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BAB III  

DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH 

FILIPINA DALAM MENANGANI KONFLIK 

BANGSAMORO 

Dalam bab ini akan dibahas berbagai kebijakan-kebijakan yang 

telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani konflik 

minoritas muslim Moro. Pemerintah kerap melakukan berbagai 

negosiasi perdamaian terhadap gerakan separatis Bangsamoro 

untuk terciptanya resolusi terhadap konflik yang 

berkepanjangan ini. Dalam bab ini juga akan dipaparkan 

kronologi perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh kedua 

belah pihak yang berkonflik. Selanjutnya pada bagian akhir bab 

ini akan membahas tentang aplikasi teori resolusi konflik yang 

dipakai oleh penulis dengan menggunakan teori negosiasi dan 

mediasi. 

A. Kronologi Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah 

Filipina dengan MNLF 

Pemerintahan Negara Filipina merupakan negara yang 

melanjutkan perilaku para pemerintah bekas, yaitu kolonialis 

Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan tekanan 

represif dengan militerisasi terhadap gerakan Moro untuk 

mencapai tujuan asimilasi identitas lokal Moro kepada identitas 

nasional yang berujung pada konflik. Dalam menangani 
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gerakan-gerakan separatisme pembebasan Bangsamoro, 

pemerintah Filipina cenderung melakukan tindakan 

pendekatan militeristik. Namun pada akhirnya kebijakan 

militerisasi hanya menambah jumlah kematian, kekacauan, dan 

menemukan jalan buntu. Para penguasa Filipina berpikir bahwa 

tindakan-tindakan militeristik adalah cara yang paling efektif 

dalam menangani gerakan-gerakan separatisme yang berada di 

negaranya (Gin, 2004) 

a) Tripoli Agreement 1976 

Upaya perdamaian antara pemerintah dengan MNLF 

pertama kali dinegosiasikan oleh OKI pada tahun 1973 di 

tanggal 7 Februari dan tanggal 3 Maret 1977. OKI membentuk 

komisi empat negara yaitu Libia, Arab Saudi, Senegal dan 

Somalia untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan yang 

dilakukan pemerintah terhadap Bangsamoro. Para pihak 

kemudian sepakat untuk penghentian permusuhan militer, dan 

gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 

1976. Perjanjian juga disediakan untuk otonomi 13 provinsi 

dan sembilan kota di Mindanao dan Sulu. Pada tanggal 25 

Maret 1977, Presiden Marcos mengeluarkan proklamasi 

mendirikan daerah otonom di Filipina selatan. Pemerintah 

melakukan referendum tentang otonomi untuk provinsi-

provinsi selatan pada tanggal 17 April 1977. Akan tetapai 
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perjanjian ini tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak 

(Galeriana & Ragandang, 2018, hal. 17). 

b) Jeddah Accord 1987 

Pada tanggal 4 Januari tahun 1987, MNLF dan 

pemerintah Filipina pada masa Qorazon Aquino  

menandatangani perjanjian Jeddah Accord.  Perjanjian ini 

mengahasilkan pemerintahan otonomi Mindanao (Autonomous 

Region for Moro). ARMM berhak mengelola wilayah otonomi 

secara penuh terhadap lima provinsi besar yakni, Basilan, 

Tawi-tawi, Maguindanao, Palawan. Dalam diskusi ini 

menghasilkan proposal untuk menangguhkan pelaksanaan 

ketentuan yang berkaitan dengan otonomi Muslim Mindanao 

yang diusulkan Konstitusi tahun 1987. Namun, Presiden 

Aquino tidak menindaklanjuti usulan ini (Atienza, 2019). 

Selain itu Organisasi Konferensi Islam melakukan Summit 

meeting dan mengadakan pertemuan ICFM yang ke-20  pada 

bulan Desember 1991 di Senegal yang meminta pemerintah 

Filipina dengan MNLF untuk melanjutkan perjanjian damai. 

Dalam pertemuan ini Nur Misuari kembali mengusulkan 

pemisahan diri dan ditolak oleh forum. Pertemuan ini juga 

berperan bagi persiapan perjanjian damai selanjutnya yaitu 

Final Peace Agreement (Firmanzah, 2017, hal. 46).  
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c) Final Peace Agreement 1996 

Pada tanggal 2 September 1996 dilakukannya 

Penandatanganan Final Peace Agreement (FPA) antara MNLF 

dan Pemerintah Filipina (GRP) dibawah Presiden Fidel Ramos. 

Presiden Ramos melakukan pembicaraan damai dengan MNLF 

segera setelah menjabat. Pembicaraan ini akhirnya 

menghasilkan Final Peace Agreement antara GRP dan MNLF, 

yang ditetapkan penciptaan Special Zone of Peace and 

Development (SZOPAD) yaitu Zona Khusus Perdamaian dan 

Pembangunan termasuk 14 provinsi dan 9 kota di Mindanao 

yang diperintah oleh Dewan Perdamaian dan Pembangungan 

Filipina Selatan diketuai oleh Nur Misuari, yang juga akan 

mencalonkan diri dan terpilih sebagai gubernur ARMM 

beberapa hari kemudian. Berdasarkan perjanjian ini, pasukan 

MNLF mulai melakukan demobilisasi (Buendia, 2004). 

Upaya perdamaian ini melanjutkan semangat 

Persetujuan Damai Tripoli 1976, dengan menciptakan otonomi 

luas di bawah integritas territorial dan kedaulatan Filipina. 

Setelah lebih dari 70 kali pertemuan informal, disepakati 

sembilan area Otonomi: Perdamaian Nasional, Tentara 

Keamanan Regional, Pendidikan, Sistim Ekonomi dan 

Keuangan, Hasil pertambangan dan mineral, Sistem 

Administrasi, Representasi dalam Pemerintah Nasional, 
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Lembaga legislatif dan eksekutif, dan peradilan dan pengenalan 

syariah Islam. Pada 1996, melalui peran utama Mentri Luar 

Negeri Indonesia Ali Alatas dan dukungan OIC disepakati 

perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan Morro 

National Liberation Front (MNLF) bahwa: 

“Whereas, the MNLF, led by Professor Nur Misuari, 

inspired by their quest for peace and prosperity, had in the past 

asserted the right of the Moro people in freely determine their 

political status and freely pursue their religious, social, 

economic and cultural development” (Sholeh, 2017, hal. 39). 

Pada tahun 2001 pemerintah Malaysia menerima 

permintaan dari pemerintah Filipina untuk menjadi tuan rumah 

dan memfasilitasi negosiasi. Pada tahun 2004 para pihak 

sepakat untuk membuat sebuah Tim Pemantau Internasional 

(IMT) untuk memverifikiasi gencatan senjata, yang terdiri 50 

anggota bersenjata dari angkatan bersenjata Malasysia, Libya, 

dan Brunei yang ditempatkan di lima kota daerah konflik. Pada 

tahun 2009 pihak negosisasi sepakat untuk membuat sebuah 

Kelompok Kontak Internasional (ICG) yang bertindak sebagai 

pengamat negosiasi dan menyarankan menjadi pihak 

fasilitator. ICG dibentuk oleh empat negara (Inggris, Jepang, 

Turki dan Arab Saudi) bersama-sama dengan empat LSM 

Internasional  (Sumber Daya  Konsiliasi,  Komunitas Sant 
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Eguido, Pusat Dialog Kemanusiaan dan Muhammadiyah 

(Herbolzheimer, 2015). 

B. Upaya Pemerintah Filipina Dalam Menangani Konflik 

Bangsamoro 

Ketiga perjanjian diatas yang telah diupayakan oleh 

pemerintah merupakan acuan dan dasar bagi perundingan-

perundingan damai selanjutnya. Dalam pembahasan 

selanjutnya penulis akan memaparkan upaya perjanjian 

perdamaian yang telah diupayakan pemerintah Filipina sejak 

pemerintah Arroyo sampai Rodigue Duterte. 

a) Masa Pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo 

  Pada masa pemerintahan Gloria Arroyo merancang 

Memorandum of Agreement Ancestral Domain (MoA-AD) 

untuk menghentikan penyerangan-penyerangan dari kelompok 

separatis Bangsamoro. Perjanjian ini akan berisi tentang 

pengaturan wilayah ARMM yang telah dibuat dahulu dan akan 

diperluas. Bangsamoro juga akan diberikan lebih banyak 

kontrol wilayah dan sumber daya dibawah konsep hak asasi 

manusia dengan kewenangan membentuk pasukan kepolisian. 

MoA-AD ini dimaksudkan untuk menjadi prekursor dalam 

perjanjian perdamaian akhir antara GRP dan MILF. Namun 

Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Temporary 
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Restraining Order (TRO) yaitu perintah penahanan sementara 

terhadap MoA-AD sebelum bisa secara resmi ditandatangani 

(Junio, 2011, hal. 9).  

Pembatalan MoA-AD memicu kemarahan dari 

beberapa komandan MILF yang telah lama menentang 

pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina. Perjanjian 

tersebut dibatalkan sepihak oleh pemerintah dikarenakan 

datang banyak tekanan dari berbagai pihak. Disamping itu 

pemerintah juga menganggap bahwa kelompok MILF 

mempunyai hubungan dengan jaringan teroris Al-qaeda. 

Akibatnya, MILF kembali melakukakn penyerangan sebagai 

suatu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah (Tandio, 

Fasisaka, & Priadarsini, 2016). Pada tanggal 18 Agustus tahun 

2008, gerilyawan MILF melancarkan serangan fajar 

terkoordinasi di lima kota di Lanao del Norte dan provinsi 

Sarangani. Di provinsi Cotabato, Komandan Ameril Umbra 

Kato memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan militer 

dan menempati lebih dari 20 desa. Tragedi ini mengakibatkan 

ratusan jiwa tewas dan hampir 750.000 orang terlantar dalam 

pertempuran yang dikatakan salah satu kekerasan terburuk 

yang dilakukan oleh MILF (Junio, 2011, hal. 9). 
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b) Masa Pemerintahan Beniqno Aquino III 

Presiden Benigno Aquino III mempunyai tekad dan 

keinginan dalam melakukan pencapaian perdamaian dengan 

MILF yang akan menjadi ciri khas dari pemerintahnya, dan 

juga ia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh 

untuk proses perdamaian sampai akhir masa jabatannya. Pada 

tahun 2011, Benigno Aquino III dan Murad Al Haj Ebrahim 

sebagai ketua MILF bertemu di Jepang untuk membahas dan 

memajukan kemajuan proses perdamaian diikuti oleh banyak 

diskusi eksplorasi secara bertahap dalam penyusunan 

Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB). Hal ini 

diikuti oleh negosiasi pada lampiran-lampiran Undang-Undang 

Dasar Bangsamoro, yang akhirnya menyebabkan kesepakatan 

oleh kedua belah pihak yang disebut Comprehensive 

Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada tahun 2014 

(Houvenaeghel, 2015).  

 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) 

ditandatangani oleh Penasihat Presiden tentang Proses 

Perdamaian yaitu Teresita Deles dan kepala negosiator Front 

Pembebasan Islam Moro (MILF) yaitu Mohagher Iqbal pada 

tanggal 27 Maret 2014. Ini merupakan tonggak dari kemajuan 

perundingan perdamaian yang dimulai dengan 

penandatanganan Framework Agreement on the Bangsamoro 
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(FAB) pada tanggal 15 Oktober 2012. Perjanjian tersebut 

memberikan otonomi yang lebih besar kepada orang Moro dan 

menetapkan sebuah entitas politik baru yang disebut the 

Bangsamoro yang menggantikan Autonomous Region in 

Muslim Mindanao (ARMM). Sementara itu Bangsamoro akan 

memiliki pemerintahan otonom sendiri, dan pemerintah 

Filipina akan tetap memasok pertahanan dan kebijakan luar 

negeri. Secara keseluruhan, perjanjian tellah mengakui 

identitas Moro dan bisa dibilang memberikan legitimasi 

terhadap keinginan Bangsamoro untuk menjadi daerah otonom 

(Chan, 2014, hal. 25). 

Pembicaraan damai telah mencapai titik di mana 

pasukan pemerintah dan MILF yang melakukan operasi 

bersama terhadap kelompok bersenjata (terorisme) lainnya di 

Mindanao. Dengan adanya Dasar Hukum Bangsamoro ( BBL) 

dapat mengimplementasikan perjanjian perdamaian yang 

ditandatangani, dengan membangun pemerintahan menteri 

Bangsamoro untuk menggantikan Wilayah Otonomi Muslim 

Mindanao (ARMM). Tujuan dari Undang-Undang Dasar ini 

adalah untuk membentuk entitas politik, menyediakan struktur 

dasar dari pemerintah sebagai pengakuan atas kebenaran dan 

keabsahan orang Bangsamoro dan aspirasi mereka untuk 

memetakan masa depan politik mereka melalui proses 
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demokrasi yang akan mengamankan identititas mereka dan 

memungkinkan dapat bermakna untuk pemerintahan sendiri 

(Galeriana & Ragandang, 2018, hal. 21). 

Pemerintahan Bangsamoro diberikan kekuatan 

ekonomi dan politik sendiri diharapkan lebih dapat 

mengangkat daerah termiskin di Filipina. Ini disahkan oleh 

Presiden pada bulan September 2014 dengan diharapkan BBL 

dapat lulus legislatif bikameral di bawah pemerintahan Aquino. 

Akan tetapi pada tahun 2015, presiden Aquino melakukan 

operasi Oplan Exodus yaitu sebuah operasi dalam pengejaran 

teroris di daerah Mamasapano tanpa ada kordinasi dengan 

MILF. Akhirnya dengan tragedi Mamasapano ini 

menyebabkan pembunuhan 44 elit polisi, 17 anggota MILF, 

lima warga sipil dan mengganggu pelulusan BBL di kongres 

(Jopson, 2016). Meskipun perjanjian damai telah dilakukan, 

dengan adanya tragedi mamasapano ini menandakan bahwa 

pemerintah Filipina belum sepenuhnya mempercayai MILF 

sebagai mitra di Mindanao.  

Kesalahan terbesar Aquino adalah gagal untuk 

menjaga keseimbangan antara pembangunan perdamaian dan 

kontraterorisme. Pemerintah Filipina, tidak seperti bagian 

counter di sebagian besar negara-negara lain yang dilanda oleh 

ekstremisme Islam dalam membuat dan mengkonsolidasikan 



65 
 

 
 

perdamaian dengan pemberontak non-teroris saat berperang 

melawan teroris. Upaya perdamaian dari pemerintah, MILF 

dan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah 

domestik dan internasional telah diarahkan bukan hanya 

mengakhiri permusuhan bersenjata tetapi juga untuk mengatasi 

akar sosio-ekonomi, politik dan budaya dari semua kekerasan, 

termasuk terorisme. Kontra terorisme mengakui pentingnya 

menyikapi kondisi di bawah konflik. Bagaimanapun keputusan 

jangka pendek atas teroris yang bernilai tinggi dapat membuat 

para pemimpin pemerintah,  pejabat keamanan dan penasihat 

US mereka melupakan tujuan jangka panjang yang lebih besar. 

Dalam kasus Oplan Exodus, ini memiliki konsekuensi bencana 

(Quimpo, 2016, hal. 13). 

c) Masa Pemerintahan Rodrigue Duterte 

Duterte adalah putra Vicente Duterte, ia menjabat satu 

kali sebagai gubernur provinsi Davao saat itu. Mulai tahun 

1987, Rodrigo Duterte menjabat sebagai walikota Davao 

selama tujuh periode, putrinya dan putranya masing-masing 

melayani sebagai walikota dan wakil walikota (Tidwell, 2016). 

Setelah satu tahun menjabat sebagai Presiden Filipina Rodrigo 

Duterte menghadapi krisis penuh di pulau asalnya yaitu 

Mindanao. Selama hampir sebulan, tentara pemerintah telah 

berjuang untuk membebaskan Marawi, kota berpenduduk 
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mayoritas Muslim terbesar di negara itu, dari para pejuang yang 

berafiliasi dengan Negara Islam (ISIS) dan dipimpin 

oleh Maute Group yang terkenal, yang merupakan sebuah 

organisasi jihadis Filipina yang mengepung kota tersebut pada 

tanggal 23 Mei 2017 (Heydarian, 2017). 

Tragedi Mamasapano yang terjadi disaat pemerintahan 

Aquino III telah menunda disahkannya Undang-Undang Dasar 

Bangsamoro (BBL) untuk membuat otonomi politik baru bagi 

umat Islam. Namun, masih ada harapan untuk menghidupkan 

kembali itu. Upaya sekarang yang sedang dilakukan untuk 

melanjutkan proses perdamaian dan menunggu persetujuan 

dari Kongres Filipina di bawah pemerintahan baru. Presiden 

Rodrigo Duterte baru-baru ini menciptakan sebuah mekanisme 

transisi yang akhirnya akan menempatkan otonomi Moro. 

Mekanisme ini berada di bawah biaya dari Office of the 

Presidential Adviser on the Peace (OPAPP) yaitu posisi 

kabinet yang merupakan bagian dari Departemen Eksekutif 

(Magdalena, 2018). 

Pada tanggal 22 Agustus 2016 samapi 27 Mei 2017 

Pembicaraan damai dilanjutkan dan diberhentikan setelah GRP 

di bawah Presiden Rodrigo Duterte dan CPP-NPA keduanya 

mendeklarasikan gencatan senjata secara sepihak; putaran 

terakhir pembicaraan damai secara resmi mengakhiri atas 
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deklarasi Darurat Militer di Mindanao selama Pertempuran 

Marawi. Perundingan perdamaian menuju kemajuan yang 

signifikan setelah dilakukannya penyusunan Comprehensive 

Agreement on Social and Economic Reforms (CASER). Setelah 

terjadinya pertempuran marawi Presiden kembali mengadakan 

pembangunan dan reformasi agraria di daerah Mindanao 

(Atienza, 2019, hal. 57). 

Selanjutnya pada tanggal 10-11 Juli 2017 OKI menjadi 

mediator dalam terbentuknya perjanjian damai antara 

pemerintah dan perwakilan Bangsamoro yang diadakan di 

Abidjan, Pantai Gading. Untuk mendukung proses perdamian 

antar kedua belah pihak, Sekertaris Jendral OKI 

menyelenggarakan Sidang ke-4 Forum Koordinasi 

Bangsamoro (BCF) pada tangal 11 Juli 2017. Dewan Menteri 

Luar Negeri OKI meminta dalam pertemuan BCF ini dapat 

membahas cara dan sarana dalam menemukan kesamaan antara 

Tripoli Agreement 1976, Final Peace Agreement tahun 1996 

dan Comprehensip Agreement Bangsamoro untuk 

menyelaraskan dua jalur perdamaian dan mempertahankan 

keuntungan yang terkandung dalam perjanjian ini. Disamping 

itu MNLF dan MILF telah mengenal dan menghormatinya 

perjanjian-perjanjian tersebut. Sidang di Abidjan ini 

melahirkan beberapa gagasan yaitu (Sandria, 2018) : 
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1) OKI menekankan kepada kedua belah pihak untuk 

menghormati perjanjian Tripoli 1976 dan Final Peace 

Agreement sebagai dasar Resolusi konflik yang telah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara 

pemerintahan Filipina itu sendiri dan pihak MNLF. 

2) Menegaskan kembali bahwa Comprehensive 

Agreement Bangsamoro juga merupakan pemenuhan 

persyaratan dalam mewujudkan perdamaian di 

Mindanao, dan merupakan langkah besar untuk 

menciptakan perdamaian yang abadi di Mindanao 

3) OKI menyambut dengan baik inisiatif pemerintah 

untuk mencari solusi unkonstitusional yang telah 

dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian selama 

kurun waktu 40 tahun ini 

4) OKI menyarankan bahwa Dasar Hukum Bangsamoro 

di sahkan dibawah hukum pemerintah Filipina dan 

Bangsamoro diberi otonomi sendiri. 

5) OKI menyatakan  bahwa pemerintah harus 

bekerjasama dengan MILF dan MNLF untuk 

mengadopsi segala kebaikan yang ada di Perjanjian 

Tripoli 1978 dan Final Peace Agreement guna 

membentuk otonomi Bangsamoro. 
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Pada tanggal 06 Juli 2018 Presiden Rodrigo Duterte 

menyerahkan Undang-undang baru yang memberi otonomi 

lebih luas untuk wilayah Filipina Selatan dan diharapkan dapat 

mengakhiri di wilayah berpenduduk mayoritas muslim (CNN 

Indonesia, 2018). Wilayah otonomi yang ada dibawah hukum 

pemerintahan Duterte ini diperbolehkan menyimpan 75 persen 

pajak daerah, serta menerima alokasi anggaran tahunan senilai 

5 persen dari pendapatan nasional. Wilayah ini akan memiliki 

parlemen dan pengadilan syariah khusus yang akan menangani 

kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Duterte 

mengharapkan UU ini pada akhirnya dapat mengakhiri konflik 

yang berakar puluhan tahun dalam perjuanagn Bangsamoro 

dalam menentukan nasib dan pengakuan identitas budaya 

muslim mereka (Kompas.com, 2018). 

Pada tangal 6 Agustus 2018 Presiden Rodrigo Duterte 

memimpin seremoni penandatangan UU Dasar Organik 

Bangsamoro (BOL – Bangsamoro Organic Law). BOL 

merupakan versi baru dari upaya pemerintahan sebelumnya 

yaitu pada masa Aquino yang dikenal sebagai Undang-undang 

Dasar Bangsamoro (BBL). Bangsamoro Organic Law ini 

ditujukan untuk menggantikan ARMM dengan Daerah 

Otonomi Bangsamoro yang akan meningkatkan wilayah 

ARMM ini. Dengan Undang-undang baru ini dapat 

memperluas cakupan Hukum syariat di wilayah tersebut, dan 
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meningkatkan otonomi fiskal daerah. Selanjutnya sebuah 

referendum diusulkan untuk meratifikasi BOL di Daerah 

Otonomi Bangsamoro yang akan diadakan pada tanggal 21 

Januari 2019 (Media Umat, 2018). 

Tabel 1. Perjanjian Pemerintah Filipina dengan MILF 

Masa Perjanjian Isi/Tentang Status 

Arroyo 
MoA-AD- 

tahun 2008 

Pengaturan wilayah 

ARMM dan 

perluasan. 

Bangsamoro 

diberikan lebih 

banyak kontrol 

wilayah dan sumber 

daya dengan 

kewenangan 

membentuk pasukan 

kepolisian.  

Inkonstitusional/Ilegal 

karena bertujuan 

membentuk negara 

bagian 

Aquino 

III 

Bangsamoro 

Basic Law 

(BBL)-

September 

2014  

Memberikan 

otonomi yang lebih 

besar, dan 

menetapkan sebuah 

entitas politik baru 

yang disebut the 

Bangsamoro yang 

menggantikan 

Autonomous Region 

Operasi Oplan Exodus 

telah men gganggu 

kelulusan BBL di 

Kongres 
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in Muslim Mindanao 

(ARMM 

Duterte 

Bangsamoro 

Organic 

Law (BOL)-

26 Juli 2018 

Sebagai pengganti 

dari Undang-Undang 

Dasar Bansgamoro 

(BBL). Undang-

Undang ini memberi 

entitas baru yaitu 

Kawasan Otonomi 

Bangsamoro di 

Mindanao Muslim 

(BARMM), 

kekuatan politik dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

Pemungutan suara 

terhadap BOL 

dilaksanakan pada 

tanggal 21 Januari 

2019 

Teori Resolusi Konflik 

Perdamaian dalam suatu konflik dapat memiliki arti 

yang berbeda bagi tiap individu. Pada umumnya kata damai 

atau perdamaian diartikan sebagai situasi aman di mana perang 

atau konflik tidak terjadi. Namun seiring dengan 

perkembangan ilmunya, konsep damai atau perdamaian  pun 

diartikan lebih jauh dari sekedar kondisi dimana tidak ada 

perang melainkan suatu situasi atau kondisi dimana setiap 

individu bisa mendapatkan hak-haknya, bebas berpendapat, 

sejahtera, dan yang terpenting tidak mengalami kekerasan 

secara struktural (Sabban, 2015, hal. 66).  
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Perdamian pada umumnya diasosiasikan dengan 

konsep resolusi konflik, dimana dalam proses penyelesaian 

konflik tersebut tidak ada kekerasan yang digunakan dalam 

mencapai suatu situasi damai. Disamping itu, perdamaian juga 

bisa diartikan sebagai berikut (Perwita & Sabban, 2015, hal. 

68-69): 

a) Suatu kondisi dimana masyarakat bisa hidup secara 

berdampingan meskipun masyrakat tersebut memiliki 

perbedaan budaya dan lain-lainnya. Perbedaan-

perbedaan teersebut bukanlah suatu hambatan 

dikarenakan adanya kemampuan untuk berkomunikasi 

secara baik sehinnga adanya pemahaman-pemahaman 

dan toleransi yang baik diantara masyarakat yang 

berbeda tersebut. 

b) Kondisi dimana adanya jaminan terhadap kebebasan 

individu dan ketiadaan segala macam bentuk 

diskriminasi baik rasial maupun sex. 

c) Kondisi dimana makhluk yang tidak menyukai 

kekerasan bisa menciptakan situasi yang penuh dengan 

rasa percaya, harmoni dan kerja sama. 
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a) Mediasi 

Dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina 

dan gerakan separatis Bangsamoro membutuhkan suatu bentuk 

resolusi konflik agar terciptanya suatu perdamaian antara 

kedua belah pihak. 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. 

Sebagaimana konsep resolusi konflik yang telah 

memperoleh pengakuan dan mempunyai lebih usaha dalam 

pembuatan penyelesaian konflik yaitu salah satunya dengan 

menggunakan cara mediasi. Usaha mediasi ini melibatkan 

berbagai badan yang berbeda diantaranya Organisasi 

Internasional, negara, LSM dan individual. Mediasi biasanya 

penting pada sebuah tahapan penyelesaian konflik ketika 

paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus 

menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya 

tidak akan membuat mereka mencapai tujuan, tetapi hal ini 

harus dilakukan sebelum mereka mencapai tahapan untuk 

menrima negosiasi formal (Miall, Ramsbotham, & 

Woodhouse, 2000, hal. 255). 
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Dalam konflik yang terjadi antara permintah Filipina 

dan gerakan separtis Bangsamoro, pemerintah telah berulang 

kali berupaya melakukan mediasi. Upaya perdamaian yang 

pertama kali dilakukan oleh pemerintah Filipina yaitu pada 

perjanjian Tripoli 1976 dengan Organisasi Konferensi Islam 

sebagai mediator perjanjian damai ini. Dalam perjanjian Tripoli 

telah menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah Filipina 

memberikan otonomi 13 provinsi dan sembilan kota di 

Mindanao dan Sulu, serta dilakukannya pemberhentian 

permusuhan militer dan gencatan senjata (Galeriana & 

Ragandang, 2018, hal. 17). Setelah itu pada masa pemerintahan 

Ramos, Indonesia menjadi mediator dengan bantuan OKI 

dalam tercapainya Final Peace Agreement 1996. Pada 

perjanjian ini menetapkan wilayah penciptaan Special Zone of 

Peace and Development (SZOPAD) yaitu Zona Khusus 

Perdamaian dan Pembangunan termasuk 14 provinsi dan 9 kota 

di Mindanao yang diperintah oleh Dewan Perdamaian dan 

Pembangungan Filipina Selatan diketuai oleh Nur Misuari 

(Sholeh, 2017). 

Pada masa pemerintahan Rodrigue Duterte 

melanjutkan proses mediasi dengan Organisasi Internasional 

dan negara-negara tetangga. Pada tanggal 10-11 Juli 2017 

pemerintah Filipina dan gerakan separatis Bangsamoro 
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melakukan mediasi dengan OKI dalam terbentuknya perjanjian 

damai antara kedua belah pihak yang diadakan di Abidjan, 

Pantai Gading. Untuk mendukung proses perdamian antar 

kedua belah pihak Sekertaris Jendral OKI menyelenggarakan 

Sidang ke-4 Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) pada 

tanggal 11 Juli 2017 (Sandria, 2018). 

b) Negosiasi 

Usaha penyelesaian konflik telah berulang kali dibuat 

tetapi belum menemukan titik terang. Negosiasi penyelasian 

konflik hanya dapat berjalan dalam kondisi tertentu, kondisi 

utamanya adalah “jalan buntu yang saling melukai”. Zartman 

dalam buku Resolusi Damai Konflik Kontemporer berpendapat 

bahwa agar negosiasi berhasil harus terdapat juru bicara yang 

diakui masing-masing pihak yang bertikai, harus mempunyai 

batas waktu dan sebuah visi terhadap kompromi yang dapat 

diterima. Pengakuan dan dialog merupakan pra kondisi, dan 

agar hal ini dapat terjadi maka kedua belah pihak harus 

menerimanya sebagai sesuatu yang mempunyai legitimasi. 

Dalam konflik antara pemerintah dan gerakan separatis, 

pemerintah harus mencapai titik dimana pemerintah 

menganggap pihak pemberontak sebagai partner untuk 

bernegosiasi. Hal yang sama berlaku pada keseimbangan 

kekuatan yang lebih  seimbang antara pihak-pihak yang 
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bertikai untuk dilaksanakan dengan berpihak pada negosiasi: 

ketika ketidaksimetrisan dikurangi negosiasi dapat menjadi 

mungkin dilakukan. Perubahan dalam legitimasi relatif dan 

kekuasaan relatif antara rezim dan gerakan separatis 

mempengaruhi kecenderungan untuk bernegosiasi (Miall, 

Ramsbotham, & Woodhouse, 2000, hal. 261). 

Sejumlah negosiasi penyelesaian yang dianggap 

berhasil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Miall, 

Ramsbotham, & Woodhouse, 2000, hal. 270): 

1) Hendaknya memasukkan pihak-pihak yang ikut 

terpengaruh dan pihak yang tampaknya akan menerima 

jika mereka melibatkan dalam proses yang dapat 

menjangkau mereka. Ini mendukung inklusivitas dan 

menentang penyelesaian dengan paksaan. 

2) Proses tersebut perlu dibentuk dengan cermat dan dengan 

baik, khususnya yang berhubungan dengan rincian 

terhadap pengaturan transisional, sebagai contohnya: titik 

pengaturan demobilisasi, rincian gencatan senjata dan 

aturan pemungutan suara. 

3) Resolusi hendaknya menawarkan sebuah keseimbangan 

antara komitmen dan fleksibilitas yang jelas. 

4) Penyelesaian harus menawarkan insentif bagi pihak-pihak 

yang bertikai guna mempertahankan proses dan untuk 
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berpartisipasi dalam politik, sebagai contohnya melalui 

pembagian kekuasaaan dan bukannya pemilihan dengan 

sistem yang menang mengambil semua suara. 

5) Harus menyediakan penyelesaian pertikaian, mediasi dan, 

jika perlu renegosiasi ketika terjadi ketidaksepakatan. 

6) Hendaknya pihak-pihak yang berkonflik berhubungan 

dengan masalah inti dalam konflik dan menghasilkan 

sebuah tranformasi nyata terhadap norma-norma dan 

prinsip-prinsip kerja sama dimana pihak-pihak yang 

terlibat mentaatinya, seperti persamaan hak dan 

demokrasi, dan pada saat yang sama menciptakan ruang 

politik bagi negosiasi lanjutan dan akomodasi politik. 

Pemerintah Filipina melakukan upaya pembicaraan 

damai terhadap pihak MILF dengan memperhatikan akibat 

terhadap situasi dan kondisi yang ada di publik. Kebijakan 

publik ini sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara 

dalam menghadapi permasalahan. Dalam hal negosisiasi 

pemerintah Filipina berusaha bersikap netral dengan tidak 

memihak kepada rakyat Islam atau rakyat Kristen yang ada di 

Mindanao, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara 

damai dan menjaga agar tidak tumbuh konflik yang baru di 

daerah Mindanao. Rangakaian proses penyelesaian konflik 

juga harus diatur dan disusun secara hati-hati sehingga tidak 

jarang apabila dalam penyelesaian konflik membutuhkan 
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waktu yang cukup lama (Rafiq, 2017, hal. 69). Dalam 

melakukan negosiasi pemerintah menunggu waktu dan 

kondisi yang matang agar tercapai kesepakatan damai antara 

keduanya. 

Pada masa pemerintahan Benigno Aquino III 

melakukan upaya negosiasi dengan ketua MILF yaitu Murad 

Al Haj Ebrahim untuk membahas dan memajukan kemajuan 

proses perdamaian dengan diskusi dalam penyusunan 

Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB). Hal ini 

diikuti oleh negosiasi pada lampiran-lampiran Undang-

Undang Dasar Bangsamoro (BBL), yang akhirnya 

menyebabkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang 

disebut Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) 

pada tahun 2012. Upaya ini bertujuan untuk menawarkan 

keseimbangan antara komitmen pembentukan daerah otonom 

di wilayah mindanao. Akan tetapi pemerintah gagal dalam 

menjaga komitmen, kepercayaan kepada MILF sehingga 

merusak fleksibilitas perjanjian damai yang telah disepakati. 

Oleh karena itu untuk pemerintahan selanjutnya 

membutuhkan renegoisasi dalam mensukseskan perdamaian 

(Tandio, Fasisaka, & Priadarsini, 2016). 

Pada tanggal 27 Juli 2018, presiden Rodrigue Duterte 

dan Kongres menandatangani pengesahan Undang-Undang 
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Organik Bangsamoro (BOL). Pengesahan ini merupakan 

kelanjutan kesepakatan negosiasi antara pemerintah dengan 

MILF yang telah dilakukan pada masa Presiden Beniqno 

Aquino III. Pengesahan UU sempat tertunda pada tahun 2015 

menyusul terjadinya insiden serangan komando polisi 

terhadap markas kelompok separatis. Agar UU ini berlaku 

penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau 

plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau 

MIndanao (Tempo, 2018). Dalam hal ini pada masa 

pemerintahan Rodrigue Duterte telah melanjutkan upaya 

negosiasi pemerintah sebelumnya yaitu Beniqno Aquino III. 

Kesimpulan Bab 

Pemerintah Filipina telah melakukan berbagai 

perundingan perjanjian perdamaian dengan gerakan separatis 

Bangsamoro dalam mencapai sebuah pengahrapan damai yang 

seutuhnya. Pada masa pemerintahan Rodigue Duterte, Filipina 

melanjutkan upaya mediasi dengan Organisasi Konferensi 

Islan di Pantai Gading dengan Final Peace Agreement dan 

Comprhensive Agreement Bangsamoro sebagai dasar 

dibentuknya perjanjian perdamaian baru yaitu Bangsamoro 

Organic Law. 

Rodrigue Dutert juga kerap melakukan upaya 

negosiasi terhadap kedua gerakan separatis utama Bangsamoro 
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MNLF dan MILF. Dengan adanya komuniikasi dari kedua 

gerakan tersebut Duterte meyakinkan untuk mensukseskan 

Undang-Undang Dasar Bangsamoro yang terhambat pada msa 

Beniqno Aquino. Strategi Duterte dalam mengambil sikap 

untuk mengikutsertakan kedua gerakan separatsi Bangsamoro 

yaitu MNLF dan MILF dalam kontribusi perjanjian perdamian 

merupakan suatu tindakan yang cemerlang dan hati-hati. 

Dengan begitu, keduanya merasa dianggap dan merasa 

berkontribusi penuh terhadap perdamaian Bangsamoro. 

 


