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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nasionalisme yang berkembang pesat di Asia Tenggara khususnya 

pasca perang dunia kedua telah mengilhami berdirinya negara bangsa. 

Nasionalisme pada saat itu dijadikan sebagai penggerak kemerdekaan 

untuk keluar dari kolonialisme. Dalam hal ini, nasionalisme memiliki 

makna pembebasan yang agung. Pada abad ke 21 fenomena tumbuhnya 

nasionalisme kiranya masih menjadi hal yang relevan untuk dibicarakan 

dan di teliti secara komprehensif. Biasanya di Indonesia kita akan 

menggaungkan nasionalisme di tengah pusaran globalisasi dan untuk 

menjaga persatuan bangsa. Sehingga, persoalan nasionalisme telah 

dianggap selesai dengan memperkokoh kesatuan negara. Penelitian ini 

akan mencoba untuk melihat secara lebih jauh tumbuhnya nasionalisme 

jenis lain yaitu nasionalisme yang menghendaki pendirian suatu bangsa 

yang terbebas dari penindasan bangsa lain. Nasionalisme Papua tumbuh 

untuk melepaskan dirinya dari apa yang disebut kolonialisme Indonesia. 

Nasionalisme Papua yang mengada karena berbagai realitas yang 

ada terkesan dikesampingkan. Nasionalisme Papua tidak diakui 

keberadaannya bahkan sering dianggap nasionalisme haram. Paling tidak 

hal ini dibuktikan dengan hadirnya kembali Nasionalisme yang berslogan 

“NKRI Harga Mati” yang mematikan nalar dan makna pembebasan. 

Sehingga hadirnya nasionalisme Papua menjadi musuh sejati bagi 

nasionalisme jenis ini tanpa melihat hal apa saja yang menumbuhkan 
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nasionalisme Papua. Pembungakaman terhadap nasionalisme Papua oleh 

Indonesia masih terus dilakukan sampai saat ini dan entah sampai kapan.  

Aditjondro mengatakan “Penggunaan cara pandang yang lebih 

netral untuk melihat faham kebangsaan yang hidup di Irian Barat, menurut 

hemat saya berarti melepaskan diri dari subyektivisme pandangan 

nasionalisme Indonesia yang menganggap Irian Barat merupakan bagian 

logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah jajahan 

Hindia Belanda” (Aditjondro, 1992). Benar apa yang dikatakan oleh 

George Junus Aditjondo bahwa kita sebagai bangsa dalam melihat 

nasionalisme haruslah obyektif, selama ini kita sebagai bangsa terlampau 

subyektif dalam melihat Nasionalisme. Nasionalisme dewasa ini kita 

pahami sebagai suatu kemutlakan yang lahir dari langit sehingga 

nasionalisme lain yang tumbuh dianggap menyimpang. Seperti halnya 

nasionalisme Papua yang banyak dikutuk karena monopoli nasionalisme 

NKRI harga mati seperti yang telah disebutkan diatas. Pada akhirnya 

glorifikasi nasionalisme “NKRI harga mati” kehilangan makna 

pembebasan dan kemanusiaan dari Nasionalisme. Nasionalisme semacam 

itu disebut Ben Anderson sebagai nasionalisme resmi yang digunakan 

negara untuk mempertahankan status quo dan dominasi terhadap 

rakyatnya. 

Melihat hal tersebut dimana perjuangan rakyat Papua untuk 

membebaskan dirinya dan kondisi saat ini yaitu ketimpangan di Papua 

maka  konsep nasionalisme apabila kita merujuk pada Ben Anderson maka 

Papua memiliki nasionalismenya sendiri. komunitas-komunitas terbayang 
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yang mengandaikan dirinya sama juga dimiliki oleh Papua yang baru 

menyatakan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 terlebih 

bergabungnya mereka ke Indonesia dilakukan oleh Pepera yang 

kontroversial. Papua, dahulu Irian Barat, masuk ke Indonesia melalui 

referendum yang dinilai bermasalah oleh penduduk Papua dan oleh pihak-

pihak luar, terutama yang menjadi saksi mata ketika pemungutan suara 

dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 (Drogveler, 2010).  

Saat itu awal tahun 1960-an telah dipersiapkan lambang negara, 

bendera nasional, dan lagu kebangsaan Papua. Baru pada 1 Desember 

1961 melalui bantuan pihak Belanda kemudian diproklamirkan Negara 

Papua Barat. Dari sinilah bibit nasionalisme Papua mulai tumbuh dan 

mendapatkan tempat (Pigay, 2000). Nasionalisme Papua telah tumbuh dan 

mengada karena perjuangan panjang mereka untuk menjadi sebuah negara. 

Namun infiltrasi Indonesia yang puncaknya yaitu pepera 1969 yang 

kontroversial mengaburkan berdirinya negara Papua Barat.  

Nasionalisme yang tumbuh sepanjang periode sejarah akan tetap 

ada di benak masyarakat Papua. Apalagi ketika kita melihat ketimpangan-

ketimpangan sosial di Papua membuat kita berfikir kembali apa saja dosa 

yang telah dilakukan Indonesia kepada masyarakat Papua atas nama 

pembanguanan. Ditinjau dari segi sejarah, tanggal 28 Juli 1965 merupakan 

awal dari dari gerakan-gerakan pro kemerdekaan Papua Barat yang 

dilabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Aditjondro, 1992). Melalui 

OPM inilah nasionalisme Papua mulai terlembaga dan memiliki gerakan 

politik. Meskipun dalam perkembangannya gerakan nasionalisme Papua 
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dan kemerdekaan Papua memiliki keberagaman, tetapi tuntutan dan tujuan 

mereka satu yaitu kemerdekaan dan terbebasnya dari belenggu penindasan. 

Mahasiswa-mahasiswa Papua yang tergabung dalam organisasi 

bernama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) merupakan penerus dalam 

perjuangan pembebasan papua. kini merka menjadi pelopor lahirnya 

nasionalisme Papua yang lebih menarik. Nasionalisme yang dibawa oleh 

AMP menarik karena gerakannya berbeda dengan konstruksi nasionalisme 

papua terdahulu. Menurut Aditjondro (1992) nasionalisme yang di 

perjuangkan oeh OPM terdahulu melalui serangkaian perjuangan 

bersenjata. sedangkan AMP dalam gerakan-gerakannya elbih menekankan 

gerakan mahasiswa yang sistematis. Organisasi yang kuat secara 

intelektua menjadi ciri khas AMP melalui diskusi-diskusi dan tulisan-

tulisan anggotanya khususnya dalam menyoroti pembebasan nasional 

Papua 

 Penulis menyebut nasionalisme papua yang lebih menarik juga 

karena AMP dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa yang tersebar 

diberbagai kota yang ada di Indonesia. Sebagai gerakan anak muda AMP 

konsisten dalam menyoroti permasalahan-permasalahan yang ada di 

Papua. Tidak hanya menyoroti permasalahan Papua yang terjadi pada 

masa kini, akan tetapi AMP memiliki proyeksi kedepan untuk Papua yaitu 

pembebasan Nasional papua Barat. Sebagaimana Sumpah pemuda yang 

dimotori oleh pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu dan di anggap 

sebagai munculnya nasionalisme, AMP pun melakukan hal yang hampir 
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serupa. Secara konsisten AMP menuntut pembebasan nasional Papua 

Barat. 

AMP sendiri memiliki beberapa cabang atau yang disebut komite, 

dari beberapa komite yang ada di Indonesia komite Kota Yogyakarta 

adalah komite yang gerakannya cukup masif. AMP komite Kota 

Yogyakarta konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua 

dan merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. AMP 

awal terbentuk di Kota Yogyakarta dan AMP Komite Kota Yogyakarta 

menjadi pemula. AMP Komite Kota Yogyakarta merupakan yang paling 

aktif menyuarakan pembebasan papua dalam berbagai kegiatan. AMP 

Komite Kota Yogyakarta konsisten dalam menuntut pembebasan Papua 

Barat. Salah satu bentuk konkrit penuntutan pembebasan Papua Barat 

yaitu aksi Pada tanggal 15 Juli 2016. Saat itu Aliansi Mahasiswa Papua 

yang tergabung dengan kelompok  bernama Persatuan Rakyat untuk 

Pembebasan Papua Barat akan melakukan aksi long march dari Asrama 

Papua Kamasan di Jalan Kusumanegara menuju titik Nol KM Yogyakarta. 

Aksi tersebut menyuarakan referendum untuk Papua dan dukungan bagi 

gerakan pembebasan Papua untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead 

Group (MSG) (CNN Indonesia, 2016). Demonstrasi yang dilakukan oleh 

AMP tersebut bukan merupakan yang pertama, Semenjak tahun 2013 

AMP semakin aktif melakukan demonstrasi di kota-kota besar di 

Indonesia (CNN Indonesia, 2016). Oleh karena itu penulis merasa tertarik 

untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana Nasionalisme baru ini 

yang mulai tumbuh di dalam benak mahasiswa-mahasiswa Papua, 
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khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi AMP Komite Kota 

Yogyakarta.  

Dengan rasa sepenanggungan dan pengandaian kesamaan oleh 

mahasiswa-mahasiswa papua yang tergabung dalam AMP maka hemat 

penulis nasionalisme baru telah tumbuh dalam benak mahasiswa Papua. 

Menjadi sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut bagaimana 

tumbuhnya nasionalisme di benak mahsiswa Papua yang tergabung dalam 

AMP. Selain itu, pengkajian tentang nasionalisme Papua yang sudah-

sudah umumnya berkaitan dengan simbol bendera bintang kejora, lagu 

atau dari aspek sejarah dan Organisasi Papua Merdeka. Maka menjadi 

sungguh menarik bagaimana nasionalisme Papua dilihat melalui 

mahasiswa-mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa 

Papua, lebih khusus AMP Komite Kota Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Konsepsi Nasionalisme Papua yang dikonstruksi oleh 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana konsepsi Nasionalisme Papua yang 

dikonstruksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta 

2. Mengetahui bagaimana Nasionalisme Papua tubuh dalam Aliansi 

Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta  

3. Mengetahui bagaimana gerakan-gerakan nasionalisme  Papua oleh 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mencoba mencari dan 

mengetahui bagaimana konsep Nasionalisme yang dikonstruksi oleh 

AMP sehingga menghasilkan sebentuk nasionalisme papua yang lebih 

menarik dari konstruksi nasionalisme yang terdahulu. Faktor-faktor 

apa saja yang menumbuhkan nasionalisme Papua pada AMP juga akan 

mencoba digali lebih jauh dalam penelitian ini. Lalu dari penelitian ini 

kita dapat melihat nasionalisme secara objektif untuk kemudian 

menjadi landasan dalam melihat fenomena-fenomena lahirnya 

nasionalisme. Selain itu banyak Nasionalisme yang terjadi di awal-

awal pasca perang dunia kedua, dan fenomena nasionaisme baru pada 
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mahasiswa papua khususnya AMP ini menarik karena tumbuh dan 

masif jauh setelah perang dunia atau nasionalisme-nasionalisme lain 

pada umumnya, sehingga akan lahir pandangan baru.  

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat paktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi rujukan dalam 

melihat nasionalisme yang dewasa ini dikapitalisasi oleh negara. 

Sehingga masyarakat mampu melihat nasionalisme secara objektif 

dengan faktor-faktor alasan pembentuknya dan memulihkan kembali 

makna pembebasan serta kemanusiaan dari nasionaisme. Begitupula 

ketika nasionalisme mewujud dalam suatu gerakan, masyarakat dapat 

menghargai ekspresi nasionalisme dan tuntutan-tuntutan saudaranya 

yang ingin terbebas dari belenggu penindasan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk memahami 

nasionalisme Papua dan AMP. Namun penelitian yang sebelumnya 

mengkaji secara sendiri-sendiri antara nasionalisme Papua dan AMP. 

terdapat dua penelitian (tesis) untuk nasionalisme Papua dan AMP yaitu: 

1. Tesis dengan judul “Bendera Bintang Kejora, Burung Mambruk, dan 

Lagu Hai Tanahku Papua (Nasionalisme Eksternal dan Nasionalisme 

Internal Papua” 

Tesis tersebut di tulis oleh Fred Keith Hutubessy, Mahasiswa Pasca 

Sarjana Universitas Gajah Mada jurusan Ketahanan Nasional pada 



9 
 

tahun 2016. Dalam penelitiannya Hutubessy memfokuskan pada 

Nasionalisme orang Papua dalam Bendera Bintang Kejora, burung 

Mambruk dan lagu Hai Tanahku Papua. Ketiga hal tersebut seiring 

berjalannya waktu menjadi alasan bagi tindak kekerasan yang 

berulangkali di terima oleh orang Papua. Ketiga entitas tersebut 

dianggap mewakili ekspresi nasionalisme Papua. 

Ketiga hal ini mempunyai makna yang sakral dan dibentuk melalui 

pengalaman-pengalaman mitologi yang dianggap dapat membawa 

Papua menjadi lebih naik, maju, dan sejahtera. Dari kepercayaan 

terhadap mitologi itulah kemudian membentuk suatu ideologi yang 

ditransformasikan ke dalam pembentukan sebuah negara Papua Barat 

pada tahun 1961. Sehingga kini pemerintah Indonesia menganggap 

bahwa atribut, simbol, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketiga 

entitas tersebut bermakna melawan negara. 

Dari ketiga entitas tersebut kemudian membentuk dua 

nasionalisme yaitu nasionalisme Internal dan nasionalisme eksternal. 

Nasionalisme internal mengasumsikan bahwa Papua tidak harus 

merdeka sedangkan nasionalisme eksternal menginginkan kemerdekaan 

Papua. Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam ketiga entitas tersebut 

menghasilkan Nasionalisme Papua yang disebut Sakralitas-

Nasionalisme. 

2. Tesis Berjudul “Gerakan Mahasiswa Papua :: Studi Organisasi Aliansi 

Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta” 
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Tesis ini di tulis oleh Corputty Richo Yapy Charly Mahasiswa 

Pasca Sarjana  Universitas Gajah Mada Jurusan Sosiologi pada tahun 

2007. Dalam tesis ini Charly meneliti bagaimana gerakan-gerakan 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) seperti strategi perlawanan, dan juga 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan serta 

kegagalannya. Tesis ini mengungkapkan bahwa AMP menggunakan 

strategi seperti primordialisme, kontekstual, dan memanfaatkan media 

massa untuk mengkampanyekan referendum bagi Papua. 

 AMP melakukan penyatuan dari seluruh elemen pergerakan untuk 

bergabung didalamnya. Namun dengan penyatuan tersebut nyatanya 

justru melemahkan AMP karena terjadinya perpecahan pada level elit 

poitik yang menyebabkan melemahnya gerakan. Tidak hanya pada level 

elit, pada level mahasiswa pun kerap terjadi perpecahan dalam ranah 

struktur kepengurusan  yang berdampak tidak optimalnya perlawanan 

yang berkelanjutan. 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa gerakan AMP yang 

menyatukan berbagai kelompok sehingga membentuk seperti mazhab 

bersama dalam prakteknya tidak berjalan lancar. Charly menyebutkan 

bahwa Ketidakmampuan AMP dalam memperjuangkan ideologinya 

adalah fakta „kekalahannya‟ dalam proses pertarungan merebut 

„mazhab bersama‟ sebagai akses politiknya, baik di tingkat kelompok-

kelompok gerakan mahasiswa, maupun pada level elit-elit Papua. 
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3. Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan 

Nasionalisme rang Irian dalam Historiografi Indonesia 

Makalah dengan judul “Bintang Kejora di Tengah Kegelapan 

Malam: Penggelapan Nasionalisme rang Irian dalam Historiografi 

Indonesia” di tulis oleh Goerge Junus Aditjondro. Makalah tersebut 

dipresentasikan dalam seminar di kampus Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW pada tanggal 2-5 Juni 1993. 

Makalah ini berisi tentang nasionalisme Papua atau pada saat itu 

masih disebut Irian yang dinafikan oleh Indonesia. Setelah 

penggabungan Papua dengan Indonesia, Indonesia mengklaim bahwa 

Papua merupakan bagian historis dari Indonesia sepenuhnya. Sehingga 

nasionalisme Papua yang mengada di benak rakyat Papua dianggap 

tidak ada sama sekali. 

Dalam makalah ini Aditjondro menekankan pentingnya untuk 

menggunakan kacamata yang lebih netral dalam melihat paham 

kebangsaan yang tumbuh di Papua. Nasionalisme Papua ada disetiap 

periode ke periode. Nasionalisme Papua terus berevolusi mulai dari 

nasionalisme ala OPM sampai nasionalisme ala Arnold AP. Makalah 

ini menyoroti paham nasionaisme Papua dari para aktor yang berjuang 

dalam kebangsaan Papua. Menurut Aditjonro terdapat perbedaan dalam 

imajinasi kebangsaan dari setiap aktor. Makalah ini menyimpulkan 

bahwa nasionalisme Papua ada, terus bertahan lalu berkembang melalui 

proses peremajaan para aktornya. 
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4. Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang 

Papua 

Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang 

Papua adalah judul dari esai yang di tulis oleh Ingurah Suryawan. I 

Ngurah Suryawan merupakan dosen di Universitas Negeri Papua yang 

banyak menulis tentang tema Papua. Dalam esainya tersebut Suryawan 

memaparkan adanya nasionalisme Papua dan hubungannya dengan 

penulisan sejarah dari kelompok subaltern untuk gerakan sosial orang 

Papua. 

Esai ini menjelaskan bahwa nasionalisme Papua ada sebagai 

antitesis dari nasionalisme Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme Papua 

dilatarbelangangi oleh beberapa hal. Pertama yaitu sejarah Papua yang 

telah dipersiapkan untuk menjadi negara yang merdeka. Dari persiapan 

kemerdekaan kemudian Dewan rakyat Papua melalui Kongres Nasional 

Papua I menghasilkan penetapan lagu kebangsaan, bendera nasional, 

dan nama resmi negara. Aneksasi kemerdekaan Papua melalui 

serangkaian intrik yang bermuara dengan dilaksanakannya pepera 

membaut status politik Papua sampai saat ini masih menjadi persoalan 

bagi rakyat Papua. 

Kekerasan yang dialami oleh rakyat Papua menjadi faktor 

tumbuhnya nasionalisme Papua. Kehadiran negara dalam bentuk militer 

di Papua membuat permasalahn HAM begitu banyak menyelimuti 

Papua. Identitas kebudayaan Papua, kritik terhadap pemerintah dari 

rakyat di Papua di stigme sebagai separtis. Stigma separatis menurut 
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suryawan adalah metode yang ampuh dalam memukul gerakan di 

Papua. 

5. Nasionalisme Ganda Orang Papua 

Buku yang berjudul “Nasionalisme Ganda Orang Papua” di tulis 

oleh Bernarda Meteray. Buku ini awalnya adalah disertasinya yang di 

tulis untuk mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu sejarah di 

Universitas Indonesia pada tahun 2007. Judul disertasinya yaitu 

“Penyemaian Dua Nasionalisme; Papua dan Indonesia di Nederlands 

Nieuw Guinea pada masa Pemerintahan Belanda 1925-1962”. 

Buku ini menekankan pentingnya melihat pada aspek sejarah 

sebagai faktor utama untuk mengkaji persoalan kebangsaan di Papua. 

Pendekatan secara militeristik yang dilakaukan oleh pemerintah 

Indonesia terbukti tidak efektif untuk menumbuhkan perasaan satu 

bangsa. Justru pendekatan secara militeristik itulah yang menjadi faktor  

nasionalisme Papua kekinian. 

Penyemaian nasionalisme Papua telah dilakukan oleh pemerintah 

Belanda sejak 1925 melalui sekolah asrama. Sedangkan penyemaian 

keindonesiaan baru dimulai pada 1945 dengan cara spontan, singkat 

dan tidak sistematis. Konsep sekolah asrama di Papua yang dilakukan 

oleh Belanda memuculkan kesadaran bangsa Papua.  

Nasionalisme Papua kemudian terlembaga dan terwujud melaui 

deklarasi 1 desember 1961. Penyebaran nasionalisme Papua berhasil 

karena kesamaan agama, penggunaan bahasa melayu, terbentuknya 

Dewan Nieuw Guinea, dan munculnya media massa. Di lain sisi 
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pembangunan keindonesiaan dilakukan secara tidak sistemats dan 

dilakukan ketika kesadaran kepapuan telah tumbuh melalui proses yang 

panjang. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang 

telah disebutkan di atas adalah penelitian ini mencoba untuk mengetahui 

konsep nasionalisme Papua yang dikonstruksi oleh mahasiswa Papua. 

Dalam tesis pertama, menarasikan tentang gerakan-gerakan aliansi 

mahasiwa Papua. Tesis kedua menarasikan terkait nasionalisme Papua 

yang terdapat pada simbol burung mambruk dan bendra bintang kejora. 

Makalah Aditjondro menyebutkan tentang adanya nasionalisme papua 

yang terus mengalami pememajaan oleh para aktornya. Esai Suryawan 

lebih melihat pada munculnya nasionalisme Papua dan gerakan sosial 

Papua. Sedangkan buku Bernarda Materay melihat tumbuhnya 

nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia secara umum di Papua 

pada kurun waktu 1925-1962. Penelitian ini lebih spesifik mencoba 

menarasikan konsep nasionalisme Papua oleh anak muda Papua yang 

tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori berisi terkait uraian-uraian dari teori yang digunakan 

dalam penelitian. Teori digunakan untuk menjadi acuan dalam penelitian 

serta mengetahui batasan-batasan dan hubungan dari fokus penelitian. 

Menurut Koentjaraningrat, teori sebagai serangkaian asumsi konsep, 

kontruk definisi proposi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep 
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(Koentjaningrat, 1981). (Singarimbun, 1985) menyatakan bahwa teori 

adalah sarana pokok untuk mengungkapkan hubungan sistematis antar 

fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu Nasionalisme, adapun 

uraian teorinya sebagai berikut: 

1. Pembangunan Bangsa 

Menurut Fukuyama, (2004) terdapat berbedaan antara 

pembangunan negara dan bangsa dan menyatakan bahwa 

pembangunan bangsa adalah penciptaan sebuah komunitas yang terikat 

bersama oleh sejarah dan budaya berada di luar kemampuan kekuatan 

luar untuk mencapainya. Secara konseptual, bangsa merupakan konsep 

yang relatif baru dan berbeda dengan negara. Bangsa bersifat sosial 

budaya-politik, sementara negara pada umumnya bersifat hukum 

(Suryadinata, 2013). Menurut Will Kymlicka, bangsa adalah 

komunitas sejarah , yang kurang-lebih lengkap secara kelembagaan , 

yang menduduki wilayah tertentu atau tanah air, yang berbagi bahasa 

dan budaya yang spesifik (Kymlicka, 1995). Sedangkan menurut Hatta  

“Bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan 

yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya 

atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar 

oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur 

yang sama didapat oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, 

pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang 

tertanan dalam hati dan otak” (Hatta, Swasono, & Ridjal, 1992). 

 

 Penopang semua proses menjadi bangsa adalah pengalaman atas 

realitas, dan pengalaman atas suatu realitas di mana hubungan-

hubungan material antar orang dan pengalamannya yang nyata mulai 
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menempa bukan sekedar hubungan-hubungan “yang dibayangkan”, 

melainkan hubungan-hubungan yang dialami secara aktual-dialami 

karena ia material dan nyata (Lane, 2017). Dengan kata lain bangsa 

adalah suatu gambar yang lahir dari pengalaman dan tafsirannya 

terhadap pengalaman itu (Lane, 2017). 

Menurut Fukuyama, (2004) terdapat tiga aspek atau tahap 

pembangunan-bangsa, yaitu: Pertama berkaitan dengan apa yang 

disebut pembangunan pasca konflik. Apabila negara sama sekali 

hancur lebur maka di sini persoalan bagi kekuatan-kekuatan luar 

adalah penyediaan stabilitas jangka pendek dengan memasukan 

pasukan keamanan, polisi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan teknis. 

Kedua Menciptakan lembaga-lembaga negara yang swadaya yang 

dapat terus berjalan dengan ditariknya campur tangan luar. Ketiga 

penguatan negara-negara lemah dimana terdapat otoritas negara dalam 

bentuk yang cukup stabil namun tidak dapat menjalankan fungsi-

sungsi negara yang dibutuhkan seperti perlindungan hak milik pribadi 

atau penyediaan pendidikan dasar. 

 

2. Nasionalisme 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) nasionalisme 

berasal dari kata nasional dan isme yang berarti paham kebangsaan 

yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, 

memiliki rasa kebangsaan bangsa atau memelihara kehormatan bangsa 

(listiarty, 2007). Nasionalisme kerap kali kila tengar dalam kehidupan 
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sehari-hari, sesuatu yang membuat seorang meledak-ledak dalam api 

perjuangan. Lantas mengapa nasionalisme dapat membuat seorang 

begitu kuat untung memperjuangkan dan mempertahankannya? 

Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon 

terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan 

penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan 

“liberte, egalite, fraternite”, nasionalisme menjadi ideologi baru yang 

sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, dikarenakan tanpa 

sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud (Faturohman, 

2004). 

Sebelum mengurai teori tentang nasionalisme, Ben Anderson 

mendefininisikan bangsa atau nasion sebagai berikut: ia adalah 

komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat 

terbatas secara inheren sekaigus berkedaulatan (Anderson, 2008). 

Menurut Ben, nation adalah komunitas yang membayangkan dirinya 

sama dalam lingkup yang terbatas. Dalam satu bangsa meskipun 

penduduknya belum pernah bertemu dan tidak saling kenal mereka 

akan tetap merasa bahwa dirinya sama dan mempunyai bayangan 

tentang kebersamaan. 

Dalam bukunya yang berjudul Imagined Communities Ben 

Anderson mencoba untuk mengetahui definisi yang jelas dari 

nasionalisme dan mencoba mengurai apa saja faktor pembentuknya. 

Nasionalisme adalah Bangsa dibayangkan sebagai komunitas, sebab 

tak peduli dengan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang 
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mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri 

dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-

mendatar (Anderson, 2008). Nasionalisme muncul berdasarkan 

pengalaman sejarah pembentuknya, perasaan akan ketertindasaan 

adalah hal yang biasanya membentuk nasionalisme. Nasionalisme 

mengandaikan suatu kelompok tertentu atau komunitas yang 

dibayangkan dan memiliki batasan teritorial. 

Sedangkan menurut (Renaan, 1990) Nation adalah jiwa dan 

semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal 

kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Sekali lagi Renaan 

menegaskan bahwa Nation pada prinsipnya adalah rasa kebersamaan 

yang membentuk seseorang dan rela berkorban demi kebersamaan 

tersebut. Ikatan bersama itulah yang mengakibatkan seseorang 

memiliki pengandaian atau bayangan bahwa mereka sebenarnya satu. 

Pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk 

modernitas hanya dapat dilakukan dengan juga melihat apa yang 

terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, 

harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya 

terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut 

meresap dan berakar secara kuat (Hobswam, 1992). 

Stanley dalam (Madjid, 2013) mendefinisikan Nasionalisme paling 

tidak lima hal: 1) Terdapat rasa taat pada kebangsaan sebentuk 

patriotisme; 2) penerappannya pada aspek politik “nasionalisme” 

cenderung mengutamakan kepentingan bangsa sendiri jika 
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kepentingannya berhadapan dengan bangsa lain; 3) memandang 

penting untuk menonjolkan ciri kusus sebagai suatu bangsa; 4) Perlu 

untuk mempertahankan kebudayaan bangsa; 5) nasionalisme adalah 

teori politik yang menekankan bahwa manusia terbagi-bagi secara 

alamiah menjadi berbagai bangsa dan setiap bangsa memiliki kriteria 

khusus yang membedakan atanra satu dengan yang lain. 

Pada intinya Stanley berkesimpulan bahwa nasionalisme adalah 

suatu paham kebangsaan yang terbentuk karena secara alamiah ada 

perbedaan dan berbagai bangsa di Dunia. Menurut Stanley bangsa 

memiliki sifat khusus dalam penonjolan ciri khas atau dalam bahasa 

Ben yaitu komunitas yang dibayangkan sama sehingga dalam aspirasi 

politik nasionalisme mengutamakan kolektivitas dan kepentingannya. 

Menurut (Suastika, 2012) Nasionalisme adalah jiwa dan semangat 

yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun 

dalam hal pengorbanan. Perjuangan nasionalisme adalah untuk 

melepaskan diri dari aneka bentuk ikatan dan dominasi kesuasaan 

sosial dan politik lama, seperti suku bangsa, raja feodal, dinasti, untuk 

kemudian menyerahkan kekuasaan tertingginya pada negara 

kebangsaan. Pada hakikatnya nasionalisme selalu bermakna 

pembebasan dimana didalamnya mengidealkan kondisi yang 

demokratis, adil, dan nirpenindasan. Demokrasi, keadilan sosial, 

kesejahteraan, dan seterusnya, merupakan dimensi-dimensi inherent 

dalam gagasan besar nasionalisme dan negara bangsa (Lay, 2006). 
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Untuk kepentingan penelitian yaitu nasionalisme Papua yang mana 

tumbuh jauh pasca perang dunia ke II maka faktor pembentuk 

keasadaran nasionalisme yang digunakan disini adalah faktor 

pembentuk nasionalisme di era pasca perang dunia ke II. Ben anderson 

membagi faktor pembentuk nasionalisme berdasarkan waktu dan 

tempat kejadian. Pertumbuhan nasionalisme Asia Tenggara atau yang 

Ben sebut dengan gelombang terakhir sangat berbeda dengan 

perkembangan nasionalisme di Eropa ataupun Amerika Latin. 

Nasionalisme Asia tenggara mengadopsi bentuk-bentuk nasionalisme 

sebelum-sebelumnya lalu dipadukan sehingga membentuk suatu 

nasionalisme yang baru.  

Berdasarkan faktor pembentuknya, (Anderson, 2008) menyebutkan 

ada 3 hal. Pertama kenaikan pesat mobilitas fisik yang dimungkinkan 

oleh prestasi-prestasi kapitalisme industrial yang mencengangkan. 

Kapitalisme industrial membutuhkan berbagai sarana pendukungnya 

seperti transportasi. Transportasi memberikan kemudahan tiap orang 

untuk bepergian kemanapun sehingga saling bertatap muka dan 

melihat realitas dunia. Kereta api, mobil, pesawat merupakan hasil dari 

kapitalisme industrial yang membuat perjalanan setiap manusia 

menjadi tak memakan waktu lama. Para peziarah semakin mudah 

berpindah tempat dari negara satu ke negara lain tanpa memakan 

waktu lama. Apabila kita melihat pada fenomena Amerika Latin, 

Nasionalisme dibawa atau dimotori oleh kreol padahal waktu itu 

memakan perjalanan yang cukup lama. Kini perjalanan menjadi lebih 
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cepat dan mudah, dan tentunya berpengaruh juga dalam penumbuhan 

nasionalisme. Kedua Rusianisasi imperial punya sisi praktis pula selain 

sisi ideologisnya. Dulu imperium Eropa memiliki cakupan yang begitu 

luas. Berkembangnya waktu bersamaan dengan perluasan daerah 

jajahan dibutuhkan pula aparat-aparat birokrasi untuk mengurus daerah 

jajahan. Saat pemekaran daerah jajahan baru inilah selalu ada peziarah-

peziarah yang mengikuti. Ketiga persebaran pendidikan gaya modern, 

bukan saja oleh pemerintah negara penjajah, namun juga oleh berbagai 

lembaga keagamaan maupun keduniawian swasta. Kemudahan bagi 

pribumi dan setiap orang untuk mengenyam pendidikan tentunya 

membawa suatu kemajuan. Pendidikan tidak semata-mata untuk 

memenuhi aparat birokrasi di daerah jajahan. Bersama dengan itu 

kesempatan untuk menimba ilmu dari manapun terbuka luas termasuk 

dari barat. Para terpelajar merukan pembawa dan pemain inti dalam 

penumbuhan nasionalisme di daerah jajahan. 

Kemudian guna melengkapi ketiga faktor penumbuh kesadaran 

nasionalisme diatas, penulis menambahkan satu lagi yaitu kapitalisme 

cetak. Kapitalisme cetak ini merupakan faktor penumbuh kesanadaran 

nasional sebelum perang dunia ke II namun sampai sekarang 

kapitalisme cetak masih memiliki peranan yang cukup penting dalam 

penumbuhan kesadaran nasinal seperti yang di ungkapkan oleh 

Anderson, (2008).  

Dalam nasionalisme-nasionalisme baru faktor kapitalisme menjadi 

dominan untuk membentuk kesadaran nasional. Kapitalisme cetak dan 
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kapitalisme industrial memberi sesisibilitas tersendiri. Khususnya 

kapitalisme Industrial yang kerap kali menghasilkan berbagai 

ketimpangan dan penindasan. Kapitalisme cetak dengan ciptaannya 

seperti koran, majalah dan lain sebagainya memberikan kemudahan 

setiap orang untuk belajar dan menyebarkan gagasannya termasuk 

nasionalisme. Selain itu orang di daerah satu menjadi tahu apa yang 

dialami oleh saudaranya diseberang sana melalui kapitalisme cetak. 

Persamaan penderitaan atau kebahagiaan dirasakan melalui media 

kapitalisme cetak. 

Sedangkan Menurut (Smith, 1981) nasionalisme pada hakekatnya 

memiliki tiga unsur penting yang membentuknya, yakni kesadaran 

identitas bersama, terbentuknya ideologi tentang sejarah bersama dan 

memiliki rasa senasib sepenangungan bersama yang berlandaskan 

kepada gerakan sosial bersama untuk mencapai tujuan bersama yang 

diinginkan (Hutubessy, 2016). Nasionalisme akan semakin tampak dan 

kokoh jika adanya musuh bersama yang mengancam eksistensinya  

Sehaingga nasionalisme bukanlah sesuatu yang memang ada dengan 

sendirinya namun mengada karena dukungan faktor lain yaitu 

kapitalisme. Nasionalisme dan negara bangsa bukan merupakan gejala 

yang sudah ada sebelumnya dalam peradaban politik manusia, tetapi 

fenomena baru yang lahir dan berkembang dalam dan dilahirkan 

melalui rahim kapitalisme (Lay, 2006). 

Hal senada disebutkan oleh Suastika bahwa nasionalisme atau 

semangat kebangsaan hadir mengemuka untuk melawan imperialisme 
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dengan melakukan dekonstruksi terhadap imperialisme itu sendiri – 

imperialisme sesuatu yang penuh dengan arogansi (Suastika, 2012). 

Lahirnya nasionalisme disebabkan karena terjadina imprialisme, yang 

dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. 

Menurut (Niwandhono, 2011) dalam perwujudannya nasionalisme 

berkaitan dengan dua hal. Pertama Proses pembentukan identitas 

kebangsaan (nation-building) atau proses menjadi bangsa. Proses ini 

bersifat diskursif dan berhubungan dengan ide tentang bangsa. Dalam 

bahasa Ben Anderson yaitu komunitas yang dibayangkan memiliki 

suatu kesamaan (imagined communities). komunitas tersebut muncul 

sebagai konsekuensi dari suatu tahapan tertentu modernitas, dimana 

perkembangan teknologininformasi memiliki kontribusi terpenting 

dalam menciptakan perasaan keterkaitan dan keterhubungan antara 

manusia dengan kesamaan bahasa (Niwandhono, 2011). Kedua 

nasionalisme juga menampakan dirinya dalam gerakan-gerakan politik 

dengan tujuan pembentukan suatu negara bangsa (Nation-state). Pada 

umumnya revolusi amerika dan revolusi prancis sering dipahami dan 

digambarkan sebagai tonggak awal nasionalisme modern yang 

berorientasi pada negara bangsa. Kehancuran sistem monarki yang 

membentuk pemahaman baru tentang negara juga membuat 

munculnya konsep kedaulatan rakyat dan negara yang demokratis 

tanpa dipimpin oleh individu atau institusi yang begitu absolut 

sehingga muncul konsep negara bangsa. Sedangkan Nasionalisme 

dalam konteks negara-negara bekas jajahan biasa dipahami sebagai 
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suatu reaksi terhadap kolonialisme (Niwandhono, 2011). Reaksi 

tersebut menginginkan terlepasnya dari kungkungan kolonialisme dan 

maju sebagai suatu negara bangsa yang merdeka. 

Nasionalisme mewujud pada suatu gerakan-gerakan yang menjadi 

praksisnya. Dalam gerakan nasionalis ini Nirwandhono, (2011) 

membagi menjadi dua varian yaitu pergerakan elitis dan pergerakan 

populis. Karakter pergerakan elitis lebih menekankan atau memberi 

tempat pada pengembangan intelektualitas dan penciptaan kader-kader 

pemimpin. Sedangkan Karakter pergerakan nasionalis yang populis 

menginginkan agar gerakan nasionalis lebih berkar dalam lapisan 

masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, varian yang kedua ini 

cenderung menerjemahkan nasionalisme sebagai emansipasi dan 

transformasi sosial dari rakyat jajahan melawan sistem kolonial 

sebagai suatu kapitalisme dan eksploitasi (Niwandhono, 2011). 

 

3. Politik Identitas 

Politik Identitas belakangan ini kembali mengemuka ke ranah 

perpolitikan nasional. secara substantif, politik identitas dikaitkan 

dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang 

merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah 

bangsa atau negara (Maarif, 2012). 

Dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan antara 

identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of 

identity) (Haboddin, 2012). Identitas politik merupakan konstruksi 
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yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam komunitas 

politik sedangkan politik identitas mengacu pada pengorganisasian 

politik yang berbasis identitas baik itu identitas sosial ataupun identitas 

politik sebagai sarana dan sumber utama politik (Haboddin, 2012).  

Agnes Heller mengartikan politik identitas sebagai suatu gerakan 

politik yang menakankan atau terfokus pada perbedaan sebagai 

kategori politik yang utama (Haboddin, 2012). Sedangkan Morowitz 

mendefinisikan politik identitas adalah pemberian garis pemisah yang 

tegas antara siapa yang dapat diterima dan yang ditolak (Morowitz, 

1998). Penentuan pemisah tersebut tidak dapat dirubah yang 

berimplikasi pada kenggotaan yang bersifat permanen. 

Menurut Chandrakirana, (1989) Politik identitas ikatan kesukuan 

merupakan suatu yang penting, dan menjadi kekuatan utama untuk 

melakukan aksi politik (Haboddin, 2012). Pemahaman akan politik 

identitas yang demikian membuat kecenderungan pada tiga hal yaitu:  

pertama, keinginan untuk mendapaatkan pengakuan dan perlakuan 

yang sama atas hak-haknya sebagai manusia dalam bidang politik, 

ekonomi, dan sosial. Kedua usaha ntuk melestarikan dan menjaga  

nilai budaya kelompoknya. Ketiga Memiliki kesetiaan yang kuat pada 

etnis yang dimiliki (Haboddin, 2012). 

Selain tiga hal yang telah disebutkan di atas, menurut Von Bayme 

dalam (Abdilah, 2012) terdapat tiga karakteristik pada politik identitas 

yaitu: Gerakan politik identitas sebenarnya membangun kembali 

“narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu 
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teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun 

perbedaan–perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya; Dalam 

gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem 

apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan 

pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, 

pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. 

 

4. Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani: demos 

(Rakyat) dan kratos (pemerintah) sehingga bisa diartikan pemerintahan 

oleh rakyat. Dari definisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan 

mendasar mengenai siapa rakyat lalu bagaimana cakupan pemerintah. 

Menurut Sorensen, (2003) dimensi demokrasi begitu luas sehingga 

pengertian demokrasi yang tunggal dan mutlak sangat sukar untuk 

ditentukan. Namun dalam rangka memahami demokrasi, sorensen 

menggunakan dua konsep yang menurutnya dapat untuk memahami 

demokrasi. Konsep tersebut yaitu pengertian demokrasi dalam arti 

sempit menurut Joseph Schumpter dan dalam arti luas menurut David 

Held. Menurut Schumpter dalam (Sorensen, 2003) demokrasi secara 

sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk 

memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk 

memilih salah satu pemimpin poiltik. Sedangkan demokrasi dalam arti 

luas menurut Held (2003) adalah orang seharusnya bebas dan setara 

dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus 
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memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) 

dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang 

yang tersedia untuk mereka, asalkan ,emyebarkan kerangka pikir ini 

untuk meniadakan hak-hak orang lain (Sorensen, 2003). 

Pengertian yang lebih mendalam dikemukakan oleh Diamond yang 

mengartikan bahwa demokrasi adalah 

Suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok; kompetisi 

yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan 

kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk 

memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan 

efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan 

daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga 

negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui 

pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, 

sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga dewasa) 

yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu 

kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan 

bergabung dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin intergritas 

kompetisi dan partisipasi politik (Diamond, 1999) 

Dari pengertian diatas paling tidak demokrasi memiliki tiga syarat 

pokok yaitu Kompetisi untuk memperebutkan jabatan politik tanpa 

adanya paksaan, partisipasi politik dari seluruh masyarakat melalui 

pemilihan umum, dan kebebasan sipil. 

Untuk menjamin pemerintah berperilaku demokratis menurut Dahl 

harus diberikan kepada rakyat kesempatan untuk: Pertama Meruuskan 

preferensi atau kepentingannya sendiri; Kedua Memberitahukan 

preferensinya kepada pemerintah  dan sesama warga negara melalui 

tindakan individual maupun kolektif; dan Ketiga Mengusahakan 

supaya kepentingannya dipertimbangkan secarasetara dalam proses 
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pembuatan keputusan pemerintah, dalam arti tidak ada diskriminasi 

berdasarkan isi atau asal-usulnya (Dahl, 1999). 

Diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan hal 

tersebut akan tersedia apabila terdapat lembaga yang bisa menjamin 

kondisi-kondisi sebagai berikut; Pertama Kebebasan untuk membaut 

dan bergabung dengan organisasi; kedua diberikan kebebasan untuk 

menyatakan pendapat; ketiga diberikan hak untuk memilih pada 

pemilihan umum; keempat hak untuk mendapatkan dan menduduki 

jabatan; kelima para pemimpin diberi hak untuk bersaing dalam 

mendapatkan suara; keenam adanya sumber informasi alternatif; 

ketujuh pemilihan umum terselenggara dengan bebas dan jujur; 

kedelapan terdapat lembaga yang bisa menjamin supaya kebijakan 

publik didasarkan pada suara pemilihan umum dan pada aspirasi 

masyarakat (Dahl, 1999).  

Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan tatanan 

politik yang memiliki liberalisasi dan partisipasi yang tinggi (Mas'oed, 

1999). Oleh karena itu adalah mustahil negara bisa mengontrol dirinya 

sendiri  tanpa kekuatan publik yang memadai (Nugroho, 2001). 

Namun perlawanan rakyat yang tidak puas dengan sistem yang ada 

dimaknai sebagai membangkang dan dihadapkan secara diametral 

dengan konstitusi sehingga mendapat cap Mbalelo atau 

inkonstitusional (Nugroho, 2001). Padahal maksud dari 

pembangkangan tersebut dari sisi rakyat adalah meminta pada 
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penguasa agar ruang gerak politik agar diperluas untuk menuju 

demokrasi (Nugroho, 2001). 

 

5. Manajemen Konflik 

Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana 

dua pihak atau lebih berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang 

sama langka di sama waktu (Wallensten, 2006) . Fisher dkk (2001) 

menyatakan konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih 

(individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, 

sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan 

hidup yang tidak bisa dihindari dan sering bersifat kreatif. Terjadinya 

konflik yaitu ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. 

Penyebab utama konflik adalah sumber daya yang langka. Sumber 

daya bukan sekedar soal sumber ekonomi di alam, tetapi juga 

berkaitan dengan orientasi ekonomi, keamanan manusia, lingkungan, 

isu-isu sejarah dll (Wahyudi, 2016). Menurut Rusdiana (2015) terdapat 

faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di masyratakat. Pertama 

yaitu perbedaan fisik, penyebab yang satu ini menekankan pada 

keadaan jasmaniah. Misalnya, rupa atau kecantikan, kesempurnaan 

indra dan bentuk tubuh. Perbedaan mental, seperti kecakapan, 

kemampuan dan keterampilan, pendirian atau perasaan. Adapun 

perbedaan material lebih dicirikan dengan kepemilikan harta benda, 

misalnya orang kaya atau orang miskin, dan perbedaan non material 

berkenaan dengan status sosial seseorang. Berdasarkan perbedaan 
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tersebut dapat menimbulkan pertikaian atau bentrokan diantara 

anggota masyarakat. Kedua yaitu perbedaan pola kebudayaan. 

Perbedaan yang terdapat antar daerah atau suku bangsa yang memiliki 

budaya yang berbeda, atau terdapat dalam suatu saerah yang sama 

karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup. Berdasarkan 

perbedaan pola kebudayaan tersebut, dapat melahirkan dan 

memperkuat entiment primordial yang dapat mengarah pada terjadinya 

konflik antar golongan atau kelompok. Misalnya di daerah 

transmigrasi terjadi antara kaum pendatang dan penduduk asli.  Ketiga 

perbedaan status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang 

dalam kelompok atau masyarakat, dalam proses mendapatkannya ada 

yang bisa diusahakan (achieved status) dan ada pula status yang 

diperoleh dengan tanpa diusahakan (ascribed status). Status yang 

diusahakan dapat dicapai melalui pendidikan, orang yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi akan berada pada status sosial lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah, sedangkan 

status tanpa diusahakan dapat diperoleh melalui keturunan, seperti 

kasta dalam Agama Hindu atau kebangsawanan. Terdapat beragamnya 

kedudukan dalam masyarakat dapat menimbulkan perselisihan untuk 

mendapat kedudukan yang baik, berupa ascribed status. Keempat 

perbedaan kepentingan, Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik 

kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan 

pertentangan antara individu atau kelompok. Pada masyarakat 
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nomaden sering terjadi pertikaian antar kelompok untuk mendapat 

daerah yang subur, sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi 

perselisihan untuk mendapat bahan baku atau konsumen. Dalam aspek 

kehidupan politik terjadi perselisihan antar kelompok untuk 

mendapatkan partisipan. Dengan demikian, konflik yang terjadi karena 

perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap masyarakat dengan 

berbagai tingkatannya. 

Konflik juga terbagi dalam beberapa jenis yang dapat 

dikelompokan berdasarkan kriteria. Berikut adalah jenis-jenis konflik 

menurut Wirawan (2010). Pertama Konflik ekonomi, Konflik 

ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang 

terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam bentuk sengketa 

tanah pertanian antara anggota masayarakat dengan perusahaan 

perkebunan, antara anggota masyarakat dengan lembaga pemerintah, 

atau antar anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. 

Konflik ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di suatu 

daerah dan anggota di daerah lainnya terkait perebutan hak wilayah 

ekonomi. Bahkan konflik ekonomi juga bisa terjadi antara warga 

masyarakat dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai 

contoh, konflik mengenai pertambangan emas, timah, atau galian pasir. 

Kegiatan penambangan sering kali menimbulkan konflik dikarenakan 

pemerintah melarang aktifitas penambangan tersebut tetapi masyarakat 

nekad untuk menambang tanpa mengantongi izin resmi dari 

pemerintah. Tidak diberikannya izin oleh bukan tanpa sebab, ini 
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dikarenakan aktifitas tersebut menimbulkan berbagai dampak yang 

kurang baik, seperti kesenjangan ekonomi, perusakan infrastruktur, 

dan kerusakan lingkungan. 

Kedua, yaitu konflik bisnis. Konflik bisnis terjadi karena keinginan 

setiap pengusaha untuk menguasai bagian pasar seluas mungkin 

Keinginan ini menimbulkan monopoli, oligopoli, serta kepercayaan 

bisnis dan industri tertentu oleh pengusaha tertentu. Pada pemerintahan 

orde baru dibuat peraturan yang mengatur tata niaga bidang usaha 

tertentu diberikan kepada anggota keluarga dan kroni-kroni Presiden 

Soeharto, kebijakan ini hanyalah menguntungkan segelintir 

orang/pengusaha. Sehingga kebijakan ini mendapat tentangan keras 

dari para pengusaha yang merasa dirugikan. 

Ketiga, adalah konflik politik. Politik adalah pengumpulan 

kekuatan untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasaan 

untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi. Jadi, konflik 

politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat 

konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang 

sama pada jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk 

mencapai tujuan atau ideologinya. Konflik politik tidak hanya terjadi 

dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik, 

tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam 

manajemen, dikenal istilah politik organisasi, yaitu akumulasi, 

pembagian, dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pada suatu perusahaan, di samping ada unit-unit organisasi 
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juga terdapat unit-unit kerja berupaya memperoleh, memperbesar, dan 

menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Upaya ini sering 

menimbulkan konflik dan saat terlibat konflik, mereka berupaya 

memperbesar kekuasaannya dan memperkecil kekuasaan lawan 

konfliknya, serta menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik. 

Keempat yaitu konflik agama. Sepanjang sejarah umat manusia 

terjadi sejumlah konflik agama. Konflik agama bisa terjadi di antara 

dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara para pemeluk agama 

yang sama. Konflik agama adalah konflik di antara pemeluk, bukan 

konflik di antara ajaran atau kitab suci agama. Dari segi ajaran dan 

kitab suci agama, memang ada perbedaan mengenai ajaran atau doktrin 

agama. Dari segi ajaran dan kitab suci agama, memang ada perbedaan 

mengenai ajaran atau doktrin agama. Perbedaan di antara ajaran agama 

merupakan objek dari Ilmu Perbandingan Agama. Akan tetapi, pihak 

yang terlibat konflik bukan kitab suci, doktrin, atau ajaran agamanya, 

melainkan para penganut agamanya atau umatnya. 

kelima adalah konflik sosial. Fenomena konflik sosial 

dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul 

karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang 

mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat 

tersusun dalam kelompok dan strata sosial yang berbeda-beda. Dalam 

masyarakat feodal, masyarakat terkelompok dalam golongan 

bangsawan, golongan priyayi, dan golongan rakyar biasa. Karl marx 

mengelompokan masyarakat menjadi golongan bangsawan (borjuis) 
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dan golongan proletar. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok 

masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial 

yang sama. Kedua, kemiskinan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik 

sosial. Sosiolog mengelompokan masyarakat menjadi golongan atas 

(golongan kaya raya), golongan menengah (golongan kaya), dan 

golongan bawah (golongan miskin). Jumlah setiap strata sosial 

digambarkan dalam suatu bentuk segitiga. Golongan kaya raya 

menempati posisi teratas segitiga tersebut degan jumlah paling sedikit. 

Semakin ke bawah, segitiga semakin mnembesar dengan jumlah 

semakin banyak. Dimana ada ketimpangan antara jumlah orang miskin 

dan orang kaya, maka dapat terjadi konflik sosial. 

Manajemen konflik menunjukan bagaimana suatu tim berusaha 

menyelesaikan konflik yang dihadapi (wibisono, 2005). Manajemen 

konflik juga dapat diartikan sebagai proses pihak yang terlibat konflik 

atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk 

mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan 

(Rante, 2011).  Manajemen konflik tidak hanya dipahami sebagai 

upaya mengenali konflik dan menganalisa agar konflik dapat dikontrol 

tetapi juga dipahami sebagai gagasan, teori dan metode untuk 

memahami konflik dan praktik kolektif untuk mengurangi potensi 

kekerasan dan meningkatkan harmonisasi dalam periode politik 

(Wahyudi, 2016). 

Terdapat lima Stategi manajemen konflik dalam manajemen 

konflik (Fink, 2002), yakni : Pertama,  Integrating style: strategi 
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manajemen konflik ini ditandai dengan kesediaan pihak-pihak yang 

berkonflik untuk saling berkomunikasi secara terbuka, untuk 

mengatasi perbedaan secara konstruktif dan berupayan merumuskan 

solusi yang dapat saling diterima. Kedua, Obliging Style: stategi ini 

bersifat non-konfrontatif, menekankan untuk menjaga hubungan 

dengan orang lain daripada mengejar hasil untuk kepentingan diri 

sendiri. Strategi ini akan efektif dalam kondisi pihak yang memiliki 

kepedulian adalah pihak yang kuat dan dominan. Ketiga, Dominating 

style: stategi ini mementingkan kepentingan sendiri dari pada 

kepentingan orang lain. manajemen konflik menggunakan strategi ini 

ditandai dengan upaya atau taktik intimidatif, ejekan, dan berfokus 

untuk mengalahkan lawan. Keempat, Avoiding style: strategi ini berarti 

upaya menghindari atau membiarkan masalah. Untuk jangka waktu 

tertentu stategi ini akan efektif tetapi bisa menjadi persoalan besar 

dalam jangka waktu yang panjang. Kelima, Compromising style: gaya 

ini mencerminkan pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk 

mengejar hasil yang dapat diterima bersama untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

Ketika konflik terus terjadi berlarut-larut dan menimbulkan akbibat 

yang dektruktif maka dibutuhkan usaha untuk menyelesaikan suatu 

konflik. Penyelesaian konflik tersebut biasa sisebut dengan resolusi 

konflik. Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik 

dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama 

diantara kelompok-kelompok yang berseteru (Fisher dkk, 2001). 



36 
 

Menurut Mindes (2006) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk 

menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek 

penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan 

keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta 

mengembangkan rasa keadilan. Menurut Malik (2017) terdapat tiga 

cara dalam melakukan resolusi konflik. Pertama yaitu mediasi, adalah 

sebuah metode untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak 

ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak yang netral dan berlaku sebagai 

mediator.  Kedua yaitu arbitrase, dalam arbitrase terdapat oihak ketiga 

namun pihak ketiga memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Ketiga yaitu negosiasi, adalah proses menangani konflik 

dimana kedua belah pihak atau lebih mencoba menyelesaikan 

masalahnya sendiri secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. 

 

G. Definisi Konseptual 

Defini koseptual yaitu penjabaran singkat dari konsep-konsep pokok 

yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bermaksud agar supaya dalam 

penelitian memiliki konsep dan batasan-batasan yang jelas mengenai 

pokok bahasan yang harus diteliti. Adapun bahasan konsepsional dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pembangunan Bangsa 

Pembangunan bangsa adalah proses penciptaan sebuah komunitas 

bersama yang melalui berbagai keadaan dan pengalaman yang nyata 

lalu ditafsirkan bersama. 
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2. Nasionalisme 

Nasionalisme merupakan bangsa yang dibayangkan oleh suatu 

komunitas politik dimana ikatan persaudaraan dan kesamaan akan 

suatu hal yang dirasakan ada didalamnya. 

3. Politik Identitas 

Politik Identitas adalah gerakan politik yang muncul  karena adanya 

rasa tersingkir atau didominasi dan mendasarkan gerakan, anggota, dan 

perjuangannya pada persamaan tertentu baik identitas politik maupun 

identitas sosial. 

4. Demokrasi 

Demokrasi adalah tatanan politik dan bersmasyarakat dimana 

didalamnya terdapat partisipasi secara sadar tanpa adanya suatu 

paksaan dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berserikat serta 

berorganisasi. 

5. Manajemen Konflik 

Manajemen konflik adalah suatu tindakan dengan niat mengendalikan 

konflik sesuai dengan apa yang diinginkan dan menghindari adanya 

konflik yang tidak terkendali melalui cara-cara tertentu. 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah upaya untuk menjelaskan konsep-konsep 

menggunakan suatu indikator tententu. Indikator-indikator ini diperlukan 

untuk menguatkan keabsahan dari konsep yang telah digunakan dan 
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menjadi fokus penelitian. Adapun Indikator-indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembangunan Bangsa Oleh Indonesia di Papua. Menggunakan teori 

Fukuyama (2004), terdapat tiga indikator untuk melakukan 

pembangunan bangsa oleh suatu negara, yaitu: 

a. Adanya usaha pembangunan kembali pasca konflik 

b. Upaya memastikan berjalannya stabilitas 

c. Terdapat penguatan negara dengan menjamin kebutuhan dasar 

masyarakat 

2. Manajemen Konflik yang dilakukan. Menggunakan teori Wallensten 

(2006) dan teori Fink (2002). 

a. Siapa saja yang berkonflik 

b. Apa saja sumber konflik 

c. Terdapat usaha-usaha untuk mengendalikan konflik yang terjadi 

antara Papua dengan Indonesia 

3. Nasionalisme Papua dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota 

Yogyakarta. Menggunakan teori Smith (1999), konsep nasionalisme 

memiliki empat unsur yaitu: 

a. Adanya Identitas bersama 

b. Terdapat Ideologi tentang sejarah bersama 

c. Adanya rasa senasib sepenanggungan 

d. Terdapat ujuan bersama 

4. Mengidentifikasi politik identitas yang ada di AMP KK Yogyakarta. 

Untuk mengidentifikasi politik identitas, penulis menggunakan teori 
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politik identitas dalam ranah kesukuan. Menurut Haboddin (2012) 

terdapat tiga kecenderungan dari politik identitas yaitu: 

a. Terdapat usaha untuk mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang 

sama 

b. Upaya Menjaga dan melestarikan nilai budaya 

c. Kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas 

5. Untuk mengetahui wacana dan praktek demokrasi, maka digunakan 

teori demokrasi. menurut Dahl (1999) terdapat tiga hal untuk 

menjamin pemerintah berperilaku demokratis yaitu: 

a. Adanya jaminan kepada Masyarakat untuk merumuskan preferensi 

atau kepentingannya sendiri 

b. Adanya upaya memberitahukan perihal preferensinya itu kepada 

sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan 

individual maupun kolektif 

c. Adanya upaya untuk menekan pembuatan keputusan pemerintah 

oleh masyarakat (AMP) 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi secara 

mendalam melalui dialog atau wawancara maupun dari tulisan. Seperti 

dalam pengertian Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
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atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moeloeng, 2011). Sebab penelitian kulaitatif sendiri didefinisikan 

sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan yang diteliti (Ibrahim, 2014). 

Penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kulaitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan 

peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai 

keadaan objek atau subjek amatan secara rinci (Suyanto, 2011). 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem 

pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 

1998). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan subjek 

penelitian yaitu Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta. 

Lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana 

Nasionalisme Papua dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Papua 

Komite Kota Yogyakarta serta gerakan-geraknnya. 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder: 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang lansung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya. Data primer adalah semua 

informasi mengenai konsep penelitian dan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

obyek yang diteliti (Rahmawati, 2011). Data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil temuan lapangan yang berasal dari hasl 

interview dengan responden dan hasil pengamatan di lapangan. 

Untuk mendapatkan data primer ini penulis memilih aktor yang 

terlibat langsung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota 

Yogyakarta seperti Ketua, dan mahasiswa Papua yang tidak 

tergabung di dalam AMP KK Yogyakarta untuk mendapatkan 

informasi dari perspektif lain. 

Daftar narasumber dalam penelitian ini yaitu: 

No Nama Organisasi Jabatan 

1 Abbi Douw Aliansi 

Mahasiswa 

Papua Komite 

Kota 

Yogyakarta 

Ketua 

2 Ahmad Zulfikar Pical Barisan 

Mahasiswa 

Kaimana 

(BAMANA) 

Kepala Bidang 

Sumber Daya 

Manusia 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak 

langsung dari obyek penelitian, seperti dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 
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menggunakan data sekunder berupa buku-buku, dokumen hasil 

penelitian, informasi dari media massa dan sebagainya. 

Buku-buku buku-buku, dokumen hasil penelitian, informasi dari 

media massa yang digunakan penuis dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang berkaitan dengan Papua dan Nasionalisme. Selain 

itu Informasi di media massa dan penelitian terdahulu yang 

membahas terkait Papua juga penulis gunakan sebagai data 

sekunder. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 

secara langsung dengan informan. Menurut Stewart dan Cash, 

wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalanmya 

terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, 

perasaan, kepercayaan, motif dan informasi (Hendriansyah, 2010). 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara dan orang yang diwawancarai. 

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan aktor-

aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau 
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informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai 

narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor 

yang terlibat langsung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite 

Kota Yogyakarta. Adapun aktor-aktor yang dijadikan informan 

atau narasumber yaitu ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite 

Kota Yogyakarta dan mahasiswa Papua yang tidak tergabung di 

dalam AMP KK Yogyakarta. Pemilihan mahasiswa Papua yang 

tidak tergabung di dalam AMP KK Yogyakarta adalah untuk 

mendapatkan informasi dar perspektif lain. Daftar narasumber 

tersebut yaitu: 

No Nama Organisasi Jabatan 

1 Abbi Douw Aliansi 

Mahasiswa 

Papua 

Komite Kota 

Yogyakarta 

Ketua 

2 Ahmad 

Zulfikar Pical 

Barisan 

Mahasiswa 

Kaimana 

(BAMANA) 

Kepala Bidang 

Sumber Daya 

Manusia 

 

b. Dokumentasi 

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar 

yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. peneliti 

berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari 

berbagai sumber, diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, 

agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang 

dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. 

 



44 
 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian berupa 

perbandingan antara hipotesis dan hasil penelitian.Terdapat tiga proses 

di dalam penafsiran data yang diperoleh yaitu: Pertama peneliti 

mengumpulkan lalu menafsirkan teks dari sumber informasi; kedua 

peneliti menysun hasil penilitian tahap awal lalu memetakan tema-

temanya; ketiga peneliti menganalisis tema-tema yang sudah dipetakan 

dengan seperangkat teori, sehingga membentuk penemuan baru berupa 

teori ataupun gagasan (Raco, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data pada 

penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama 

Pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview 

(wawancara) dan observasi. Kedua penilaian data yang telah 

didapatkan kemudian dikaji dan dinilai untuk mendalami dan 

mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data 

skunder. Ketiga Kesimpulan, data yang sudah dikaji dan dinilai 

kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang 

disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian. 

Dalam analisis ini juga dibutuhkan analisis wacana. Hal ini 

dikarenakan penilitian ini mendalami seputar opini publik yang 

berkembang. Sehingga wacana yang berkembang tentunya harus 

dilihat secara mendalam dari wacana tersebut dikonstruksikan dan 

berbagai latar belakangnya. 
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Analisis wacana menurut Eriyanto, (2001) lebih melihat 

“bagaimana” dari pesan atau teks komunikasi. Dalam analisis wacana 

kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga 

bagaimana pesan itu disampaikan (Eriyanto, 2001).  Analisis wacana 

sendiri memiliki berbagai varian diantaranya yaitu analisis wacana 

kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada 

konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses dan produksi makna 

(Eriyanto, 2001). Artinya bahwa suatu wacana tidak berdiri sendiri dan 

bebas nilai, terdapat berbagai hal yang ada dibelakangnya dan itulah 

yang menjadi titik fokus analisis wacana. 

 


