuan yang dapat membentuk prefensi orang lain dan memiliki 

daya tarik yang kuat sehingga tidak harus memaksakan suatu keadaan.
12

 

 Dea menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan logika berfikir deduktif. Dea menggunakan metode analisis dengan 

metode pengumpulan data sekunder, berupa dokumen jurnal, buku, laporan resmi, 

majalah, surat kabar yang diterbitkan secara langsung oleh lembaga-lembaga 

penelitian. Dan website resmi internasional seperti BBC News.  

 Penelitian Dea menghasilkan beberapa temuan yaitu: pertama, upaya 

pemerintah Kolombia untuk meredam kekuatan besar yang dimiliki oleh FARC. 

Kedua, pemerintah Kolombia menemui beberapa kesulitan dalam upaya-upaya 

yang dijalankan. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam meredam kekuatandari 

FARC.  

 Dea dalam penelitiannya menarik kesimpulan berupa: Kolombia 

merupakan Negara yang dipenuhi konflik sipil yang disebabkan oleh kelompok-

kelompok pemberontak salah satunya adalah kelompok pemberontak FARC. 

Konflik sipil yang terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi antara kaum 

Liberalis dan Kaum Konservatif, serta perbedaan kelas antara kaum kaya dan 

                                                 
11

Dea, Miranda, 2013, Strategi Counterinsurgency Kolombia terhadap FARC (Fuerzzas Armadas 

Revolucionarias De Colombia) 2010-2012. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik: Universitas Riau. Hal 13. 
12

Jr, Joseph S Nye, 2004, Soft Power The Means To Success In World Politics, New York: Public 

Affairs. Hal 20. 
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miskin. Strategi-strategi yang sudah dilakukan belum sepenuhnya berhasil untuk 

meruntuhkan kelompok pemberontak terbesar di Kolombia yakni FARC, bahkan 

proses perdamaian juga telah dilakukan oleh pemerintah Kolombia terhadap 

FARC akan tetapi hasilnya tetap nihil.
13

 

 Penelitian Dea memiliki relevansi terhadap penelitian ini, berupa 

kesamaan study case yang membahas tentang konflik antara pemerintah 

Kolombia dengan FARC. Perbedaannya penelitian Dea lebih berfokus pada 

Strategi yang dilakukan pemerintah Kolombia dalam meredam kekuatan 

kelompok FARC. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada faktor 

penghambat pasca terjadinya perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC. 

Penelitian kedua, merupakah karya Ayu Mustika Sari yang berjudul 

Analisis Atas Alasan Venezuela Tahun 2007 Menjadi Mediator Penyelesaian 

Konflik Kolombia dan FARC. Penelitian ini menelaah tentang mengapa 

Venezuela menerima peranan menjadi mediator pada konflik Kolombia dan 

FARC pada tahun 2007. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya 

alasan yang mendorong Venezuela untuk memutuskan menjadi mediator dari 

konflik antara Kolombia dan FARC. Ayu mengangkat sebuah pertanyaan 

penelitian yaitu mengapa Venezuela mau menjadi mediator dalam upaya 

penyelesaian konflik antara Kolombia dan FARC.  

Ayu melibatkan beberapa konsep meliputi: pertama, konsep kebijakan 

luar negeri sebagai kombinasi orientasi, peran nasional, tujuan, dan 

                                                 
13

Dea, Miranda, 2013, Strategi Counterinsurgency Kolombia terhadap FARC (Fuerzzas Armadas 

Revolucionarias De Colombia) 2010-2012. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik: Universitas Riau. Hal 13. 
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tindakan.
14

Kedua, konsep ideologi dimana ideologi diartikan sebagai sebuah ide, 

namun ideology cenderung merujuk pada cara  orang berpikir tetang dunia dan 

konsep ideal mereka tentang cara bagaimana hidup di dunia. Ideologi juga 

digunakan untuk menggambarkan keyakinan bersama dari sekelompok orang, 

misalnya sebuah bangsa, sebuah sekte agama atau kelompok teritori.
15

 

Ayu menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

teknik analisis data kualitatif, dimana penelitian ini dibangun melalui proses 

pengumpulan data sekunder untuk kemudian diverifikasi dan analisis serta 

dihubungkan dengan variable-variabel yang berkaitan dengan kerangka pemikiran 

yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan penelitian studi 

pustaka. Dalam penelitiannya ayu menggunakan data-data yang berasal dari buku-

buku atau literature, terbitan resmi pemerintah maupun non-pemerintah, artikel, 

jurnal, karya ilmiah dan berita dari media baik cetak maupun elektronika. 

Ayu menarik kesimpulan bahwa latar belakang Venezuela mau menerima 

tawaran menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Kolombia-FARC 

dikarenakan adanya dorongan ideologi Bolivarianisme sebagai prinsip dasar 

negara dan persepsi ancaman yang datang dari Amerika Serikat yang secara tidak 

langsung mengganggu keamanan nasional Venezuela, sehingga mau tidak mau 

kepentingan Venezuela juga akan terganggu. Dikarenakan alasan itulah mediasi 

                                                 

14
K. J. Holsti. 1983. International Politics: a framework for analysis (4th ed. Ed.). London: 

Prentice- Hall, hal 97-144. 
15

WiseGeek. What Is Ideology. [internet] dalam http://www.wisegeek.com/what-is-ideology.htm 
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atau peran sebagai mediator diambil sebagai pengimplementasian ideologi pada 

kebijakan dan respon terhadap adanya persepsi ancaman.
16

 

Penelitian Ayu memiliki relevansi terhadap penelitian ini, berupa 

kesamaan topik yang membahas konflik antara Kolombia dan FARC. Namun 

perbedaan terletak pada peranan sebuah negara dalam penyelesain konflik ini. 

Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan kepada faktor penghambat pasca 

terjadinya perdamaian Kolombia dan FARC. 

Penelitian ketiga,merupakan karya dari Christiansen Frisilya Perangin-

angin yang berjudul Negosiasi Antara Pemerintah Kolombia dan FARC-EP 

dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Kolombia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan peranan pihak ketiga dalam proses negosiasi 

penyelesaian konflik antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC-EP di 

Kolombia, dan untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan yang 

dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. 

Penelitian ini dibatasi selama tiga tahun, yaitu tahun 2010 hingga 2012. Penelitian 

Christi lebih menekankan pada topik upaya penyelesaian konflik antara 

pemerintah Kolombia dan FARC. Christi mengangkat 2 pertanyaan penelitian 

yaitu: 1.“Bagaimana peranan pihak ketiga dalam proses negosiasi yang ditempuh 

oleh Pemerintah Kolombia dan Kelompok Separatis FARC-EP dalam usaha 

penyelesaian konflik di Kolombia”. Dan 2.” Apa saja peluang dan tantangan yang 

dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut untuk 

mewujudkan perdamaian di Kolombia”.  

                                                 
16

Ayu, Mustika, Sari, Analisis atas alasan Venezuela tahun 2007 menjadi mediator penyelesaian 

konflik kolombia dan FARC, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik: Universitas Airlangga. Hal 63. 
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Christi mengambil 2 konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian 

tersebut berupa konsep Resolusi konflik dan Negosiasi. Konsep resolusi konflik 

telah menjadi konsep yang begitu kompleks dalam ranah hubungan internasional, 

terutama bagi penstudi hubungan internasional dewasa ini. Penggunaan istilah 

konflik dan resolusi konflik seringkali membingungkan, karena istilah yang sama  

digunakan dengan cara yang berbeda di dalam kepustakaan akademis dan dalam 

penggunaan  secara umum.
17

 Sedangkan Christi memakai konsep negosiasi 

karena, konsep tersebut sangat relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

diatas. Negosiasi adalah suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik 

antar dua atau lebih pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga 

dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materi dan 

korban jiwa. Kesimpulan lain yang dapat ditarik berdasarkan pengertian negosiasi 

diatas, negosiasi dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang 

berkonflik sehingga, pada masa yang akan datang pihak yang berkonflik tersebut 

akan memiliki hubungan yang lebih baik dari sebelumnya.
18

 

Metode penelitian yang Christi ambil menggunakan penelitian deskriptif-

analitik, dimana ia akan menggambarkan peran negara mediator dalam proses 

negosiasi yang terjadi antara pemerintah Kolombia dan FARC. Teknik analisis 

berupa analisis data kualitatif.Jenis data yang diambil oleh Christi dalam 

penelitiannya adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literature dan 

hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk media online. Jenis 

data yang dimaksud diatas dapat berupa berita disurat kabar ataupun media online 

terkait dengan topik pembahasan.  

                                                 
17

Ho Won Jeong, op cit., hal. 5. 
18

Ibid, hal. 7. 
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Christi menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka 

(Library Search) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian 

menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, 

surat kabar, dan situs-situs internet atau pun laporan-laporan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti.  Christi mengambil kesimpulan bahwa 

peran pihak ketiga dalam negosiasi penyelesaian konflik ini sangat penting. 

Venezuela sebagai negara yang dipercaya oleh pemerintah Kolombia dan FARC-

EP dapat mendorong tercapainya kesepakatan damai. Sedangkan, di lain pihak 

Norwegia dan Kuba menjadi fasilitator dan penjamin dalam negosiasi tersebut. 

Norwegia dan Kuba juga bersedia menjadi penjamin untuk kesepakatan yang akan 

diperoleh oleh tiap pihak. Tidak tertutup kemungkinan negara lain akan terlibat 

dalam proses negosiasi penyelesaian konflik ini dimasa yang akan datang. 

Adapun peluang untuk mendapatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak 

adalah berupa pengakuan optimis kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik 

berkepanjangan ini, dan berkurangnya intensitas konflik bersenjata antara kedua 

belah pihak. Yang menjadi tantangan dari penyelesaian konflik ini adalah 

pandangan tidak setuju sebagian masyarakat Kolombia mengenai kebebasan 

politik yang akan diterima oleh anggota FARC-EP setelah negosiasi berakhir.
19

 

Penelitian Christi memiliki relevansi terhadap penelitian ini, berupa 

kesaman topik yang membahas konflik yang terjadi antara pemerintah Kolombia 

dan FARC. Namun pada penelitian Christi lebih menekankan pada upaya 

penyelesaian konflik antara pemerintah Kolombia dan FARC. Sedangkan 

                                                 
19

Christainsen, F.P, 2013, Negosiasi Antara Pemerintah Kolombia dan FARC-EP dalam Upaya 

Penyelesaian Konflik di Kolombia, Hubungan Internasional, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: 

Universitas Hasanuddin. Hal 94. 
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penilitan ini lebih berfokus kepada faktor-faktor penghambat pasca terjadinya 

perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC.  

Secara umum penelitian terdahulu diatas telah memberikan gambaran 

yang berbeda-beda, sehingga memberikan pemahaman baru bagi peneliti. Ketiga 

penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Hasil Rangkuman Literatur Review 

 DEA 

MIRANDA 

AYU 

MUSTIKA 

SARI 

CHRISTIANSE

N F.P 

PENELITIAN 

INI 

 Menjelaskan strategi 

penanggulangan 

pemberontak 

(counterinsurgency) 

Kolombia terhadap 

FARC, dimana 

keadaan Negara 

Kolombia dipenuhi 

dengan konflik 

internal antara 

pemerintah dan 

kelompok-kelompok 

pemberontak. 

 

Menelaah tentang 

mengapa Venezuela 

menerima peranan 

menjadi mediator 

pada konflik 

Kolombia dan FARC 

pada tahun 2007. 

Latar belakang 

penelitian ini 

didasarkan pada 

adanya alasan yang 

mendorong 

Venezuela untuk 

memutuskan menjadi 

mediator dari konflik 

antara Kolombia dan 

FARC. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan 

menjelaskan peranan 

pihak ketiga dalam 

proses negosiasi 

penyelesaian konflik 

antara Pemerintah 

Kolombia dan 

Kelompok FARC-EP 

di Kolombia, dan 

untuk mengetahui dan 

menjelaskan peluang 

dan tantangan yang 

dihadapi oleh pihak-

pihak yang terlibat 

dalam proses negosiasi 

tersebut. 

Akan mengkaji lebih 

dalam faktor 

penghambat pasca 

terjadinya perdamaian 

antara kedua belah 

pihak, serta tantangan 

yang dihadapi oleh 

kedua belah pihak 

dalam negosiasi ini 

untuk mewujudkan 

perdamaian di Negara 

Kolombia mengingat 

berbagai dinamika 

yang terjadi antara 

Pemerintah Kolombia 

dan Kelompok FARC 

 

Soft Power Kebijakan Luar 

Negeri, Ideologi 

Resolusi Konflik, 

Negosiasi 

Peacebuilding, 

Rekonsiliaasi 

 Pendekatan:Kualita

tif 

Logika 

Berfikir:Deduktif 

Sumber 

data:Sekunder 

Metode:Library 

Search 

Pendekatan:Kualita

tif 

Logika 

Berfikir:Deduktif 

Sumber 

data:Sekunder 

Metode:Studi 

pustaka 

Pendekatan:Kualitati

f 

Logika 

Berfikir:Deskriptif-

analitik 

Sumber 

data:Sekunder 

Metode:Studi 

kepustakaan 

Pendekatan:Kualita

tif 

Logika 

Berfikir:Deskriptif-

analitik 

Sumber 

data:Sekunder 

Metode:Telaah 

Pustaka 

 

Upaya pemerintah 

untuk meredam 

kekuatan besar yang 

dimiliki oleh 

kelompok FARC. 

Menganalisa mengapa 

Venezuela mau 

menjadi mediator 

dalam konflik antara 

pemerintah Kolombia 

dengan kelompok 

FARC. 

Berfokus untuk 

mengetahui dan 

menjelaskan peranan 

pihak ketiga dalam 

proses negosiasi 

penyelesaian konflik 

antara pemerintah 

Kolombia dan 

kelompok FARC. 

Mengindentifikasi apa 

saja faktor 

penghambat pasca 

terjadinya perdamaian 

antara pemerintah 

Kolombia dan FARC. 
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 Strategi-strategi yang 

sudah dilakukan 

belum sepenuhnya 

berhasil untuk 

meruntuhkan 

kelompok 

pemberontak terbesar 

di Kolombia yakni 

FARC, bahkan proses 

perdamaian juga telah 

dilakukan oleh 

pemerintah Kolombia 

terhadap FARC akan 

tetap hasilnya tetap 

nihil. 

Latar belakang 

Venezuela mau 

menerima tawaran 

menjadi mediator 

dalam penyelesaian 

konflik Kolombia-

FARC dikarenakan 

adanya dorongan 

ideologi 

Bolivarianisme 

sebagai prinsip dasar 

negara dan persepsi 

ancaman yang datang 

dari Amerika Serikat 

yang secara tidak 

langsung 

mengganggu 

keamanan nasional 

Venezuela, sehingga 

mau tidak mau 

kepentingan 

Venezuela juga akan 

terganggu. 

Peran pihak ketiga 

dalam negosiasi 

penyelesaian konflik 

ini sangat penting. 

Venezuela sebagai 

negara yang dipercaya 

oleh pemerintah 

Kolombia dan FARC-

EP dapat mendorong 

tercapainya 

kesepakatan damai. 

Sedangkan, di lain 

pihak Norwegia dan 

Kuba menjadi 

fasilitator dan 

penjamin dalam 

negosiasi tersebut. 

Upaya-upaya yang 

dilakukan pemerintah 

untuk membangun 

perdamaian tidak 

seutuhnya bisa 

membayar apa yang 

masih dikhawatirkan 

oleh masyarakat 

Kolombia tentang sisi 

negatif dari kelompok 

FARC. Masih banyak 

aksi-aksi protes yang 

terjadi pasca 

perjanjian damai 

kedua belah pihak 

tersebut. Hal tersebut 

yang sekarang 

menjadi faktor 

penghambat 

perdamaian pasca 

terjadinya perjanjian 

damai antara 

pemerintah Kolombia 

dan FARC. Kini, 

pemerintah Kolombia 

dan FARC masih 

berurusan dengan isu 

impunitas. 

Sumber: Hasil kelola data peneliti 

 

 Ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan cenderung membahas 

fenomena pra-perdamaian dan peranan pihak ketiga pada penyelesaikan konflik 

antara pemerintah Kolombia dan FARC. Konflik yang terjadi di Negara Kolombia 

memang menarik perhatian Negara-negara dunia, sehingga banyak Negara yang 

mau menjadi mediator pada upaya penyelesaian konflik tersebut. Tidak sedikit 

dari Negara-negara mediator tersebut yang mengambil peluang dari konflik 

tersebut untuk kepentingan negaranya sendiri. Seperti contohnya Negara 

Venezuela yang mau menjadi Negara mediator dalam upaya penyelesaian konflik 

antara Pemerintah Kolombia dan kelompok FARC dikarenakan adanya dorongan 

ideologi Bolivarianisme sebagai prinsip dasar negara dan persepsi ancaman yang 

datang dari Amerika Serikat yang secara tidak langsung mengganggu keamanan 
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nasional Venezuela, sehingga mau tidak mau kepentingan Venezuela juga akan 

terganggu. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau melengkapi penelitian 

sebelumnya, dan menghasilkan temuan-temuan baru terkait penyelesaian konflik 

antara pemerintah Kolombia dan kelompok FARC. Penelitian ini memiliki fokus 

pada faktor-faktor yang menjadi penghambat pasca terjadinya perdamaian antara 

Pemerintah Kolombia dan kelompok FARC. Disisi lain, penelitian ini akan 

menjabarkan tentang konsep Peacebuilding dan konsep Rekonsiliasi. 

 

2.2  KonsepPeaceBuilding 

Peacebuilding merupakan konsep yang menggambarkan upaya 

membangun perdamaian di daerah yang sedang dilanda konflik. Sementara itu, 

menurut Aliansi Peacebuilding adalah serangkaian inisiatif yang diputuskan oleh 

aktor baik itu pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menemukan akar 

masalah dari konflik serta melindungi masyarakat sipil sebelum, sepanjang, 

hingga setelah konflik berlangsung. Aktor tersebut menggunakan metode 

komunikasi, negosiasi, dan mediasi terhadap bentuk kekerasan yang terjadi dalam 

upaya menyelesaikan konflik. Efektifitas resolusi perdamaian bersifat multiarah 

dan diadaptasi berdasarkan kondisi lingkungan konflik terjadi. Tidak ada satupun 

solusi untuk damai yang sama, namun jalan untuk damai tersedia dalam setiap 

lingkungan atau kondisi konflik. Aktor perdamaian membuat kebijakan yang 

cocok untuk menyelesaikan konflik dalam rangka mengakhiri segala bentuk 



 

 

18 

perbedaan tanpa terjadi pertumpahan darah.
20

 

Tujuan dari resolusi damai yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan 

frekuensi dari tingkat kekerasan yang terjadi dalam konflik.Konsep pendekatan 

yang digunakan yaitu transformasi konflik, restorasi keadilan, terapi 

penyembuhan traumatik, rekonsiliasi, pembangunan, dan kepemimpinan, yang 

didukung dengan agama serta secara spiritual. Konsep ini sama dengan resolusi 

konflik namun kenyataan yang sulit bahwa akhir dari konflik tidak secara 

otomatis mengarah kepada perdamaian, stabilitas sosial, maupun pembangunan 

ekonomi. Telah banyak organisasi nasional maupun internasional yang bertindak 

di wilayah konflik sebagai bentuk upaya perdamaian.Upaya perdamaian yang 

dilakukan terdiri dari: 

 Mengintegrasikan kembali kombatan ke dalam masyarakat sipil 

 Pembangunan sektor keamanan 

 Memperkuat aturan hukum 

 Kepedulian terhadap HAM 

 Penyediaan bantuan teknis untuk pembangunan demokrasi 

 Mempromosikan resolusi konflik dan teknik rekonsiliasi 

Bentuk konkrit dari peacebuildingmerupakan tindakan pembangunan 

kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat terjadinya konflik. 

Untuk mempercepat peacebuilding dilakukan identifikasi struktur-struktur lokal 

yang dapat digunakan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian untuk 

menghindari agar tidak terjadi suatu konflik. Selanjutnya struktur lokal tersebut 
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dengan diperkuat oleh bantuan yang diberikan oleh PBB dipergunakan untuk 

membangun kembali bidang-bidang kehidupan yang telah mengalami gangguan 

akibat terjadinya konflik. Peacebuilding merupakan fase pemulihan pasca konflik. 

Hal-hal yang dilakukan pada fase peacebuilding ini meliputi pemulihan kembali 

perekonomian, pembangunan kembali sarana pendidikan, kesehatan, jalan, dan 

sarana-sarana lain yang rusak akibat perang.
21

 

Strategi peacebuilding juga memiliki tahapan-tahapan waktu yang 

meliputi short-term (2 bulan-2 tahun), mid-term (2 tahun-5tahun), long-term (5-10 

tahun) serta mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial dan 

internasional. Peacebuilding umumnya dilakukan oleh aktor seperti masyarakat, 

pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun tidak dipungkiri 

aktor eksternal seperti organisasi internasional, negara donor, dan international -

non-governmental organizations (INGO‟s) memiliki peranan penting dalam 

memfasilitasi dan mendukung upaya peacebuilding.
22

 

Peacebuilding dalam proses perdamaian meliputi tahap transisi, dan tahap 

konsolidasi. Peacebuilding merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu 

paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Pada tahap transisi, 

governance-based approach merupakan suatu pendekatan yang dominan untuk 

digunakan. Pendekatan ini sangat menekankan penerapan model Grotian dan 

Kantian tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan civil society. 

Model Grotian dan Kantian ini menempatkan institusi demokrasi dan pelaksanaan 

HAM sebagai prioritas utama. Dalam jangka panjang aktivitas peacebuilding 
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terdiri atas dukungan dari bermacam-macam aktor eksternal: badan politik 

regional dan internasional, operasi panjaga perdamaian internasional, perwakilan 

menteri pertahanan dan kedutaan besar negara sahabat, donor bilateral dan 

multilateral, dan NGOs. Hal ini menggambarkan cakupan wilayah dari para donor 

dan asosiasi NGOs dalam mendukung kesepahaman damai. Untuk mendukung 

hal ini aktivitas para donor dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu (1) 

membangun institusi politik, (2) konsolidasi sektor keamanan internal dan 

eksternal, dan (3) revitalisasi promosi bidang ekonomi dan sosial.
23

 

 

2.3  Konsep Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana membangun 

hubungan yang telah retak akibat konflik, tetapi rekonsiliasi juga berbicara 

tentang suatu konsep dan praxis yang mencoba untuk mengkerangkakan kembali 

makna dari konflik secara positif. CRS (Catholic Relief Services) misalnya, 

mengartikan rekonsiliasi adalah sebagai  

“refers to restoring right relationships between people who have been alienated and separated 

from each other during conflict, reconciliation occurs not only in relationships, but also at the 

spiritual, personal, social, structural and ecological levels.” 

Jika dilihat lagi dari apa yang telah diungkapkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah sesungguhnya difokuskan kepada 

bagaimana membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik. 

Dimensi relasional akan menghubungkan kita dengan aspek emosional dan 

                                                 
23

Richmond, Oliver (2011). A Post-Liberal Peace. UK: Routledge. 



 

 

21 

psikologis seseorang dan kelompok atas kelompok yang lainnya. Selain itu 

rekonsiliasi akan selalu menghubungkan kita dengan kebutuhan akan pengakuan 

atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengorek kesalahan masa lampau dan 

meminta pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun rekonsiliasi juga 

bagaimana kita dapat mengeksplorasi masa depan bersama yang lebih baik. 

Rekonsiliasi adalah sebuah locus, yang menciptakan ruang yang dapat 

mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, mempertemukan segala energi yang 

ada, dan semua paradoks dari kebenaran dan welas asih, keadilan, dan perdamaian 

akan bertemu.
24

 

Lederach berasumsi bahwa rekonsiliasi relasional antar pihak berkonflik 

yang sifatnya berkesinambungan dalam konteks masyarakat yang sudah terpecah 

belah karena konflik atau pertikaian (divided society) merupakan suatu keharusan 

yang mutlak untuk dilakukan ketika suatu masyarakat ingin meninggalkan masa 

lampaunya, menuju masa depan yang damai. Dengan meninggalkan sejarah masa 

lampau akan kebencian, kemarahan, dan kekerasan, akan dapat memberikan 

energi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan tentu saja 

rekonsiliasi haruslah sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, agar dapat 

menjamin kelangsungan proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa 

terganggu konflik-konflik yang muncul kemudian.  

Ada 3 asumsi penting yang mendasari mengapa rekonsiliasi yang sifatnya 

berkesinambungan penting untuk dilakukan. Pertama, adalah hubungan antar 

manusia (relationship) sesungguhnya adalah dasar dari permasalahan konflik dan 
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pemulihan hubungan jalinan antar manusia yang baik adalah suatu solusi jangka 

panjang. Hubungan antar manusia yang baik adalah suatu focal point dalam 

membangun dialog yang berkesinambungan. Kedua, adalah rekonsiliasi haruslah 

dapat menemukan ruang untuk mengagendakan masa lampau tanpa harus kita 

terkunci dan terikat pada masa lampau itu sendiri, yang penuh dengan kemarahan, 

ketakutan, kebencian, dan kekerasan. Artinya bahwa memahami masa lampau 

adalah suatu proses yang cukup penting dalam mengetahui dan memahami apa 

yang sebenarnya telah terjadi. Namun disisi yang lain, kita jangan sampai terikat 

pada masa lampau itu sendiri. Kita harus dapat maju bergerak ke 

depan.Rekonsiliasi haruslah dapat memberikan ruang yang cukup untuk dapat 

memahami situasi masa lampau dan mencoba untuk memvisikan masa depan 

yang damai, dimana keduanya menjadi bahan untuk dalam pengkerangkakan 

masa kini. Agar ini dapat menjadi nyata, manusia harus siap untuk menghadapi, 

memahami dan memaafkan dirinya dan musuhnya, serta mempertemukan harapan 

dan ketakutan mereka sendiri. Dalam konteks ini, bisa kita sebut bahwa 

rekonsiliasi adalah suatu titik dimana masa lampau dan masa depan dapat 

bertemu. Dan yang ketiga, adalah rekonsiliasi selalu membutuhkan suatu cara 

pandang yang dapat melihat permasalahan utama dari sisi luar tradisi politik 

internasional yang ada, wacana yang berkembang, dan operasional atau usaha-

usaha yang telah ada, agar dapat menemukan suatu inovasi baru dalam upaya 

rekonsiliasi.
25
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Perdamaian selalu membutuhkan upaya-upaya kreatif yang inovatif dalam 

menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, seiring dengan berkembangnya jenis 

dan isu konflik yang ada dalam pusaran global, regional, dan berimbas pada 

lokalitasnya. Demikian pula dengan upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu upaya- 

upaya baru yang inovatif dalam memulihkan dan mengembangkan relasional 

antar pihak yang bertikai sesuai dengn konteksnya. Kita tidak dapat menyamakan 

suatu upaya rekonsiliasi yang berhasil dalam satu daerah ke daerah yang lain, 

tanpa memperhatikan konteksnya secara jelas. Sebagai suatu representasi dari 

ruang sosial, rekonsiliasi tidak hanya mempertemukan pihak yang saling benci, 

namun menurut Lederach, adalah suatu tempat yang didalamnya kebenaran 

(truth), pengampunan (mercy), keadilan (justice), dan damai (peace) dapat 

bertemu dan bersatu secara bersama.
26

 

Pada penyelesaian konflik antara pemerintah Kolombia dan kelompok 

FARC yang melalui jalur rekonsiliasi konflik. Sebuah rekonsiliasi yang sejati 

setidaknya akan tercapai jika mengandung syarat-syarat akan (1) kebenaran 

(truth) yang didalamnya terdapat pengakuan, transparansi, pengungkapan, dan 

klarifikasi atas suatu kebenaran; (2) adanya sifat welas asih (mercy) yang mana 

didalamnya terdapatpenerimaan,pengampunan,dukungan,keharusan,dan  

penyembuhan; (3) perdamaian (peace) dimana didalamnya terdapat unsur 

harmoni, kesatuan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan, dan yang terakhir 

adalah adanya syarat (4) keadilan (justice) yang mana didalamnya terdapat unsur 

kesetaraan, pemulihan hubungan atas dasar hak-hak yang dimiliki seseorang, 
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memulihan segala sesuatunya sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya, dan 

adanya restitusi atau pengembalian hak-hak masing-masing individu.
27

 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan Negara dan 

pembangkangnya, posisi Negara hampir selalu unggul karena punya kekuasaan 

struktural, baik struktur politik ataupun militer. Proses negosiasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kolombia dan kelompok FARC, membutuhkan beberapa cara 

yang ditempuh. Kedua belah pihak menyetujui perjanjian damai dikarena 

memiliki alasan maing-masing, seperti hal nya kelompok FARC yang mulai 

“melemah” akibat operasi militer yang dilakukan pada masa Alvaro Uribe yang 

dipimpin oleh Santos yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan. Operasi 

militer tersebut berhasil mengurangi kekuatan FARC dari 17.000 orang menjadi 

tinggal 8.000 orang.  

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Kolombia dan kelompok FARC 

merupakan konflik internal berskala kecil namun memakan korban dan kerusakan 

yang berskala besar, dan membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai kata 

damai. Perdamaian dalam konflik yang terjadi tidak semuanya berjalan dengan 

lancar untuk ditempuh, Pemerintah Kolombia telah menjalankan perundingan 

sejak dekade „80an. Namun, perundingan-perundingan tersebut selalu berujung 

pada kegagalan akibat ketidaksepakatan atau aksi-aksi kekerasan sepihak yang 

kerap muncul.  
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Dan pada akhirnya kata damai disepakati pada bulan Oktober tahun 2018 

lalu. Perundingan damai idealnya berujung pada rekonsiliasi. Hal ini berusaha 

dicapai oleh Pemerintah Kolombia dengan memberikan ruang politik bagi FARC 

untuk terlibat dalam pemerintahan. Dalam pernyataan resminya, presiden Santos 

menyatakan akan memberikan jatah di Kongres Kolombia kepada perwakilan 

FARC hingga 2018. Perwakilan itu akan memiliki hak untuk membahas isu-isu 

yang terkait dengan piagam perdamaian, namun tidak memiliki hak suara. 

Terhitung sejak kebijakan ini diberlakukan, FARC akan diperbolehkan 

berpartisipasi dalam pemilu dengan jaminan mendapatkan jatah perwakilan 

minimum apabila suara mereka akhirnya tidak cukup.  

Namun pasca terjadinya perdamaian antara Pemerintah Kolombia dan 

FARC, sebagian besar masyarakat Kolombia masih memiliki pandangan negatif 

terhadap FARC. Banyak penentang marah karena perjanjian itu akan 

menyelamatkan para pemberontak dari hukuman penjara padahal mereka 

bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan pengungsian. Pemerintah 

berusaha meredam kekhawatiran ini selama kampanye referendum dengan 

membayar mahal untuk iklan televisi, mengadakan konser, dan unjuk rasa damai 

di seluruh Negeri untuk mengajak rakyat memberikan suara. Perdamaian sangat 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu konflik didalam Negara. Jika kata damai 

telah disepakati, sebuah Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan 

menjaga perdamaian tersebut agar konflik yang tadinya sudah selesai, tidak 

terulang kembali dikemudian hari. Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

sebuah perdamaian tersebut yang menjadi tugas selanjutnya bagi Pemerintah 
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Kolombia agar perdamaian akan terbangun dan terjaga selamanya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Kerangka Penelitian 
Sumber: hasil kelola data peneliti 

 

 Berdasarkan gambar dari kerangka pemikiran diatas, memperlihatkan kata 

damai telah dicapai dalam konflik antara Pemerintah Kolombia dan kelompok 

FARC. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pembangunan perdamaian 

pasca terjadinya kesepakan damai tersebut. Namun upaya-upaya yang dilakukan 

Pemerintah untuk membangun perdamaian tidak seutuhnya bisa membayar apa 

yang masih dikhawatirkan oleh masyarakat Kolombia tentang sisi negatif dari 

kelompok FARC. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif-analitik, 

dimana penulis akan menggambarkan negosiasi antara pemerintah Kolombia dan 

FARC, serta konflik-konflik yang terjadi pasca perjanjian damai yang terjadi 

antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC, serta peluberdasarkan fakta 

empirik. Tipe penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Pada akhirnya, penulis juga akan menggambarkan analisis tentang 

penghambat yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi 

penyelesaian konflik ini serta kemungkinan pencapaian kata damai melalui proses 

negosiasi tersebut dalam upaya penyelesaian konflik di Kolombia. 

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus untuk menjelaskan dan mengidentifikasi 

faktor yang menjadi penghambat pasca terjadinya perdamaian antara pemerintah 

Kolombia dan FARC. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan 

berdasarkan beberapa hal: 
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1. Mengindentifikasi apa saja faktor penghambat pasca 

terjadinya perdamaian antara pemerintah Kolombia dan 

FARC. 

2. Menjelaskan upaya peacebuilding pasca perdamaian 

antara pemerintah Kolombia dan FARC. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini akan diperoleh dari berbagai literatur dan 

hasil olahan dari berbagai sumber termasuk media on-line. Literatur ini berupa 

buku-buku, publikasi penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs 

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Jenis data 

yang dimaksud di atas dapat berupa berita di surat kabar ataupun media on-line 

yang terkait dengan topik pembahasan dimulai dari profil Negara Kolombia, latar 

belakang Kelompok FARC-EP, serta konflik yang terjadinya pasca perjanjian 

damai. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa teknik 

pengumpulan data sekunder dengan melalui telaah pustaka (Library Search) yaitu 

dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Telaah pustaka 

dalam penelitian ini akan digunakan sebagai teknik untuk mengelola teks yang 

berisikan data dan informasi, sesuai dengan kepentingan dalam penelitian ini. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yang dikembangkan oleh Hubberman dan Miles. Terdapat tiga hal 

utama dalam teknik analisis, diantaranya ialah: 
28

 

1. Reduksi data: merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan 

pengabstrakan infomasi data yang hadir melalui data aktual.  

Dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama berjalannya proses 

penelitian. Realisasi data dalam penelitian ini akan secara langsung 

diperoleh dari informasi-informasi data yang dikeluarkan pemrintah 

Kolombia. Serta, laporan-laporan yang berasal dari akademisi yang 

berkaitan dengan konflik antara pemerintah Kolombia dan FARC. 

2. Penyajian data: merupakan gabungan informasi yang disusun untuk 

menarik sebuah kesimpulan dalam penyajian data.  

3. Verifikasi data: merupakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, 

sebagai kegiatan akhir pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini akan 

menyajikan hasil akhir penelitian dalam kondisi secara valid dan 

terpercaya mengenai jawaban permasalahan dari penelitian ini.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 Pada bab ini peneliti akan memaparkan profil dari Negera Kolombia dan 

juga profil dari kelompok FARCserta sejarah terjadinya konflik 50 tahun antara 

Pemerintah Kolombia dan kelompok separatis FARC. Pemaparan ini berguna 

dalam mendapatkan informasi tambahan tentang Negara Kolombia dan juga 

kelompok FARC serta sejarah dari konflik tersebut. 

 

4.1 Profil Negara Kolombia 

  

 

Gambar 4.1 Peta Negara Kolombia 

Sumber: Internasional Republika. Diakses pada, 28 Mei 2019. 
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 Negara Kolombia adalah sebuah negara yang terletak di Kawasan 

Amerika Latin yang berbatasan dengan Laut Karibia, diantara Panama dan 

Venezuela, dan berbatasan juga dengan Samudra Pasifik bagian utara yang berada 

di antara Ekuador dan panama. Negara yang berbentuk republik ini memiliki total 

luas ± 1,138,910 Km
2
. Negara yang beribukota di Bogota ini adalah wilayah 

tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kering. Suku 

bangsa yang mendiami negara republik ini, antara lain: Mestizo 58%, White 20%, 

Mullato 14%, Black 4%, Mixed Black-Amerindian 3%, dan Amerindian sebanyak 

1%. Bahasa nasional dari negara ini adalah Bahasa Spanyol. Agama mayoritas di 

negara yang merupakan bekas jajahan Spanyol ini adalah Katolik Roma yang 

mencapai 90% dari total seluruh penduduknya. Negara Kolombia merdeka pada 

tanggal 20 Juli 1810.
29

 

Pertumbuhan penduduk di Negara Kolombia mengalami penurunan pada 

beberapa tahun terakhir. Apabila kita melihat jumlah kelahiran pada tahun 1960-

an, rata-rata kelahiran dari tiap ibu di negara ini mencapai enam orang anak atau 

bahkan lebih. Penurunan jumlah kelahiran disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: menurunnya angka buta huruf, adanya penerapan keluarga berencana, 

dan urbanisasi. Di lain pihak pendapatan yang rendah menjadi faktor pendorong 

lain penurunan tingkat kelahiran di negara ini. Hal ini berdasarkan data yang 

mencatat bahwa ± 1/3 dari jumlah penduduknya berada dibawah garis 

kemiskinan. Pada tahun 1960-an, tercatat adanya emigrasi besar-besaran dari 

Negara Kolombia ke negara Venezuela dan Amerika Serikat. Emigrasi besar-

besaran ini terjadi karena keadaan keamanan yang tidak kondusif di Kolombia. 
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Lebih dari 400.000 jiwa yang menjadi pengungsi di negara Venezuela dan 

Amerika Serikat. Jumlah penduduk Negara Kolombia berdasarkan sensus 

penduduk pada Juli 2012 yaitu 45.745.783 jiwa.
30

 

Kolombia dikenal sebagai „jewels of the crown‟ berdasarkan letak geografis 

Kolombia, keanekaragaman SDA dan memiliki akses langsung baik ke Samudera 

Atlantik maupun Samudera Pasifik, dan hanya menempuh waktu tiga jam 

perjalanan melalui jalur transportasi udara menuju Amerika Serikat sudah 

sewajarnyalah negara ini menjadi negara yang makmur. Konflik berkepanjangan 

yang terjadi di negara ini menyebabkan kemakmuran itu masih menjadi angan-

angan rakyat Kolombia. Bisnis narkoba di negara ini memperparah kondisi 

tersebut. Kolombia merupakan negara penyedia kokain terbesar di dunia dan 

berperan sebagai negara perantara penghubung perdagangan kokain yaitu Peru 

dan Bolivia (negara produsen) dan Amerika Serikat (konsumen). Kelompok 

gerilyawan di Kolombia seperti FARC-EP berperan dalam bisnis narkoba yang 

tersebut. 
31

 

Negara Kolombia pada dasarnya memiliki keanekaragaman dalam aspek 

Sumber Daya Alam (SDA) dan budaya, tetapi hal ini tidak dapat dimaksimalkan 

pemanfaatannya untuk kesejahteraan Rakyat Kolombia. Faktor utama yang 

menjadi kendala untuk memaksimalkan SDA dikarenakan konflik internal 

berkepanjangan yang terjadi di negara ini, antara Pemerintah Kolombia dengan 

Kelompok Separatis FARC-EP. Konflik internal ini juga melibatkan kelompok 
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militer, kartel perdagangan narkoba dan pada akhirnya mengakibatkan 

pelanggaran besar-besaran terhadap Human Right.
32

 

Isu internasional yang erat kaitannya dengan Negara kolombia adalah isu 

mengenai obat-obatan terlarang. Negara Kolombia adalah negara yang 

menghasilkan koka, opium, dan cannabis. Negara ini juga merupakan penyedia 

heroin terbesar ke daerah Amerika Serikat. Keadaan yang tidak kondusif di negara 

ini mengakibatkan banyak pengungsi yang beremigrasi ke negara lain. 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh CIA, jumlah pengungsi yang disebabkan 

konflik antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok Separatis FARC-EP terhitung 

mulai tahun 1985-2011 mencapai 3,9-5,5 juta jiwa.
33

 

Konflik berkepanjangan yang terjadi di negara ini, pada dasarnya terfokus 

pada wilayah di utara dan selatan Negara Kolombia. Penumpasan terhadap 

pemberontak di negara ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun baik dari segi 

militer maupun negosiasi. Pandangan politik yang dimiliki oleh FARC-EP yang 

merupakan kelompok sayap kiri adalah adanya kelompok paramiliter yang 

dibiayai oleh kartel obat bius Kolombia dan pemilik tanah untuk memerangi 

kelompok ini. FARC-EP juga melihat adanya dukungan dari tentara dan polisi 

Kolombia terhadap kelompok paramiliter. 

Kolombia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi 

tertua dan yang paling stabil di wilayah Amerika Latin. Sejak tahun 1910, 

Kolombia menjadi Negara demokrasi pluralis dan memiliki banyak partai 

(multipartai). Namun, pada tahun 1953-1957, Kolombia tidak menjadi Negara 

yang multipartai karena pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Gustavo Rojas 
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Pinilla. Kolombia memasuki masa terburuk, dengan tingkat kekerasan yang 

sangat tinggi pasca Perang Dunia II, yang diawali oleh pembunuhan Jorge Eliecer 

Gaitan, pemimpin Partai Liberal, pada April 1948. 

Pembunuhan tersebut memicu pemberontakan rakyat sipil, kericuhan dan 

political struggles antara kedua pemimpin Partai Liberal dan Partai 

Konservatif.
34

Partido Liberal Colombiano (PLC) adalah sebuah partai politik 

demokrasi sosialdi Kolombia. Partai tersebut didirikan sebagai partai liberal, 

namun kemudian berkembang menjadi lebih sosial demokrat, bergabung dengan 

Socialist-Internationalpada 1999.
35

Partido Conservador Colombiano adalah 

sebuah partai politik-tradisional di Kolombia. Partai tersebut resmi didirikan pada 

1849 oleh Mariano Ospina Rodríguez dan José Eusebio Caro. Partai Konservatif 

bersama dengan Partai Liberal Kolombia mendominasi ranah politik Kolombia 

dari akhir abad ke-19 sampai 2002, dalam hegemoni politik bipartisan.
36

 

Konfrontasi antar pengikut kedua partai semakin besar dan berubah menjadi 

civil war yang memakan banyak korban. Kericuhan yang muncul antar dua partai 

besar tersebut dikenal sebagai La Violencia. Civil Wardi Kolombia berakhir pada 

masa Pemerintahan Jenderal Rojas Pinilla, seorang diktator, tahun 1953-1957. 

Rezim pimpinan Pinilla kemudian jatuh pada tahun 1958. Pasca kejatuhan Pinlla, 

dibentuklah kesepakatan National Front menjadi awal dimulainya pemerintahan 

baru pasca civil war di Kolombia. National Front merupakan kesepakatan 16 

Tahun yang dibentuk untuk membatasi dan membagi dua kekuasaan yang 
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menjadi perebutan antara Partai Liberal dan Konservatif. Akhirnya pada tahun 

1958, kedua partai tersebut memutuskan untuk membagi dua kekuasaan di dalam 

pemerintahan. Dalam perjalanannya, National Front bukan merupakan solusi 

yang mampu menciptakan Kolombia yang lebih stabil dan lebih aman.  

Demokrasi di Kolombia dimulai dengan Konstitusi tahun 1991 untuk 

memperbaiki perekonomian, sektor sosio-kultural, lingkungan dan menangani 

masalah Human Rights. Kolombia kemudian membentuk 32 departemen dalam 

pemerintahannya. Ada enam partai politik yang diakui dalam pemerintahan, 

namun tidak semuanya memiliki perwakilan legislatif. Empat partai besar 

diantaranya adalah Partai Liberal, Partai Konservatif, Patriotic Union (dibentuk 

oleh FARC dan Partai Komunis), serta Movement-19 (M-19, terbentuk dari bekas 

kelompok gerilya yang mendapatkan pengakuan secara politik dalam Konstitusi 

1991).
37

 

 

4.2 Profil Kelompok FARC 

 

Gambar 4.2 Bendera Kelompok FARC 
sumber: Internasional Republika. Diakses pada 9 Juni 2019. 
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 Salah satu kelompok separatis yang berada di Negara Kolombia adalah 

Kelompok Separatis FARC-EP yang terbentuk pada tahun 1964. Kelompok 

separatis ini memiliki paham yang beraliran komunis sosialis. Kelompok ini 

dibentuk oleh Partai Komunis Kolombia pada tahun 1960-an dan menerima 

sokongan dana dari Negara Uni Soviet selama Perang Dingin. Tujuan awal dari 

Kelompok Separatis FARC-EP adalah menggulingkan pemerintahan demokrasi di 

Kolombia dan menggantinya dengan pemerintahan yang bersifat komunis. FARC-

EP merupakan kelompok pemberontak tertua dan terlama di Kolombia.
38

FARC-

EP terlibat dalam kekerasan terhadap masyarakat sipil, perampasan lahan, 

perdagangan narkoba dan konflik dengan kelompok paramiliter.
39

 

FARC-EP terlibat konflik dengan Pemerintah Kolombia dengan 

berlandaskan ideologi yang dianut yaitu Marxist Ideology. Akan tetapi, apabila 

dilihat lebih lanjut konflik antara kedua belah pihak tidak hanya melibatkan faktor 

ideologi tetapi juga melibatkan faktor perdagangan narkoba yang mulai dirambah 

oleh FARC-EP. FARC-EP juga menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh 

kelompok ini adalah untuk merepresentasikan kepentingan penduduk asli 

Kolombia yang tergolong miskin dengan membentuk tentara revolusioner. 

Kelompok ini menentang adanya perusahaan multinasional dan privatisasi 

terhadap sumber daya alam.
40

 Jenis ideologi terorisme yang dianut oleh FARC-EP 

adalah social revolutionary.
41
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Untuk melihat lebih jauh tentang FARC-EP yang merupakan kelompok 

separatis yang telah diklasifikasikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai 

kelompok teroris internasional penulis merasa perlu untuk membahas pengertian 

dari terorisme internasional itu sendiri. Terorisme internasional
42

 adalah bentuk 

kekerasan politik yang melibatkan warga atau wilayah dari suatu negara. 

Terorisme juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar 

ketentuan diplomasi internasional dan perang. Berdasarkan penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa dalam pemberontakan FARC-EP memenuhi kriteria 

tersebut. 

Tujuan awal yang dimiliki kemudian mengalami pergeseran. Tujuan utama 

FARC-EP pada masa sekarang lebih ditekankan pada penguasaan terhadap suatu 

wilayah. Ruang lingkup yang menjadi target operasi FARC-EP antara lain bidang 

politik, militer dan ekonomi.
43

 Beberapa fakta yang terkait dengan FARC-EP yang 

disimpulkan oleh BBC antara lain: 1) kelompok ini mendiami wilayah yang luas 

di Kolombia yaitu daerah utara dan selatan, 2) secara garis besar kelompok ini 

terdiri dari 77 unit militer yang dikenal dengan nama front; dimana 

pengelompokannya berdasarkan daerah geografis, 3) front kemudian 

dikelompokkan kembali kedalam tujuh blocs, 4) masing-masing bloc dipimpin 

oleh secretariat dan 27 anggota central general staff  atau disebut juga Estado 

Mayor yang bertanggung jawab pada perdagangan narkoba pada tubuh FARC-

EP.
44
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FARC-EP punya beberapa sumber pendanaan untuk mewujudkan tujuan ini. 

Sumber pendanaan terbesar yang dimiliki oleh FARC-EP berasal dari 

perdagangan narkoba, tetapi sumber pendanaan yang tidak kalah penting yang 

dimiliki oleh FARC-EP yaitu: tebusan atas penculikan yang mereka lakukan, 

pemerasan dan melakukan pembajakan. FARC-EP juga melakukan penyerangan 

terhadap sarana dan prasarana Pemerintah dan militer. Penyerangan yang 

dilakukan oleh FARC-EP mengganggu stabilitas perekonomian negara ini. Tidak 

hanya berakibat pada kerusakan fasilitas negara dan mengganggu stabilitas 

perekonomian negara ini, penyerangan ini juga menimbulkan korban jiwa baik 

combatant maupun noncombatant.
45

 Perkiraan pendapatan yang diperoleh oleh 

FARC-EP dari perdagangan narkoba mencapai USD 140 juta/tahun.
46

 

Reyes Posada adalah peneliti yang menghabiskan waktu tiga dekade untuk 

meneliti tentang konflik di Kolombia. Reyes menggambarkan bahwa sejarah 

konflik yang terjadi di Kolombia, pada dasarnya terkait dengan kontrol wilayah. 

Kontrol wilayah yang dimaksudkan yaitu penggunaan lahan dan penguasaan 

ekonomi lokal. Reyes juga mengatakan bahwa, petani membentuk sebuah 

kekuatan baru untuk melindungi kepentingan mereka. Pada awalnya, kelompok 

yang dibentuk oleh petani adalah kelompok kepentingan untuk menyuarakan 

kepentingan mereka.  

Kelompok kepentingan ini kemudian berubah menjadi kelompok angkatan 

bersenjata. Kepentingan para petani yang tidak diwadahi oleh pemilik tanah dan 

pemerintah kemudian menjadi faktor pendorong untuk membentuk kelompok 
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angkatan bersenjata ini. Faktor lain yang juga mempengaruhi pembentukan 

kelompok ini adalah penggunaan kekerasan dan kelompok paramiliter oleh 

pemilik tanah dan pemerintah untuk mengendalikan para petani dan sebagai alat 

politik. Puncak dari semua kejadian ini adalah ketika terbunuhnya pemimpin 

Partai Liberal, Jorge Eliecer Gaitan sehingga memicu kejadian La Violencia 

(1946-1966).
47

 Pemilik lahan, pedagang narkoba dan pemilik modal di Kolombia 

membentuk paramiliter untuk melindungi mereka. Hal ini dikarenakan mereka 

beranggapan Negara tidak cukup untuk melindungi mereka.
48

 

 

Gambar 4.3  Peta persebaran anggota FARC 
sumber: Interntional Crisis Group, Colombia Ministry of Defense 

 

Salah satu metode perekrutan anggota yang tergabung dalam FARC-EP 

adalah melalui penculikan para remaja dari sekolah mereka.
49

FARC-EP adalah 

organisasi yang kompleks dimana struktur organisasi tersebut berubah dari tahun 

ke tahun. Hal ini didasarkan pada kondisi internal kelompok pada saat konflik.
50
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Tetapi pada dasarnya, FARC-EP  dipimpin oleh tujuh sekretaris tertinggi yang 

membawahi tujuh Blok Regional yang kemudian terbagi lagi menjadi 66 Front 

yang beroperasi di seluruh wilayah Kolombia. Pada tahun 2013, jumlah anggota 

FARC-EP diperkirakan ± 8.000 jiwa. Bisnis narkoba yang dioperasikan oleh 

FARC-EP, meliputi penentuan pajak, penanaman pohon koka, perlindungan 

terhadap laboratorium dan pedagang, mengontrol harga kokain di pasar lokal, 

pendistribusian, dan mengkordinasi penjualan kokain. Aktifitas yang dilakukan 

oleh FARC-EP berpusat pada wilayah bagian selatan Kolombia.
51

 

 

4.3 Sejarah Konflik Pemerintah Kolombia – FARC 

 

Apabila dilihat dari aspek sejarah, pada awalnya FARC-EP terbentuk ketika 

adanya kekerasan yang menimpa masyarakat pedesaan di Kolombia setelah 

terbunuhnya pemimpin terkenal dari Partai Liberal, Jorge Eliecer Gaitan di 

Bogota pada tanggal 9 April 1948 oleh Kelompok Konservatif. Peristiwa itu 

memicu perjuangan yang sifatnya sektarian. Perjuangan pertama terjadi di Bogota 

kemudian berkembang ke wilayah lain di kawasan lain khususnya di daerah 

pedesaan. Aktor awal dari perjuangan ini adalah pemimpin Kelompok Liberal dan 

pemimpin Kelompok Konservatif. Perekrutan tentara dilakukan di hampir seluruh 

desa di Kolombia untuk memperkuat masing-masing kelompok. Salah satu desa 

yang menjadi daerah perekrutan yaitu Desa Ceilan di Provinsi Cauca del Valle, 

dimana disana tempat direkrutnya Manuel Marulanda alias „Tirofijo‟. Setelah 

perekrutan yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka kembali terjadi 

kekerasan yang berlangsung selama 15 tahun lebih dikenal dengan nama „La 
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Violencia‟ yang memakan korban jiwa ± 200.000 jiwa. Penduduk yang selamat 

dari peristiwa ini memilih untuk mengungsi ke kota lain atau desa yang lebih 

terpencil.
52

 

Sebuah kelompok kecil dari penduduk yang selamat, kemudian membentuk 

sebuah partai yang bernama Partai Komunis Kolombia (Partido de Colombia 

Comunista-PCC). PCC kemudian mengembangkan taktik pertahanan diri yang 

merupakan bagian dari strategi komunis Kolombia yang lebih besar, bukan saja 

menggabungkan perjuangan dalam bidang militer tetapi juga mengembangkan 

serikat pekerja, organisasi mahasiswa dan juga mengambil bagian dalam bidang 

politik. Persatuan dan strategi yang dimiliki oleh PCC kemudian menarik minat 

beberapa anggota Partai Liberal diantaranya Manuel Marulanda, yang kemudian 

bergabung pada tahun 1950.
53

 

Kelompok ini menggunakan nama FARC-EP pada tahun 1966. 

Pertumbuhan organisasi ini berkembangan dengan cepat apalagi didukung oleh 

dana yang didapat dari perdagangan narkoba. Pada pertengahan tahun 1970-an, 

para gerilyawan mengubah peraturan yang mereka miliki. FARC-EP 

mengumpulkan pajak dari petani ganja di selatan negara itu dan menerapkan 

peraturan untuk menanam pohon koka di lahan pertanian para petani. FARC-EP 

juga melakukan penculikan masal dan melakukan pemerasan terhadap perusahaan 

besar dan kecil di negara itu. Pada awal 1980-an, FARC-EP juga memperluas 

bidang usaha mereka di bidang narkoba dengan membangun laboratorium kokain 

di wilayah operasi mereka. FARC-EP kemudian memperluas pengaruh mereka di 
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masyarakat. Hal ini terlihat ketika FARC-EP membeli tanah dan mulai 

memberikan pengaruh politik lokal. FARC-EP merupakan organisasi sayap kiri di 

Kolombia yang menentang penyebaran imperialis barat di Amerika Latin.
54

 

Pada tahun 1984, FARC-EP mencoba taktik lain dengan membentuk partai 

politik baru. Partai politik ini dibentuk ketika mereka bernegosiasi dengan pihak 

pemerintah. Partai yang bernama Union Patriotica (UP) ini merupakan partai 

sayap kiri yang mendapat dukungan besar dari masyarakat petani miskin di 

Kolombia. Dukungan nyata yang didapat oleh UP terlihat pada pemilu pertama 

pada tahun 1986, UP memenangkan beberapa kursi di kongres dan 

mengumpulkan ± 300.000 suara untuk kursi presiden. Pada tahun 1988, partai ini 

juga memenangkan 247 kursi untuk dewan kota. Kemenangan yang diperoleh 

oleh UP ditanggapi negatif oleh kelompok paramiliter, pedagang obat bius dan 

Pemerintah Kolombia, anggota UP dibunuh secara massal. Peristiwa ini memakan 

korban jiwa ± 3.000 jiwa. Anggota FARC-EP yang selamat dari peristiwa ini 

kemudian melarikan diri ke daerah pegunungan.
55

 

Pada tahun 1990-an, pemerintah melancarkan serangan udara terhadap 

markas gerilyawan. Setelah penyerangan ini, FARC-EP kemudian memutuskan 

untuk menyebarkan pasukan di seluruh pedesaan dan mengembangkan taktik 

penyerangan. Pada pertengahan tahun 1990-an, FARC-EP melakukan beberapa 

serangan ke pemerintah. Serangan ini melemahkan pasukan pemerintah dan 

FARC-EP berhasil menangkap ratusan Tentara Kolombia. Hal ini menjadi babak 
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baru perundingan antara Pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Perundingan yang 

berlangsung antara kedua belah pihak melibatkan tawar-menawar tawanan. Tidak 

lama setelah pertukaran tawanan antara kedua belah pihak, pemerintah 

menyerahkan wilayah sebesar Swiss di bagian selatan Kolombia dengan tujuan 

untuk membuka kembali pembicaraan damai antara kedua belah pihak.  

Wilayah ini disalahgunakan oleh pihak FARC-EP. FARC-EP menggunakan 

wilayah ini sebagai tempat untuk merekrut dan melatih anggota baru serta 

menyusun rencana untuk menyerang kembali pemerintah khususnya di kota-kota 

terdekat. Ketika tentara mengejar Anggota FARC-EP yang melakukan 

penyerangan, mereka kemudian mundur ke zona yang lebih terpencil yang lemah 

penjagaannya oleh pemerintah. FARC-EP juga menggunakan kawasan ini sebagai 

tempat untuk menyekap tawanan dan tempat pengendali utama untuk bisnis 

narkoba.
56

 

Pembicaraan berakhir pada tahun 2002 ketika FARC-EP membajak sebuah 

pesawat dan menawan beberapa penumpangnya. Pertempuran kembali terjadi 

ketika pemerintah berusaha untuk merebut kembali tanah yang diserahkan untuk 

tujuan negosiasi. FARC-EP juga menculik Pemimpin Green Party Ingrid 

Betancourt dan asistennya Clara Jonas.Pada Februari 2003, FARC-EP kembali 

membajak sebuah pesawat dan menawan tiga kontraktor asal Amerika Serikat 

yaitu Marc Gonsalves, Thomas Howes, dan Keith Stansell serta seorang Pilot 

Kolombia yang bertugas melakukan pengawasan atas wilayah yang dikuasai oleh 

FARC-EP.  
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Peristiwa ini ditanggapi oleh Presiden Alvaro Uribe dengan memperkuat 

tentara, menempatkan pasukan keamanan di hampir setiap kota dan menyerukan 

agar pihak pemberontak menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang. Usaha 

yang dilakukan oleh presiden ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang 

telah dimulai pada tahun 2002 dengan nama „Plan Colombia‟. Plan Colombia 

ditujukan untuk mengontrol daerah yang digunakan sebagai lahan penanaman 

koka yang berada di provinsi yang terletak di selatan Kolombia seperti: 

Putumayo, Caqueta, dan Meta oleh petani yang merupakan dasar yang menunjang 

aktifitas FARC-EP dan kelompok gerilya lainnya.
57

 

Usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolombia membuahkan hasil. 

Ribuan gerilyawan telah secara sukarela dimobilisasi, hal ini melemahkan 

kekuatan FARC-EP. Pada September 2007, Angkatan Udara Kolombia 

melakukan pemboman terhadap camp FARC-EP di Provinsi Timur Gua. 

Pemimpin Pemberontak Tomas medina Caracas, alias „Negro Acacio‟ terbunuh 

dalam insiden ini. Pada Maret 2008, pemboman yang dilakukan pemerintah 

terhadap campFARC-EP yang terletak dekat Sungai Putumayo, di sekitar 

perbatasan Ekuador, menewakan Luis Edgar devia Silva, alias „Raul Reyes‟ dan 

beberapa gerilyawan lainnya.
58

 Pada bulan yang sama, Manuel Marulanda 

meninggal karena serangan jantung. FARC-EP kemudian dipimpin oleh 

Guillermo Leon Saenz Vargas, alias „Alfonso cano‟ dan Victor Julio Suarez, alias 

„Mono Jojoy‟. Serangan yang dilancarkan kembali oleh pemerintah kemudian 
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menewaskan Mono Jojoy pada September 2010 dan Alfonso Cano pada 

November 2011. 

Pada tahun 2011, FARC-EP kembali melancarkan serangan kepada 

pemerintah. Jenis serangan yang digunakan adalah „hit and run‟. Sejalan dengan 

waktu, kekuatan yang dimiliki oleh FARC-EP menurun. Hal ini dilihat sebagai 

faktor pendorong FARC-EP kembali duduk bernegosiasi dengan pemerintah 

untuk mengakhiri konflik bersenjata. Pada Bulan Agustus 2012, Presiden Juan 

Manuel Santos mengumumkan bahwa pemerintah telah mengadakan pembicaraan 

awal dengan para pemberontak di Kuba. Negosiasi antara Pemerintah Kolombia 

dan FARC-EP kemudian berlanjut di Oslo, Norwegia pada Oktober 2012 dan 

berlanjut di Havana, Kuba pada Januari 2013. Ketika negosiasi antara kedua belah 

pihak berlangsung, FARC-EP menawarkan untuk melakukan gencatan senjata. 

Pihak Pemerintah Kolombia menolak tawaran ini. Hal ini untuk meredakan 

kekhawatiran bahwa pemberontak akan menggunakan waktu yang dipakai dalam 

bernegosiasi untuk membangun kepentingan militer mereka. Pada akhirnya, 

FARC-EP melakukan gencatan senjata sepihak selama 30 hari. Genjatan senjata 

tersebut berakhir pada Januari 2013 yang ditandai dengan penyerangan yang 

kembali dilakukan oleh FARC-EP.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka penelitian yang berjudul Faktor penghambat perdamaian pasca terjadinya 

perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC memiliki 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya pembangunan perdamaian pasca perjanjian damai tahun 

2016 antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC menemui 

sejumlah hamtan. 

2. Proses Rekonsiliasi yang sedang dijalankan tidak sepenuhnya 

berhasil karena masih ditemukam beberapa faktor penghambat 

yang disebabkan dari pihak masyarakat Kolombia dan Kelompok 

FARC. 

3. Upaya peacebuilding belum tercipta antara Pemerintah Kolombia 

dan Kelompok FARC, karena negosiasi tidak menemukan 

kesepakatan. Sehingga FARC cenderung tidak konsisten dengan 

perjanjian damai. 

4. Faktor-faktor penghambat perdamaian antara Pemerintah 

Kolombia dan Kelompok FARC, disebabkan karena masyarakat 
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menghendaki jika anggota FARC harus dihukum dan mengganti 

rugi atas apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan dari 

kelompok FARC menginginkan mereka diberi beberapa kursi di 

Parlemen pasca perjanjian damai tersebut. 

5. Hingga penelitian ini berakhir Pemerintah Kolombia masih terus 

berupaya melakukan negosiasi kepada masyarakat, agar dapat 

menerima opsi damai yang telah digagaskan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya maka penelitian ini 

memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan konflik 

antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC. Adapun saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah dan juga kelompok FARC harus menghentikan aksi-

aksi sepihak yang akan menggagalkan negosiasi perdamaian yang 

sedang berlangsung. 

2. Upaya peacebuilding dan rekonsiliasi konflik harus dipenuhi 

syarat-syaratnya agar perdamaian bisa terwujud. 

3. Enam poin agenda proses perdamaian yang sudah ditanda tangani 

oleh kedua belah pihak harus dijalankan sebagaimana seharusnya. 

4. Pihak Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC harus bisa 

meredam kekhawatiran para warga dan juga anggota FARC 

lainnya dalam proses perdamaian. 
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