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BAB IV  

UPAYA DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN 

FILIPINA TERHADAP KONFLIK BANGSAMORO 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bahwa sistem 

demokrasi yang dianut oleh sebuah negara harusnya dapat 

menjadi alat dalam penyelesaian konflik minortas. Penulis 

juga akan menjelaskan teori dari demokrasi dan otonomi yang 

merupakan jalan keluar bagi perdamaian. Dalam bab ini 

terdapat beberapa sub bab diantaranya: teori demokrasi, 

otonomi dan upaya demokratisasi pemerintahan Filipina 

terhadap konflik minoritas Bangsamoro. 

A. Demokrasi 

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk 

pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi juga 

dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup 

demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak 

datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perilaku 

demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang 

senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan 

mmbentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerntahan 

demokratis membutuhkan kultur untuk membuatnya 
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performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam 

manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat 

negara (Kristeva, 2015, hal. 79). 

Henry B, Mayo dalam Mirriam Budiarjo (1990) 

menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi yaitu (Budiarjo, 

2008): 

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan 

sukarela; 

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam 

suatu masyarakat yang selalu berubah. 

3. Pergantian penguasa dengan teratur 

4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin 

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai 

keanekaragamn 

6. Menegakkan keadilan 

7. Memajukan ilmu pengetahuan 

8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan 

Demokrasi dewasa ini telah berkembang sebagai suatu 

pandangan atau budaya hidup yaitu pandangan demokratis. 

Demokratisasi mempunyai beberapa ciri diantaranya (Kristeva, 

2015): 
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1) Berlangsung secara evolusioner. Artinya 

demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. 

Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi 

bagian. 

2) Proses perubahan secara persuasif bukan koersif. 

Artinya demokratisasi dilakukan bukan dengan 

paksaan, kekerasan atau tekanan. Proses menuju 

demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan 

melibatkan setiap warga negara. 

3) Proses yang tidak pernah selesai. Demokratisasi 

merupakan proses yang berlangsung secara terus-

menerus. 

Dalam sebuah sistem yang demokratis terdapat suatu 

poin penting “ masyarakat yang memenuhi syarat dalam suatu 

pemerintahan, berpartisipasi secara aktif tidak hanya dalam 

menentukan jenis orang yang memerintah mereka tetapi juga 

berpartisipasi aktif dalam membentuk pengeluaran kebijakan 

dari pemerintah”. sebuah sistem demokrasi dapat dikatakan 

tidak hanya karena secara politis responsif terhadap warga 

melalui pemilu tetapi juga karena sistem tersebut terbuka untuk 

partisipasi bagi kelompok-kelompok marginal atau yang 

tersubordinasi. Hanya melalui eksistensi dari mekanisme yang 

inklusif inilah, apa yang disebut sebagai demokrasi prosedural 
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menjadi partisipatory democracy dimana di dalammya “the 

everyday rights, interest, perspectives and involvement of civil 

society at large are taken into consideration by the powers – 

that -be, in between election.” Demokrasi dipandang dapat 

mewujudkan nilai sosial dan individu yaitu kemampuan 

demokrasi untuk memfasilitasi penanganan damai terhadap 

pertentangan, perubahan sosial dan suksesi pemimpin. Kualitas 

individu juga dipromosi oleh  demokrasi yaitu indpendensi, 

rasionalitas, simpati dan toleran (Rahmatunnisa, 2011). 

B. Otonomi 

Otonomi daerah dikategorikan kedalam kedua 

kelompok oleh Van Houtten sebagai berikut: Pertama, otonomi 

yang bersifat umum yang berlaku dan diterapkan pada negara 

yang memiliki stabilitas politik terkendali dan tidak dalam 

potensi separatisme. Kedua, Otonomi yang bersifat khusus atau 

disebut juga desentralisasi asimetris yang dimaksudkan untuk 

memberikan perlakuan yang berbeda, yang pada akhirnya 

memungkinkan terjadinya koherensi/persatuan nasional yang 

klebih kokoh karena masalah-masalah yang spesifik dapat 

diselesaikan dengan damain dan disepakati oleh semua pihak. 

Desentralisasi  asimetris ini lazim diterapkan di darah yang 

memang memiliki potensi perbedaan tinggi dan mengalami 

ketimpangan yang luar biasa sehingga menimbulkan konflik 
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yang bergejolak. Manfaat dari desntralisasi asimetris ini adalah 

(Muttaqin, 2014): 

a) Menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik 

etnis atau konflik sosial lainnya.  

b) Sebgai respon demokratis dan damai terhadap 

keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-

haknya selama ini dilanggar dan diabaikan. 

Dalam pemberian otonomi setidaknya dapat 

menimbulkan penghentian permusuhan dan memberikan 

kelegaan kepada pemerintah serta dapat menyediakan kerangka 

negosiasi dimasa depan. Disamping itu terdapat dua prinsip 

dasar pada otonomi (International IDEA, 2000, hal. 161-162): 

1) Hak-hak minoritas: Komisi Hak Asasi Manusia PBB 

menerima beberapa pebafsiran pasal 27 yang 

mengakui bahwa suatu bentk otonomi mungkin 

diperlukan untuk melindungi hak-hak kebudayaan 

minoritas. Komisi tersebut lebih menafsirkan lagi 

bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri dengan 

otonomi internal daripada memilih untuk pemisahan 

diri. 

2) Hak menentukan nasib sendiri, sidang umum PBB 

menetapkan bertahun-tahun lalu bahwa otonomi 
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merupakan salah satu manifestasi hak menentukan 

nasib sendiri. Meningkatnya keterlibatan PBB dan 

organisasi internasional lainnya dalam penyelesaian 

konflik internal telah membantu mengembangkan 

lebih lanjut konsep ini dengan mengim[likasikan 

otonomi dalam kondidsi yang tepat. 

Otonomi mempunyai beberapa keunggulan dalam 

mencari suatu jalan damai pada konflik minoritas, daintaranya 

(International IDEA, 2000, hal. 163-164): 

a) Menjamin minoritas untuk memiliki sedikit kekuasaan 

atas negara.  

b) Minoritas bisa memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif 

dan fiskal, tidak hanya perakilan parlemendengan 

prospek kecil untuk mendapatkan andil dalam 

pembuatan kebijakan atau pembagian sumber daya. 

c) Otonomi menawarkan prospek lebih baik bagi 

minoritas untuk memelihara kebudayannya. 

Memmungkinkan minoritas untuk membuat keputusan 

penting bagi dirinya hampir selalu memberikan 

prospek yang lebih baik bagi pemeliharaan 

kebudayaannya. 

d) Memungkinkan menunda atau menghentikan 

keinginan untuk memisahkan diri: fleksibilitas 
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otonomi dalam kerangka pembagian kekuasaan dan 

struktur intsitusi memungkinkan berbagai macam 

akomodasi untuk dibuat, lebih baik daripada jenis-jenis 

lain perlindungan minoritas 

e) Dapat meningkatkan integritas politik kelompok etnik. 

Otonomi menyerahkan kekuasaan kepada negara 

bagian, yang meningkatkan kemungkinan bagi rakyat 

untuk berkompetisi dalam sistem politik. Pada 

gilrannya kompetisi politik ini dapat menekan 

perbedaan antar kelompok, sehingga memecah partai-

partai etnik yang monolitik. 

f) Memberikan kontribusi pada konstitusionalisme: 

tatanan otonomi dan mekanisme pelaksanaannya 

menekankan pada kepastian hukum, pemisahan 

kekuasaan dan peran institusi independen. 

Intsitusionalisasi otonomi, terutama prosedur yang 

mengatur hubungan antara pusat dan daerah, harus 

berdasar pada diskusi, saling menghargai dan 

kompromi, sehingga memperkuat kualitasnya. 

Otonomi juga memungkinkan penyelesaian masalah 

etnik tanpa memperkuat rasa kesukuan. Otonomi 

mendefinisikan wilayah sebagai wilayah geografis dan bukan 

etnik. Namun beberapa bentuk otonomi mungkin bertindak 
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sebaliknya. Sebuah kualifikasi penting mengenai otonomi 

adalah bahwa ia hanya bisa bekerja bila minoritas 

terkonsentrasi secara geografis dan merupakan mayoritas 

wilayah tersebut. Strategi otonomi merupakan pilihan suatu 

negara untk mempertahankan integritas dan ideologi negara 

yaitu demokrasi. Ini juga merupakan bentuk tindakaan menjaga 

keamanan wilayah kekuasan negara dari gerakan separatis 

yang ingin memisahkan dan memerdekakan diri (Khaerina, 

2017). 

Desentralisasi dipandang sebagai strategi penting 

dalam rangka memperkuat demokratisasi. Heller menekankan 

bahwa: 

Decentralization contributes to democratic 

deepening if and when it expand the scope and depth 

of citizens participation in public decision making. 

Expanding the depth mean incorporating previously 

marginalized or disadvantaged groups into public 

politics. Expanding the scope means bringing a 

wider range of social and economic issues into the 

the authoritative domain of politcs (shifting the 

boundary from the market to the demos). Democratic 

decentralization in other words means redistributung 

power (the authority to make binding decisions about 
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the allocation of public resources) both vertically 

(incorporating citizens) and horizontally (expanding 

the domain of collective decision making. 

Dari pandangan diatas, desentralisasi dipercaya 

mampu membawa unit pembuat kebijakan yang lebih dekat 

dengan masyarakat dengan tujuan untuk membuka peluang 

partisipasi warga yang lebih luas dalam proses-proses politik, 

dan sekaligus memasukkan preferensi masyarakat yang lebih 

luas ke dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian 

peningkatan partisipasi masyarakat pada level lokal dapat 

memperbaiki kinerja demokratik dari institusi politik dan 

karenanya memiliki dampak positif terhadap konsolidasi 

denokrasi negara secara keseluruhan (Rahmatunnisa, 2011). 

Di negara Filipina pada Undang-undang pasal X, 

bagian 3 dari Kontsitusi 1987 menuntut agar kode pemerintah 

daerah dapat diberikan oleh Kongres pada tahun-tahun 

berikutnya untuk melayani dan sebagai dasar yang kokoh untuk 

desentralisasi. Konstitusi menjabarkan bahwa hukum 

desentralisasi dengan mekanisme yang efektif, inisiatif, 

referndum, mengalokasikan unit-unit pemerintah daerah yang 

berbeda kekuasaan, tanggung jawab, sumber daya, 

menyediakan kualifikasi, pemilu, pengangkatan dan 

pemberhentian, istilah, gaji kekuatan dan fungsi serta tugas 
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pejabat setempat. Pelaksanaan ini menuntut proses 

desentralisasi yang dimulai dengan Kode Pemerintah Daerah 

tahun 1991, yang rinciannya dinegosiasikan di Kongres 

Filipina (Ziegenhain, 2016). dengan begitu pmerintah Filipina 

sudah mempunyai acuan untuk menerapkan sistem 

desentralisai pada bagian wilayah negaranya. 

C. Upaya Demokatisasi Pemerintahan Filipina Terhadap 

Konflik Bangsamoro  

Negara Filipina dapat dikatakan sebagai salah satu 

negara paling demokratis di Asia Tenggara setelah Indonesia. 

Secara umum, Filipina merupakan negara kesatuan berbentuk 

republik dengan sistem presidensial. Meskipun Filipina 

merupakan negara kesatuan, namun memiliki satu daerah 

otonomi khusus yaitu Autonomous Region in Muslim 

Mindanao (ARMM). Akan tetapi proses demokrasi yang 

sedang berjalan perlu diperbaiki terutama masih adanya 

ketimpangan pembangunan di Filipina Selatan serta perlakuan 

diskriminatif Manila terhadap komunitas Muslim di Mindanao 

(Maksum, 2018). 

Perjuangan negara untuk kebebasan dan demokrasi 

telah ditandai oleh kekerasan dan konflik sehingga 

mengakibatkan banyaknya kehilangan jiwa dan harta benda. 
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Pendekatan pemerintah untuk resolusi konflik sering diikuti 

kehilangan startegi yang pada akhirnya menyebabkan eskalasi 

yang lebih lanjut dari konflik. Meskipun begitu, ini merupakan 

proses dan tahapan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi 

seutuhnya. Gerakan perdamaian dimulai sebagai sebuah 

perjuangan melawan eskploitasi, ketidaksetaraan dalam 

distribusi sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia. 

Selama bertahun-tahun advokasi organisasi masyarakat telah 

memberikan dorongan dalam membangkitkan kesadaran 

umum. Sebagian besar mereka telah membantu arah inisiatif 

pemerintah dalam proses perdamaian konflik minoritas 

Bangsamoro (Rosario-Braid, 2000).                

Solusi desentralisasi asimetris atau otonomi khusus 

pada Bangsamoro di Filpina Selatan sempat dilakukan pada 

masa pemerintahan Aquino III dengan bantuan beberapa 

lembaga internasional dengan 4 negara perwakilan yaitu 

Jepang, Inggris, Turki, dan Saudi Arabia serta adanya negara 

yang menjadi fasilitator yaitu Malaysia, yang menghasilkan 

kerangka perjanjian damai antara MILF dengan dengan 

pemerintah Filipina. Kerangka perjanjian tersebut merupakan 

titik terang awal dalam mencapai perdamaian meskipun 

perjanjian tersebut tidak berjalan dengan lancar. Ide 

desentralisasi ini dinilai masuk akal di negara majemuk 
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Filipina. Pada masa pemerintahan Duterte melihat kebutuhan 

untuk dilalukannya desentralisasi asimetris, guna untuk 

mengurangi kekuatan elit dan untuk mengakhiri 

pemberontakan di Filipina Sealatan. Selain itu dalam melihat 

perkembangan ekonomi Duterte berniat untuk meneruskan 

kebijakan ekonomi pemerintahan Aquino yang harus 

meyakinkan kepada investor dalam dan luar negeri. 

Bagaimanapun pemerintahan Duterte berharap untuk 

memperluas pertumbuhan ekonomi di Filipina terutama dalam 

pembangunan ekonomi pada wilayah yang berpotensi tinggi 

terhadap sumber daya yaitu Mindanao (Khaerina, 2017, hal. 

54). 

Pada konteks konflik Bangsamoro, salah satu faktor 

utama yang mempengaruhi potensi pengembangan 

pemerintahan yang efektif dan demokratis di wilayah 

Bangsamoro adalah hasil akhir dari proses perdamaian. Saat ini 

proses yang berkaitan adalah dengan menyiapkan unsur-unsur 

struktural utama dari hubungan baru antara Bangsa Moro dan 

pemerintah nasional, dengan proses yang berkaitan dengan 

demokrasi dan good governance diturunkan kepada kerja 

Komisi Transisi penyusunan Undang-Undang Dasar, dan 

MILF yang dipimpin oleh Otoritas Transisi Bangasmoro. 

Secara historis, perhatian memadai untuk pemerintahan dan 
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demokrasi isu pasca-konflik selama proses perdamaian 

memiliki banyak kasus sehingga mengakibatkan pemerintahan 

yang kurang demokratis dan menyebabkan peningkatan 

ketidakstabilan dari waktu ke waktu (Meisburger, 2014). 

Dalam rangka untuk memastikan perdamaian jangka 

panjang, negara harus melihat ke dalam pendekatan sensitif 

budaya dengan tidak mengasingkan kelompok yang dirugikan 

dan sebaliknya berusaha untuk mengintegrasikan mereka ke 

masyarakat yang lebih luas. Struktur demokrasi yang ada di 

Filipina membuat negara mau untuk melakukan perundingan 

dengan MILF. Cara pendekatan secara halus (soft approach) 

oleh pemerintah dilakukan karena Bangsamoro yang ada di 

wilayah Mindanao masih menjadi warga negara Filipina dan 

karenanya negara wajib mendengarkan, dan mencarikan solusi 

bagi keinginan warganya. Meskipun keinginannya untuk 

memisahkan diri dari Filipina, negara setidaknya harus 

mencarikan cara agar Bangsamoro berkenan untuk 

menyelesaikan konflik kedua pihak dan menjalin perdamaian 

dengan pemerintah (Rafiq, 2017). 

Pada tahun 1996, Final Peace Agreement 

ditandatangani dengan MNLF untuk menjalankan 

pemerintahan otonom Moro dan menghasilkan wilayah otonom 

yaitu Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). 
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Namun, Presiden Filipina Benigno Aquino III mengamati 

bahwa otonomi Moro di bawah ARMM tidak mencapai 

tujuannya dalam mempromosikan kesejahteraan umat Islam. 

Kemiskinan di kalangan umat Islam tetap tinggi dengan 

pertumbuhan ekonomi Moro berada pada bagian paling rendah 

dibandingkan dengan yang lain. Konflik terus menerus terjadi, 

dan kriminalitas tetap berlanjut. Oleh karena itu para pemimpin 

Filipina telah setuju pada masalah ini dan menganjurkan untuk 

reformasi lebih lanjut dengan realistis melalui otonomi politik 

yang lebih besar bagi penduduk Moro yang sedang bergolak 

(Magdalena, 2018). 

a) Bangsamoro Basic Law (BBL) 

Perjanjian damai melalui otonomi khusus sebenarnya 

telah disepakati pada masa pemeritahan Presiden Benigno 

Aquino dalam upaya mengakhiri pemberontakan dari gerakan 

separatis Bangsamoro. Aquino telah mengirimkan kepada 

parlemen usulan undang-undang yang memberi otonomi 

kepada minoritas Muslim. Pemerintah Filipina juga telah 

melakukan beberapa kebijkan dengan melanjutkan 

desentralisasi dan kebijakan ekonomi yang mendorong 

investasi di selatan dan daerah terpencil lainnya. Kebijakan 

ekonomi ini yakni dengan membuat zona ekonomi khusus baru 

yang dirancang untuk menarik investasi dan menjadi salah satu 
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strategi penyelesaian konflik insurjensi di Filipina Selatan Di 

Filipina, Desentralisasi atau regionalisasi sudah diterima 

sebagai fakta oleh para pembuat keputusan. Sebagai contoh, 

tidak ada tingkat upah minimum nasional yang ditetapkan pada 

tingkat yang berbeda secara regional. Hal ini adalah 

penerimaan pertimbangan ekonomi yang berbeda antara 

masing-masing daerah (Shindyawati, 2019, hal. 39). 

Di bawah kepemimpinan Aquino, Perjanjian 

Komprehensif pada Bangsamoro (CAB) tampaknya 

memberikan momen penting dalam perjuangan panjang. Ini 

menandakan harapan resolusi abadi dan damai dari konflik dan 

menjadi langkah pertama untuk penyusunan Bangsamoro Basic 

Law (BBL) di awal 2014. Hal itu dimaksudkan untuk 

menetapkan dasar hukum otonomi Moro, termasuk pengaturan 

administrasi, rincian pembagian kekuasaan, dan bagaimana 

pendapatan akan terbentuk dan meningkat di wilayah 

Bangsamoro (Acton, 2016). Bangsamoro Basic Law (BBL) 

merupakan aspirasi umat Islam untuk menentukan identitas dan 

nasib mereka sendiri. Undang-undang ini akan menciptakan 

tanah air Bangsamoro baru yang terdiri dari provinsi, kota, dan 

wilayah yang berdekatan serta ingin dan telah memilih untuk 

menjadi bagian dari entitas Bangsamoro. BBL menjabarkan 

kerangka kerja untuk pemerintahannya, dengan ketentuan yang 
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mempertimbangkan budaya dan tradisi Muslim serta 

menangani dasar konstituennya. Kepentingan serta kebutuhan 

bagi orang-orang Bangsamoro dapat terwujud dengan 

mengimplementasikan perjanjian yang telah ditandatangani, 

khususnya Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB). BBL 

yang diusulkan oleh Bangsamoro tetap mempertimbangkan 

negosiasi damai dan perjanjian-perjanjian lain yang diperoleh 

selama beberapa dekade, yaitu Perjanjian Tripoli dan Final 

Peace Agreement (Lagdameo-Santilan, 2018). 

b) Bangsamoro Organic Law (BOL) 

Pada masa pemerintahan Filipina saat ini, Duterte 

berusaha untuk menghidupkan kembali perjanjian damai yang 

dikenal sebagai hukum dasar Bangsamoro yang ditujukan 

untuk mengakhiri dekade pemberontakan di Mindanao Filipina 

Selatan. Sebanyak 30 RUU yang gagal disahkan oleh 

pendahulu Duterte telah direvisi. Disamping itu Mindanao 

merupakan wilayah yang memliki deposit mineral dan 

memegang setengah dari cadangan negara itu akan dikelola 

oleh pemerintah dan wilayah otonom Muslim. Ini merupakan 

salah satu strategi  pemerintah untuk menjaga sumber daya 

negara. Duterte juga menggunakan perjanjian damai dan 

perluasan wilayah otonom Mindanao digunakan sebagai 

pengungkit bagi kelompok pemberontak lainnya untuk 
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mengehentikan kekerasan dengan meletakkan senjata mereka 

(Blomberg News, 2017). 

Konflik Moro telah melibatkan jaringan aktor yang 

dinamis dan kompleks yang terus berkembang dan berubah dari 

waktu ke waktu. Sementara itu perbedaan dan ketidasepakatan 

antara kedua kelompok utama separatis Bangsamoro yaitu 

MNLF dan MILF masih perlu diatasi. Oleh karena itu 

kesepakatan damai yang memuaskan akan membantu 

mencegah anggota MNLF dan MILF untuk bergabung dengan 

kelompok jihadis dan teroris. Kedua kelompok relatif setuju  

dengan BBL dan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Dengan 

demikian presiden Duterte berkomitmen meyakinkan kedua 

kelompok tersebut dalam mensukseskan BBL, asalkan kedua 

kelompok separatis dapat mendamaikan dan menerima 

perbedaan mereka. Dengan begitu pemerintah Filipina tidak 

hanya akan memiliki potensi untuk mengurangi penyebaran 

lebih lanjut dan pengaruh jihadisme dari kelompok-kelompok 

pro ISIS, tetapi juga dapat mencegah lebih jauh pecahnya 

kelompok separatis menjadi berbagai faksi dan berpotensi 

membuat konflik semakin sulit untuk diatasi (The Diplomat, 

2018). Jelaslah bahwa hubungan dinamis diantara aktor konflik 

memiliki situasi dan kondisi yang matang untuk melakukan 

pencapaian perdamaian. Dengan kesediaan kedua kelompok 
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separatis terbesar Bangsamoro untuk bekerja sama dengan 

pemerintah dalam proses perdamaian merupakan pencapaian 

tonggak penting yang harus dipupuk dan dibangun. 

Pada tanggal 26 Juli 2018, Presiden Filipina Rodrigue 

Duterte mengesahkan Undang-undang Organik Bangsamoro 

(BOL) sebagai revisi dan pengganti dari Undang-Undang 

Dasar Bansgamoro (BBL). Undang-Undang ini memberi 

entitas baru yaitu Kawasan Otonomi Muslim Bangsamoro di 

Mindanao (BARMM), kekuatan politik dan pertumbuhan 

ekonomi yang telah dijanjikan pemerintah-pemerintah 

terdahulu kepada kelompok separatis agar menghentikan 

konflik. Upaya yang telah dilakukan Duterte ini merupakan 

usaha dalam mengatasi ekstremisme dan menghilangkan 

pemberontakan yang berlangsung setengah abad. Undang-

Undang ini akan membantu membawa kelompok separatis 

yang memisahkan diri dapat kembali menempuh jalan politik 

dan menghapus kemungkinan terjadinya kembali insiden 

seperti Marawi (Republika.co.id, 2018). Namun ada asumsi 

lain yang menyatakan bahwa pengesahan BOL tidak menjamin 

dalam pengahapusan ekstremisme. Perlu diingat bahwa 

kelompok-kelompok jaringan teroris seperti Abu sayyaf dan 

Dawlah Islamiyah terkenal kelompok-kelompok arus utama 

seperti MILF terlihat tidak efektif dalam perjuangan penentuan 
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nasib sendiri. Oleh karena itu untuk mencegah terulangnya 

sejarah, pembentukan Daerah Otonomi Bangsamoro harus 

benar-benar menjadi pemerintahan sendiri dan otonom. 

Mungkin tidak mudah menghilangkan ekstremisme dalam 

semalam, akan tetapi langkah untuk memberikan otonomi yang 

luas pada kawasan itu merupakan langkah yang benar dan 

berpotensi mengurangi konflik kekerasan (The ASEAN Post, 

2018). 

Hukum Organik untuk Daerah Otonomi Bangsamoro 

(OLBARMM) yang disahkan pada masa pemerintahan Duterte 

hadir sebagai pengganti dari Daerah Otonomi Muslim 

Mindanao (ARMM) yang didirikan pada tahun 1989 melalui 

Undang-Undang Republik No. 5734 dan diperkuat pad tahun 

2001 melalui Undang-Undang Republik No. 9054. 

OLBARMM adalah hasil dari upaya bertahun-tahun dari para 

pembuat perdamaian di kedua sisi pihak yang bertikai. Pada 

BARMM penduduk akan memilih 80 anggota parlemen yang 

mewakili berbagai partai, distrik, dan masyarakat adat. 

Anggota parlemen kemudian akan memilih seorang menteri 

utama dan dua wakil menteri diantara mereka. Ketua menteri 

juga harus menunjuk anggota kabinetnya. Dalam pengakuan 

identitas Bangsamoro, OLBARMM akan mengakui dan 

mempertahankan identitas historis dan geografis masyarakat 
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Bangsamoro. Pada bagian 1 pasal II Undang-Undang Organik 

menyatakan bahwa orang Bangsamoro adalah  “mereka yang 

pada saat munculnya penjajahan Spanyol, dianggap penduduk 

asli Mindanao dan kepulauan Sulu dan pulau-pulau yang 

bercampur keturunan atau berdarah penuh termasuk pasangan 

dan keturunan mereka. Pemerintah Bangsamoro akan memiliki 

kekuasaan eksklusif atas beberapa bidang termasuk 

penganggaran, administrasi peradilan, pertanian, hukum adat, 

penciptaan sumber-sumber pendapatan, pengurangan resiko 

bencana dan manjemen, zona ekonomi, wilayah leluhur, hibah 

dan sumbangan, hak asasi manusia, unit pemerintah daerah, 

pekerjaan umum, layanan sosial, serta perdagangan dan 

industri (CNN Philippines, 2018). 

Undang-Undang ini terdiri dari 18 artikel yang 

mendefinisikan yurisdiksi teritorial BAR, prinsip-prinsip dan 

kebijakan umum, kekuasaan dan struktur pemerintah 

Bangsamoro, wali, hak-hak dasar, sistem peradilan, pertahanan 

dan keamanan nasional. Otonomi fiskal, otonomi daerah dan 

warisan, rehabilitasi dan pengembangan, plebisit, amandemen 

dan ketentuan sementara. Pada pasal IV (Prinsip dan Kebijakan 

Umum) dicantumkan prinsip-prinsip panduan yang akan 

mengatur BARMM dalam semua aspek pemerintahan sosial 

ekonomi dan politik. Prinsip-prinsip ini meliputi : integritas 
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teritorial dan kesetiaan yang mengamantkan Bangsamoro 

sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan bagi bangsa 

Filipina; pemerintahan sendiri yang memungkinkan orang 

Bangsamoro untuk menentukan nasib mereka sendiri; sistem 

politik yang demokratis; sistem pemilihan yang konsisten 

dengan undang-undang pemilihan nasional dan partisipasi 

pemilihan yang demokratis; pembentukan pemerintahan sipil; 

promosi keadilan sosial; kepatuhan terhadap perjanjian dan 

perjanjian internasional; menghormati hak-hak masyarakat 

adat nono Moro; dan menghormati kebebasan memilih (Vina, 

2019). 

Pasal V menggambarkan kekuasaan pemerintah pusat 

dan pemerintah Bangsamoro. Dengan demikian, pemerintah 

pusat menajalankan semua kekuasaan yang tidak diberikan 

kepada Pemerintah Bangsamoro. Kekuasaan yang lebih 

signifikan oleh Pemerintah Bngsamoro adalah administrasi 

peradilan, organisasi administrasi, doamin leluhur dan sumber 

daya alam, penganggaran, layanan sipil, klasifikasi tanah 

publik, hukum adat, domain unggulan, hak asasi manusia, hak-

hak masyarakat adat, pekerjaan umum dan struktur, 

pengembangan pariwisata dan banyak lagi. Kemuadian pda 

pasal VI (Hubungan Atntar pemerintah) menetapkan 

mekanisme yang akan menentukan hubungan antar pemerintah 
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Bansgamoro untuk kerja sama , koordinasi dan penyelsaian 

masalah. Presiden harus melakukan pengawasan umum 

terhadap pemerintah Banngsamoro utuk memastikan bahwa 

hukum dipatuhi dengan setia. Suatu Badan Hubungans Antar 

Pemerintah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan 

menyelesaikan masalah melalui knsultasi dengan cara yang 

tidak bermusuhan (Republic Act no.1105, 2018). 

Beberapa studi telah menyoroti bahwa pemberontakan 

dan konflik kekerasan cenderung berusaha di negara-negara 

yang menderita isolasi sosial-ekonomi, begitu juga dengan 

Mindanao yang tercatat sebagai wilayah termiskin di Filipina. 

Terorisme dan konflik bersenjata adalah masalah di mana 

pemerintah nasional memiliki peran penting untuk bermain. 

Pemerintah harus menciptakan kondisi untuk integrasi 

ekonomi sosial antara orang Moro dan Manila. Pada akhirnya, 

pendekatan antar lembaga diperlukan untuk mengatasi masalah 

sosial-ekonomi dari selatan. Pada  17 Oktober 2018 menandai 

ulang tahun pertama akhir dari pengepungan Marawi, dengan 

pemerintah menghadapi tantangan nyata untuk membangun 

kembali infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kota dalam 

mencegah kerentanan lebih lanjut terhadap ekstremisme 

agama. Lima bulan pertempuran di Marawi telah menyebabkan 
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kerusakan jangka panjang dari kota serta menunda proses 

pembangunan (Nahdohdin, et al., 2019). 

Penasihat Keamanan Philipina Hermogenes Esperon Jr 

memberikan peringatan bahwa penyebaran ektremisme di 

Mindanao akan berlanjut jika Kongres gagal dalam meloloskan 

Undang-Undang Bangsamoro Basic Law (BBL). BBL akan 

mengizinkan transisi damai MILF dari kelompok bersenjata 

untuk melegitimasi aktor politik yang bersaing dalam 

pemilihan yanga adil dan bebas dimana hak dan aspirasi 

mereka ditempuh semata-mata melalui cara yang demokratis. 

Sebuah pembentukan pemerintahan otonom yang lebih 

representatif dan responsif, dan kelanjutan prakarsa 

pembangunan yang membahas kemiskinan dan penyampaian 

layanan pemerintah yang luas. Perkembangan politik dan 

ekonomi yang positif akan mengarah kepada penyelesaian 

konflk kekerasan internal yang telah berlangsung lama di 

Filipina. Oleh karena itu bila kongres dapat meluluskan BBL 

maka akan membantu mengekang pernyebaran ekstremisme di 

Mindanao karena pemerintah Bangsamoro akan dapat 

membantu para pemimpin Islam moderat untuk melawan 

ideologi radikalisme (Republika.co.id, 2018). 
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D. Kesimpulan Bab 

Pemberlakuan desentralisasi asimetris atau otonomi 

khusus sebenarnya dapat menguntungkan bagi penyelesaian 

konflik etnis dan agama. Pemberian otonomi khusus pada 

kaum minorits Bangsamoro tidak hanya dapat bermanfaat 

untuk pengurangan kekerasan maupun konflik bersenjata, 

tetapi juga untuk peningkatan kualitas demokrasi di Filipina. 

Desentralisasi dipandang sebagai alat untuk memperbaiki 

ketidakpuasan kaum minoritas terhadap negara. Jika konflik 

kekerasan berkurang dalam suatu negara, keseluruhan kualitas 

demokrasi akan naik. 

Pemerintah Filipina sebenarnya telah melakukan 

upaya perjanjian damai dengan pemberian wilayah otonomi 

pada masa Beniqno Aquino III. Tetapi perjanjian ini dianggap 

gagal dan inkonstitusional oleh Kongres. Selanjutnya pada 

masa pemerintahan rodigue Duterte melanjutkan upaya-upaya 

perdamaian yang gagal pada masa dahulunya. Dalam 

mewujudkan perdamaian terhadap konflik yang mengakar ini, 

Duterte melahirkan kebijakan BOL sebagai pengganti BBL dan 

memperbarui kebijakan ARMM dengan menggantinya 

menjadi BARMM dengan tujuan memperluas wilayah otonomi 

dan memberikan hak kepada Bangsamoro untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri. Maka dari itu upaya demokratisasi di 
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Filipina  pada masa Duterte telah mengalami peningkatan dari 

pemerintahan sebelumnya dengan menjadikan kedua gerakan 

separtis utama Bangsa moro sebagai mitra bagi pemerintahan 

Filipina. 

 


