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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak 

di barat Samudera Pasifik. Pendudukya berjumlah sekitar 90 

juta jiwa sedangkan penduduk muslim hanya 5,1% dari seluruh 

jumlah penduduk di Filipina. Secara geografis wilayah Filipina 

terbagi dalam dua wilayah kepulauan besar, yaitu gugusan 

kepulauan Luzon di sebelah utara, dan gugusan kepulauan 

Mindanao di sebelah selatan. Minoritas muslim di negara 

Filipina yang dikenal sebagai bangsa Moro mendiami di dua 

bagian wilayah kepulauan selatan yaitu kepulauan Sulu dan 

Mindanao. Dua wilayah ini merupakan basis minoritas muslim 

yang berdiri antara tahun 1450 dan 1515 M (Helmiati, 2014, 

hal. 247).  

Dalam sejarahnya kaum muslim Filipina merupakan 

komunitas muslim yang mayoritas. Akan tetapi sejak terjadinya 

kolonialisme oleh negara-negara barat seperti Spanyol dan 

Amerika Serikat pada tahun 1521-1946, kaum muslim Filipina 

menjadi sebuah komunitas minoritas. Minoritas muslim 

merupakan sebagian masyarakat kecil dan sedikit penduduknya 

yang menganut agama islam dalam suatu negara. Dewasa ini 

minoritas muslim diberbagai negara Asia Tenggara mendapat 
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perlakuan ketidakadilan dari pemerintahan negara mereka 

sendiri, contohnya pada konflik Rohingya di negara Myanmar 

dan konflik Patani di negara Thailand. Minoritas muslim kerap 

mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintah dengan 

masyarakat yang berbeda keyakinan dengan mereka 

(Firmanzah, 2017, hal. 29-30). Sehingga masyarakat minoritas 

harus memperjuangkan hak-hak dan menentukan nasib mereka 

dengan sendirinya. Tak ayal mereka mendapat perlakuan 

kriminilasi dan penindasan dari pemerintah, sehingga 

menyebabkan munculnya berbagai gerakan pembebasan 

Bangsamoro diantaranya Moro National Liberation Front 

(MNLF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf 

Group (ASG) dan gerakan separatis lainnya. 

Perjuangan Bangsamoro ditandai dengan lahirnya 

gerakan Moro Liberation Front (MLF) yang menjadi induk 

perjuangan Bangsamoro dan akhirnya terpecah karena 

perbedaan ideologi dan keinginan. Pertama, Moro National 

Liberation Front (MNLF) yang dipimpin Nurulhaj Misuari 

dengan berideologikan nasionalis sekuler. Kedua, Moro 

Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Salamat 

Hashim yaitu seorang ulama pejuang, yang murni 

berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam 

di Filipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata 
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MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali 

menjadi kelompok MNLF Reformis pimpinan Dimas Pundato 

(1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak 

Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini memperlemah 

perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat 

posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro 

(Helmiati, 2014, hal. 260). 

Pada bulan Agustus 1916 sebelum kemerdekaan, 

pemerintah Filipina mendapat hak legislatif dari kolonialisme 

untuk menguasai tanah Moro. Peristiwa ini sangat berpengaruh 

terhadap semakin dominannya peran bangsa Moro non muslim 

Filipina terhadap perkembangan muslim moro. Pemerintah 

Filipina membuka lahan pertanian dan mengeluarkan peraturan 

tentang pertanahan secara sepihak. Pada tahun 1919 

pemerintah mengeluarkan ultimatum bahwa tanah di Filipina 

adalah milik negara. Seluruh tanah-tanah di Filipina adalah 

milik negara. Setelah itu pada tahun 1944 dibangun 

pemukiman non-muslim secara besar-besaran di wilayah 

Mindanao, kemudian pemerintah membuat program migrasi 

non muslim dalam jumlah besar. Dengan kebijakan pemerintah 

tersebut, hal ini tentunya dapat membatasi ruang gerak serta 

perlakuan secara tidak adil terhadap keadaan kaum muslim 

Mindanao. Muslim Filipina merasa bahwa mereka memiliki 
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hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan agama, tradisi 

dan sumber-sumber ekonomi mereka. Meskipun masyarakat 

Islam mendapat tempat dalam negara Filipina, namun mereka 

tidak mendapatkan perhatian, keamanan dan kebahagiaan 

untuk menempati rumah mereka tersebut (Rehayati, 2011, hal. 

236). 

Selain konflik internal yang terjadi, perdamaian yang 

diinginkan di Mindanao juga dipengaruhi oleh kesenjangan 

ekonomi, tidak hanya terjadi pada kelompok atas atau orang 

kaya tetapi juga diantara tri-people yaitu masyarakat asli, 

penganut muslim dan penganut katolik yang memilih 

pandangan berbeda dalam memahami proses politik dan 

ekonomi. Kesenjangan-kesenjangan yang terdapat dalam 

beberapa hal seperti akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan 

dan jaminan sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya 

konflik yang melahirkan gerakan gerakan pembebasan 

(Rehayati, 2011, hal. 237).    

Perjuangan Muslim Moro secara garis besar dapat 

dikategorikan dalam dua bagian. Pertama, kelompok moderat 

yang didukung oleh mayoritas penduduk, karena mereka 

berusaha mempertahankan hidup sebagai komunitas muslim 

tetapi pada sisi lain mereka terpaksa hidup dalam sisitem 

politik yang dikendalikan pemerintahan Filipina Merdeka. 
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Kelompok ini sering dikenal dengan kelompok pro-integrasi 

dan memperjuangkan otonomi di wilayah moro. Kedua, 

kelompok radikal yang berusaha memperjuangkan 

kemerdekaan dengan cara menarik perhatian dunia 

internasional. Langkah-langkah lain yaitu dengan melakukan 

perlawanan melalui perang gerilya, yang bertujuan untuk 

melemahkan pemerintah Filipina (Gafur, 2016:182). 

Front Pembebasan Islam Moro (MILF) merupakan 

gerakan separatis yang bertempur untuk sebuah negara 

merdeka di wilayah pulau mayoritas Muslim Mindanao dan 

Sulu nusantara. MILF dibentuk pada tahun 1984, ketika pendiri 

kelompok membelot dari Front Pembebasan Nasional Moro 

(MNLF). Setelah perpecahan ini, MILF mengejar strategi 

konflik bersenjata untuk melawan pemerintah, sedangkan 

MNLF menandatangani perdamaian perjanjian pada tahun 

1996 yang menciptakan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao 

(ARRM). Oleh karena itu MILF menikmati dukungan berbasis-

luas di kalangan umat Islam di Filipina (Crost.,at al, 2015). 

Pada masa pemerintahan presiden Marcos antar tahun 

1968-1972 dalam merespon keinginan masyarakat Mindanao 

untuk melakuakan pemisahan diri cenderung menggunakan 

pendekatan refresif dengan tindakan milterisasi. 

Diberlakukannya kebjakan Martial Law oleh pemerintah 
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cenderung melahirkan berbagai penyiksaan, pembunuhan, 

ataupun dengan mengirim pasukan sipil untuk membantai 

masyarakat Mindanao. Pemerintah Filipina pada umumnya 

memiliki empat titik pandang terhadap kaum Bangsamoro 

terhadap kaum Muslim: Pertama, pemerintah masih memegang 

pandangan kolonial yaitu “Moro yang baik, adalah Moro yang 

mati. Kedua, kaum Muslim adalah warga kelas dua di Filipina. 

Ketiga, kaum Muslim adalah penghambat pembangunan. 

Keempat, masalah Moro adalah masalah integrasi yaitu 

bagaimana mengintegrasikan mereka dalam arus utama (main 

stream) tubuh politik nasional (Helmiati, 2014: 257). 

Berbeda dengan rezim Aquino yang berkuasa pada 

tahun 1986-1992 yang cenderung melakukan kebijakan 

akomodatif terhadap Pembebasan Mindanao daripada 

kebijakan refresif dengan melakukan pertemuan informal dan 

formal dengan elite-elite MNLF dan beberapa Negara Timur 

sebagai mediator. Pada masa pemerintahan ini menghasilkan 

perjanjian Jeddah Accord. Akan tetapi negosiasi perdamaian 

mengalami gangguan dari kelompok MILF. Kelompok MILF 

mengklaim bahwa ia merupakan kelompok yang lebih 

mewakili kepentingan Mindanao dan harus ikut andil dalam 

perjanjian perdamaian (Firmanzah, 2017).  
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 Ketika Benigno Aquino III terpilih sebagai Presiden 

pada tahun 2010, perundingan perdamaian antara Pemerintah 

Filipina dan MILF dilanjutkan, sedangkan MNLF tidak ikut 

serta dalam perundingan. Perundingan perdamaian ini 

menunjukkan tanda-tanda kompromi dengan MILF memilih 

untuk otonomi daerah setelah menjatuhkan permintaan untuk 

kemerdekaan penuh. Selama beberapa tahun ke depan, MILF 

dan Pemerintah Filipina menandatangani perjanjian yang 

bertujuan untuk membangun perdamaian di Mindanao. Ini 

termasuk Persetujuan Kerangka Kerja di Bangsamoro (2012) 

dan Perjanjian Komprehensif pada Bangsamoro (2014). Yang 

terakhir disediakan untuk penyusunan sebuah Dasar Hukum 

Bangsamoro, yang akan membentuk pemerintah Bangsamoro 

di Mindanao jika disahkan menjadi undang-undang dan 

disahkan dalam plebisit dalam wilayah inti (Tanada at al, 2018, 

p. 3). 

Berbagai perundingan perjanjian damai telah 

dilakukan oleh kedua belah pihak antara Pemerintah Filipina 

dengan gerakan pembebasan Mindanao. Sejak pemerintahan 

Ferdinan Marcos telah disepakati perjanjian Tripoli. Akan 

tetapi pemerintah sendiri tidak terlalu berkomitmen dalam 

menjalankan perjanjian tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh 

pemerintahan Aquino dalam melaksanakan perjanjian tersebut 
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yang memuat tentang NRMM "Nagsasariling Rehiyon ng 

Muslim sa Mindanaw" (Daerah Otonomi Muslim Mindanao) 

dengan maksimal. Kemudian terjadi pula perundingan damai 

yang di mediasi oleh ASEAN pada tanggal 30 Agustus 1996 di 

Istana merdeka Jakarta antara Ketua MNLF Nur Misuari 

dengan Presiden Fidel Ramos yang isinya bertujuan meredam 

konflik antara pemerintah dengan pihak muslim Moro. Akan 

tetapi perjanjian tersebut masih menunjukan ketidakpastian 

nasib bangsa Moro karena masih berlanjutnya ketegangan 

antara kedua belah pihak. Akhirnya pemerintah Fidel Ramos 

tetap dengan tindakan represif militerisasi di wilayah basis 

muslim (Gafur, 2016:184). 

Perjanjian perdamaian kembali dilakukan pada masa 

Pemerintahan Beniqno Aquino III. Pada tanggal 17 Maret 2014 

ketua gerakan pembebasan MILF menandatangani Perjanjian 

Komprehensif Bangsamoro (CAB) yang membuka jalan atas 

terealisasinya Undang-undang Organik Bangsamoro. 

Perjanjian ini diharapkan mengakhiri negosiasi yang berjalan 

selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah 

berlangsung beberapa dekade di wilayah selatan Filipina. 

Namun perjanjian ini tidak berjalan lancar karena digagalkan 

oleh insiden Mamasapano pada Januari 2015 ketika lebih dari 

40 pasukan polisi elit tewas dalam serangan (Singh, 2017). 
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Tergelincirnya perjanjian damai dapat berdampak pada situasi 

keamanan di Selatan. Ini juga dapat memperkuat persepi 

Muslim yang sudah lama dipegang bahwa mayoritas kristen 

tidak tertarik terhadap perjanjian damai melainkan lebih 

tertarik untuk meminggirkan minoritas muslim. 

Selain itu, wilayah Mindanao telah menjadi tujuan 

yang sangat menarik bagi gerakan jihadis transnasional, 

dikarenakan wilayah tersebut memiliki faktor kemiskinan, 

pengangguran, dan marginalisasi umat islam di pulau itu. 

Mindanao juga memiliki perbatasan laut yang keropos dengan 

negara-negara mayoritas Muslim di Malasysia dan Indonesia, 

yang keduanya memiliki populasi besar simpatisan ISIS 

(Heydarian, 2017). Teror ekstrimis juga telah menjangkiti 

pulau Mindanao. Cabang dari salah satu gerakan yang lahir dari 

kedua gerakan moro telah berubah menjadi kelompok teror 

terkenal yang salah satu jarigan ISIS. 

Galaksi kelompok-kelompok militan Muslim 

Mindanao ditandai oleh perpaduan yang kompleks antar isu-isu 

etnis agama dan berbagai tujuan politik. Secara khusus, empat 

kelompok militan muslim utama yaitu Pejuang Kemerdekaan 

Islam Bangsamoro (BIFF), sebuah putaran awal MILF, Abu 

Sayaf Group (ASG), Bangsamoro Justice Movement (BJM), 

dan cabang Filipina atau Jemaah Islamiyah yang telah berjanji 
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setia kepada Negara Islam dan sekarang mendukung 

penciptaan kekhalifahan yang benar-benar independen di Asia 

tenggara. Ini mewakili perubahan tujuan utama, baik dari segi 

politik maupun ideologis, dibandingkan dengan gagasan 

daerah bangsamoro yang otonom atau mandiri di Mindanao. 

Sedangkan MNLF telah melakukan pendekatan lebih lembut 

terhadap pemerintah dan mendukung proses perdamaian di 

bawah Duterte (Cau, 2017:82). 

Pada tahun 2016 Rodrigue Duterte mulai berkuasa 

sebagai presiden Filipina. Sebelum masa kekuasannnya, 

Duterte pernah menjabat sebagai wali kota Davao sejak tahun 

1987 selama tujuh periode. Ia merupakan produk dari wilayah 

yang dianggap sebagai sarang kejahatan. Kota Davao 

merupakan salah satu kota dibagian kepulauan Mindano yang 

terpengaruh oleh kejahatan, pemerkosaan, korupsi, narkoba, 

dan lain sebagainya. Konflik yang terkenal di daerah Mindanao 

yang baru ini terjadi adalah Pertempuran marawi yang bermula 

pada tanggal 23 mei 2017. Pertempuran ini merupakan konflik 

bersenjata dalam waktu lima bulan antara pasukan keamanan 

Pemerintah filipna dengan para militan atau teroris dari 

jaringan ISIS, termasuk kelompok Maute Group dan Abu 

Sayyaf Group. Dalam tragedi Marawi ini lebih dari 500 anggota 
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Maute Group dan jihadis bersama dengan 125 anggota pasukan 

keamanan pada awal agustus (Franco, 2017:29). 

Melihat dari latar belakang tanah kelahirannya Duterte 

cenderung memiliki budaya politik Davao. Dia adalah walikota 

pertama Filipina yang memberikan perwakilan dari kaum 

Muslim, mereka menunujuknya sebagai wakil walikota untuk 

mewakili kepentingan Muslim. Oleh karena latar belakang 

tanah kelahiran dan perjalanan politiknya, Duterte cenderung 

memiliki budaya politik Mindanao, ia berpijak pada politik 

selatan dan sadar akan seluk-beluk bagaimana berurusan 

dengan Muslim Mindanao. Presiden Duterte berjanji akan 

mewujudkan kesuksesan dalam perjanjian otonom dengan 

pemberontak Moro. Duterte mengakui bahwa pemberontak 

berjuang untuk penyebab yang otentik, dan mati untuk ideologi 

adalah hal yang dapat diterima. Duterte juga dipandang sebagai 

pahlawan di luar sana untuk melanjutkan perjuangan 

Bangsamoro, yang sementara meminta penentuan nasib 

sendiri, dan masih bergantung pada kepentingan politisi Manila 

yang merupakan hambatan untuk prospek kemajuan  nyata dan 

pembangunan (Maboloc, 2017). 

Beberapa perjanjian damai terhadap konflik mindanao 

telah dilakukan tetapi implementasi dari perjanjian-perjanjian 

tersebut biasanya menjadi masalah, sehingga mengakibatkan 
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kurang efektifnya proses perdamaian di kedua belah pihak. Hal 

ini disebabkan karena adanya perbedaan yang bersebrangan 

dalam memberikan saran, masukan, dan kebijakan antara 

kedua pihak. Duterte memiliki komitmen terhadap 

perundingan damai antara MILF dan Pemerintah dengan 

mempercepat proses BBL yang diusulkan menjadi Undang-

Undang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Organik 

Bangsamoro (BOL). BOL yang ditanda tangani oleh Presiden 

Rodigue Duterte pada tanggal 26 Juli 2018 merupakan 

pelaksanaan hukum perjanjian komprehensif pada Bangsamoro 

sebagai capaian perjanjian damai antara Pemerintah Filipina 

dan MILF yang telah ditandatangani pada tahun 2014. Ini 

merupakan harapan baru bagi Bangsamoro yang telah berjuang 

untuk menentukan nasibnya sendiri selema lebih dari empat 

dekade (Stange, 2018).  

Pada dasarnya perjanjian yang selalu tidak berjalan 

dengan baik disebabkan karena masing-masing pihak 

bersikukuh untuk mencapai tujuan masing-masing tanpa 

melihat dampak yang dapat terjadi. Filipina sebagai suatu 

negara tentu berupaya untuk melindungi dan menjaga 

keamanan nasionalnya dari perpecahan. Sedangkan tujuan ini 

bersebrangan dengan tujuan gerakan separatis yang diusung 

oleh MILF yang menginginkan lepas dari wilayah Filipina dan 



13 
 

 
 

menginginkan daerah otonomi yang mandiri (Rafiq, dkk, 

2017:68). Oleh karena itu titik temu dalam melahirkan 

perdamaian antara kedua belah pihak masih belum dapat 

tercapai. 

Perjanjian damai yang telah dilakukan antar kedua 

pihak adalah Proses Perdamaian Bangsamoro antara 

pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) 

dalam upaya mendirikan Daerah Otonomi Bangsamoro melalui 

pengesahan Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL). 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersumpah untuk 

memastikan bahwa Daerah Otonomi Bangsamoro akan 

didirikan selama masa jabatannya. Namun, sejak draft BBL 

diajukan pada 2014, Kongres belum mengesahkan undang-

undang yang diusulkan yang akan menciptakan Daerah 

Otonomi Bangsamoro (Rafiq, dkk, 2017:70). Meskipun banyak 

rintangan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah 

pihak, akan tetapi dengan adanya perjanjian Bangsamoro Basic 

law (BBL) masih mempunyai peluang besar yang disajikan 

kepada rakyat Bangsamoro untuk mencapai otonomi dalam 

menentukan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya, pendidikan dan perumusan kebijakan secara efisein. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat 

merumuskan tentang masalah konflik Bangsamoro yaitu :  

”Bagaimana upaya pemerintah Filipina pada masa 

pemerintahan Duterte dalam menyelesaikan konflik minoritas 

muslim Bangsamoro ?” 

C. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

demokrasi untuk memandang ideologi negara sebagai dasar 

dalam upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini juga didukung 

oleh konsep konflik dan resolusi konflik guna memetakan 

konflik ini terjadi dan proses pengelolaan konflik oleh 

pemerintah. 

a) Teori Resolusi Konflik 

Konflik didefinisikan oleh Oliver Ramsbotham et al 

sebagai : 

“Universal feature of human society. It takes its 

origins in economic differentation, social change, cultural 

information, pshycological development and political 

organization – all of which are inherently conflictual – and 
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becomes overt through the formation of conflict parties, which 

come to have or are perceived to have mutually incompatible 

goals” (Perwita & Sabban , 2015 : 6). 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konflik 

selalu berawal dari adanya suatu perbedaan-perbedaaan yang 

kemudian bertransformasi ke dalam sub bagian-bagian 

kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. 

Konflik menggambarkan sikap penolakan antara pihak dan 

kompetisi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Konflik 

terjadi akibat dari kepentingan yang berlawanan, perbedaan 

nilai atau kebutuhan yang mendorong interaksi pada sebuah 

konflik. 

Dalam menggunakan teori resolusi konflik kita harus 

memahami terlebih dahulu bagaiman proses konflik itu terjadi. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan 

model konflik yang cetuskan oleh Johan Galtung. Galtung 

berpendapat bahwa konflik dapat diproyeksikan sebagai 

segitiga dengan Contradiction (C), Attitude (A), Behaviour (B) 

di ketiga sudutnya. Penjelasannya sebagai berikut : 

a) Contradiction (C) merupakan ketidakcocokan tujuan 

yang ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang 

bertikai. Pada tahap ini akan menjelaskan pokok 
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permasalahan dalam suatu konflik termasuk perbedaan 

tujuan.  

b) Attitude (A) sebuah perilaku yang menggambarkan 

persepsi atau pemahaman dan ketidakpahaman antara 

pihak satu dengan yang lain. Persepsi tersebut bisa 

bernuansa positif atau negatif. Tapi yang lazim terjadi 

dalam suatu konflik yang penuh dengan kekerasan 

adalah masing-masing pihak telah memiliki label 

tersendiri untuk pihak lainnya. Dan attitude mereka 

biasanya dipengaruhi oleh perasaan-perasaan seperti 

ketakutan, kekecewaan, dan kebencian. Attitude 

sendiri meliputi tiga aspek yaitu emotive (perasaan), 

cognitive (kepercayaan), dan conative (nafsu atau 

keinginan). 

c) Sementara Behaviour (B) adalah kerjasama atau 

pemaksaan, bahasa tubuh yang bisa menunjukkan 

adanya keinginan untuk rekonsiliasi ataupun 

permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan 

dicirikan oleh ancaman, pemaksaan dan serangan yang 

merusak (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000). 

Menurut galtung, konflik merupakan proses dinamis 

dimana strukutr, sikap, dan perilaku secara konstan berubah 

dan mempenagruhi satu sama lainnya. Dalam upaya 
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penyelesaian konflik harus melibatkan penurunan perilaku 

konflik, perubahan sikap, dan mentransformasikan hubungan 

atau kepentingan yang berbenturan yang berada dalam inti 

struktur konflik (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000: 20-

21). 

Resolusi konflik adalah sebuah komprehensif yang 

mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan 

diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa 

perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak 

lagi membahayakan dan strukur konfliknya telah diubah 

(Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000: 31). Resolusi pada 

dasarnya adalah upaya yang bersifat intervensi untuk 

mencegah aktualisasi, mendeeskalasi, menghentikan dan 

menyelsaikan konflik pada salah satu atau lebih dalam tahap 

konflik. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan 

berusaha membangun hubungan yang tahan lama diantara 

kelompok-kelompok yang bertikai. 

Penyelesaian konflik menggambarkan tercapainya 

kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan yang 

memungkinkan mereka untuk mengakhiri sebuah konflik 

bersenjata. Mengurangi konflik jelas memerlukan pengurangan 

tingkat keterbelakangan. Kelompok-kelompok yang mencoba 

memuaskan kebutuhan akan identitas dan keamanan mereka 
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melalui konflik akan mengupayakan perubahan dalam strukur 

masyarakat mereka. Penyelesaian konflik dapat benar-benar 

terjadi dan berakhir jika pemenuhan perbaikan keterbelakangan 

juga terjadi. Mempelajari konflik yang berlarut-larut membuat 

seseorang dapat menyimpulkan bahwa perdamaian adalah 

pembangunan dalam arti yang sangat luas. 

Adanya sebuah penyelesaian konflik merupakan tugas 

untuk membantu pihak-pihak merasakan situasi yang mereka 

alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri 

adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai 

keadaan non-zero-sum (dimana kedua belah pihak dapat 

memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak 

memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang 

bertikai berpindah kearah hasil positif (Miall, Ramsbotham, & 

Woodhouse, 2000: 10). 

 Sumber konflik yang sering terjadi biasanya berasal 

dari kondisi-kondisi laten dan aktual yang memproduksi 

keyakinan atau kepercayan tentang adanya  tujuan-tujuan yang 

bersebrangan. Oleh karena itu munculnya konflik disebabkan 

karena terdapat rasa atau kesadaran kolektif, ketidakpuasan 

kolektif terhadap suatu pihak dengan pihak lainnya, dan tujan 

antara kedua belah pihak saling berlawanan. Disamping itu 

konflik lahir dari timbulnya ketidaksamaan kebutuhan dan 
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kepentingan. Keberadaan konflik atau perbedaan kepentingan 

bila dalam proses interaksi justru akan menumbuhkan 

kesenjangan diantara yang terlibat. 

Sementara itu untuk mencapai penyelesaian konflik, 

secara teoritis terdapat banyak sekali suatu model yang 

dipandang paling relevan dengan topik pembahasan. Model itu 

adalah intervensi pihak ketiga dalam bentuk mediasi dan 

negosiasi.  

a) Mediasi mengunakan cara dengan melibatkan 

intervensi pihak ketiga, ini adalah proses suka rela 

dimana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan 

kendali terhadap hasilnya (mediasi murni). Maka 

konsiliasi sangat dibutuhkan sebagai usaha-usaha 

untuk menjadi penengah guna mendorong pihak-pihak 

yang bertikai untuk bergerak menuju negosiasi. 

Memecahkan masalah merupakan sebuah usaha 

dimana pihak-pihak yang bertikai diundang untuk 

mengkonseptualisasikan ulang konflik dengan sebuah 

pandangan untuk menemukan hasli yang kreatif yaitu 

win-win solution.  

b) Negosiasi merupakan proses dimana pihak pihak yang 

bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan konflik mereka. 
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Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, konflik 

terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antara 

pihak yang bertikai. Dalam hal ini Bangsamoro dan Pemerintah 

Filipina memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan. 

Kepentingan Bangsamoro dalam konflik ini yatitu 

mempertahankan wilayah Mindanao sebagai basis muslim 

serta berusaha memisahkan diri dari pemerintah filipina atau 

mendapatkan hak otonomi khusus bagi wilayah Mindanao. 

Sedangkan kepentingan Pemerintah Filipina sebagai negara 

yang berdemokrasi tentunya tidak ingin ada pemisahan 

dibagian wilayah kekuasaannya. Disamping itu wilayah 

Mindanao merupakan tempat dengan kekayaan yang melimpah 

serta posisi yang strategis dikawasan Asia tenggara. 

Demokrasi 

Mengacu kepada konsep demokrasi yang digagas oleh 

John F Kennedy bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat, 

untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada konsep ini rakyat 

mempunyai peran dan hak dalam mengeluarkan pendapat 

untuk dapat berkontribusi dalam sistem pemerintahan. 

Sejatinya demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari 

hak asasi manusia yang mencakup untuk mendapatkan hak 

hidup, hak bekerja, hak untuk pendidikan, hak kesehatan hak 

keberagaman dan lainnya. 
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 Ciri dari demokrasi adalah gagasan bahwa pemerintah 

yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasannya 

dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap 

warga negaranya (Budiarjo, 2008, hal. 107). Sistem 

pemerintahan Filipina menggunakan sistem pemerintahan 

demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan terbuka 

yang artinya negara memberi hak kepada semua warga 

negaranya untuk bebas berpendapat. 

 Dalam Comiision of Jurists dalam konferensinya di 

Bangkok menghasilkan perumusan dari sistem politik yang 

demokratis, yaitu demokrasi berdasarkan perwakilan yang 

mengutamakan terjaminnya hak-hak asasi golongan minoritas 

terhadap mayoritas ini dinamakan demokrasi dengan hak-hak 

asasi yang terlindung (democracy with entrenched fundamental 

rights). Menurut perumusan Comission of Jurists dalam sistem 

ini, kekuasaan ditangan mayoritas diselenggarakan di dalam 

suatu rangka legal pembatasan konstitusional yang dimaksud 

untuk menjamin bahwa asas dan hak fundamental tertentu tidak 

tergantung pada suatu mayoritas yang tidak tetap atau yang 

tidak wajar. Dengan demikian hak-hak asasi golongan 

minoritas tetap terjamin (Budiarjo, 2008, hal. 117). 

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem 

pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata 
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masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-

unsur moral. Menurut Budiarjo (2008:119) demokarsi didasari 

oleh beberapa nilai yang telah dirumuskan oleh Henry B. Mayo 

: 

a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 

melembaga. 

b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara 

damaidalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 

c) Menyelenggarakan pimpinan secara teratur. 

d) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 

e) Mengakui serta mengganggap wajar adanya 

keanekaragaman. 

f) Menjamin tegaknya keadilan. 

Struktur demokrasi yang dianut oleh negara Filipina 

telah membentuk struktur negara yang memikirkan 

kepentingan rakyat dan memberikan kewenangan dari rakyat 

untuk ikut berpartisispasi dalam kegiatan berbangsa dan 

bernegara. Kalau sebuah sistem pemerintah ingin dianggap 

demokratis, ia harus mengkombinasikan tiga kondisi yang 

penting : kompetisi yang berarti antara individu dan kelompok 

terorganisir untuk kekuasaan politik, partisipasi yaitu saling 

terbuka dalam pemilihan dan kebijakan, dan dingkatan tertentu 

kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk memastikan 
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integritas kompetisi politik dan partisipasi.seharusnya 

demokrasi hadir dan bertindak sebagai sistem pengelolaan 

konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasaan. 

Upaya pemerintah dalam demokratisasi wilayah 

konflik minoritas dengan strategi otonomi. Otonomi dipandang 

dapat membantu pengelolaan terhadap konflik internal, atau 

menjadi dasar kehidupan bersama dalam kedamaian antara 

komunitas yang berbeda. Terdapat beberapa dari keunggulan 

otonomi yaitu (International IDEA, 2000): 

a) Menjamin minoritas untuk memiliki sedikit kekuasaan 

atas negara. 

b) Menawarkan prospek lebih baik bagi minoritas untuk 

memelihara kebudayannya. 

c) Memungkinkan menunda atau menghentikan 

keinginan untuk memisahkan diri. 

d) Dapat meningkatkan integrasi politik dan kelompok 

etnik. 

e) Memberikan kontribusi pada konstitusionalisme. 

Strategi otonomi merupakan pilihan suatu negara untk 

mempertahankan integritas dan ideologi negara yaitu 

demokrasi. Ini juga merupakan bentuk tindakaan menjaga 
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keamanan wilayah kekuasan negara dari gerakan separatis 

yang ingin memisahkan dan memerdekakan diri. 

D. Hipotesa 

Negara Filipina merupakan negara dengan sistem 

pemerintahan demokrasi, yang tentunmya negara Filipina tidak 

menginginkan adanya pemisahan wilayah di dalam wilayah 

kekuasaannya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan 

dibawah presiden Rodrigue Duterte mengeluarkan kebijakan-

kebijakan terhadap konflik Bangsa Moro, yang diantaranya : 

a. Pemeriintahan Filipina dibawah Rodrigue Duterte 

bersikap lebih demokratis dalam mencapai perdamiana 

terhadap konflik minoritas Bangsamoro dengan 

melanjutkan cara mediasi dan negosiasi yang telah 

dilakukan pemerintah sebelumnya.  

b. Pemerintah Filipina memberikan hak otonomi daerah 

kepada Bangsamoro. 

E. Metodologi Penelitian 

a).  Jenis penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.  
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Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan 

mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok 

orang diaanggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. 

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan 

prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari 

para partisipan, menganilisis data secara induktif dan kemudian 

memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang 

diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15). 

b). Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan 

berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah 

ada, baik data yang yang dikumpulkan oleh peneliti lain 

maupun yang dikumpulkan oleh intsansi-instansi pemerintah, 

baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk 

meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk 

keperluan pembuktian (Bakry, 2017, hal. 200). 

Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau 

dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak 

dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini 
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meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media 

lainnya. 

F. Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini saya membatasi hanya pada ruang 

lingkup kebijakan pemerintah Filipina dari tahun 2016 sejak 

Rodrigue Duterte diangkat sebagai Presiden Filipina hingga 

tahun 2018. Hal ini diperlukan agar peneliti fokus terhadap 

kebijakan pemerintahan Duterte dalam melakukan upaya 

perdamaian pada konflik minoritas Islam di daerah Mindanao. 

G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 5 bab sebagai 

garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab 

yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-

bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubangn antar 

bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan 

mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan 

juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis. 

BAB PENJELASAN 

I Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, 

rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan 
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penelitian, metodologi, batasan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

II Berisi tentang dinamika konflik minoritas islam 

Bangsa Moro. Bab ini akan menjelaskan tentang 

sejarah konflik dan perjalanan perjuangan 

Bangsamoro untuk mendapatkan haknya sebagai 

warga negara, dan bagaimana gerakan separatis itu 

tumbuh. 

III Berisi tentang dinamika kebijakan Presiden Filipina 

di Mindanao dari masa ke masa. Bab ini akan 

menjelaslkan bagaiman kebijakan-kebijakan 

Presiden Filipna yang pernah menjabat terhadap 

wilayah Mindanao dan minoritas Bangsamoro. 

 

IV Berisi tentang analisa ide dan norma pemerintahan 

Filipina sebagai negara yang berdemokarsi yang 

menjadi landasan terbentuknya upaya perdamaian 

terhadap gerakan separatis Bangsa moro. 

V Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa 

rangkuman dari BAB I sampai BAB IV dan sub bab 

yang sudah dijelaskan. Sekaligus menjadi bagian 

akhir dari skripsi ini. 

 

 


