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ABSTRAK

Nama
NPM
Judul

: Aryanne Regita Kridhaning Pawesthri
: 2016330043
: Dampak Sekuritisasi Politik Konflik Darfur, Sudan Terhadap
Keamanan Masyarakat dan Stabilitas Regional
____________________________________________________________
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa konflik yang
dimulai tahun 2003 di Darfur telah disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, dan
bagaimana kebijakan sekuritisasi politik pemerintah Sudan atas ancaman
kelompok pemberontak kemudian memiliki dampak terhadap keamanan
masyarakat Darfur dan juga stabilitas regional sejak awal mula pecahnya konflik.
Tulisan ini memiliki pertanyaan penelitian yang berbunyi “Bagaimana
kebijakan sekuritisasi politik oleh pemerintah Sudan dalam konflik di
Darfur telah berdampak pada keamanan masyarakat dan stabilitas
regional?”, dan akan dianalisa dengan mengacu kepada kerangka teori Critical
Security Studies dan Sekuritisasi, serta dilengkapi dengan konsep Human
Security. Melalui metodologi penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa
konflik yang terjadi di Darfur telah menimbulkan kekejaman besar terhadap
masyarakat, melanggar hak asasi manusia dan mengancam aspek komunal dari
keamanan manusia. Terjadinya serangan terhadap masyarakat oleh pihak
kelompok paramilliter yang didukung pemerintah memberi resiko besar terhadap
keamanan kehidupan manusia, dimana bukti-bukti sendiri menunjukkan bahwa
pemerintah dan pasukan Sudan berpartisipasi secara langsung dalam serangan.
Sudan sebagai negara yang seharusnya menjadi penjamin keamanan bagi
rakyatnya, justru berbalik mengancam kehidupan masyarakat, merampas
kebebasan rakyat dari rasa takut. Ancaman tidak hanya berada dalam lingkup
internal Sudan, namun terus merambat hingga ke negara-negara sekitar, membuat
konfigurasi konflik semakin kompleks dengan adanya keterlibatan aktor regional
yang terkena dampak dari konflik ini.
Kata Kunci: Sudan, Konflik Darfur, Sekuritisasi, Human Security, Stabilitas
Regional.
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ABSTRACT

Nama
NPM
Judul

: Aryanne Regita Kridhaning Pawesthri
: 2016330043
: The Impact of Political Securitization on the Conflict of Darfur,
Sudan, Towards the Community Security and Regional Stability
____________________________________________________________
This research is done with the purpose of explaining how the 2003 conflict in
Darfur had been caused by various factors, and how the policy of political
securitization by the government of Sudan over the threat emanating from rebel
groups are then considered to have an impact towards the community security of
the people of Darfur as well as the region‟s stability ever since the outbreak of the
conflict. The research question that drives this research is “How does the policy
of political securitization by the government of Sudan in the conflict of Darfur
have impacted the community security and regional stability?”, which then will
be analyzed through the theoretical framework of Critical Security Studies and
Securitization framework, and the concept of Human Security. Through
qualitative methodological research, it is then deducted that the conflict in Darfur
had resulted in grave suffering towards the people, added by the grave violations
of human rights that threatens the communal aspect of human security. The
ongoing attacks on civilians populations by the government-backed militia risks
the security of the lives of the people, where the evidences pointed that the
government had participated directly in the attacks. Sudan as a state that should
have been the guarantor of peace and security for its people, had turned its back
and threatens the lives of their own populations, taking away the people‟s
freedom from fear. The threats does not only lie internally, but it has spread
regionally, further entangling the complexity of the conflict with the involvement
of regional actors that have been impacted by the conflict.
Keywords: Sudan, Darfur conflict, Securitization, Human Security, Regional
Stability.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Konflik etnis di wilayah Darfur, merupakan suatu bentuk ancaman yang
berbeda dari aspek keamanan pada umumnya. Konfigurasi politik global pasca
Perang Dingin telah membawa banyak perubahan, dengan salah satu perubahan
paling bermakna berada dalam bidang keamanan. Dengan berakhirnya Perang
Dingin, timbul kesadaran bahwa konflik tidak lagi hanya bersifat antar negara,
namun juga terdapat peningkatan pada konflik yang bersifat internal, yang
memiliki implikasi lintas batas negara. Adapun konflik yang terjadi kini tidak
hanya dilatarbelakangi oleh faktor tradisional seperti militer, namun saat ini telah
merambah kepada berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia seharihari. Hal ini kemudian melahirkan sebuah dimensi baru terhadap kajian keamanan
sebagai hasil dari suatu pendalaman dan perluasan dari konsep keamanan itu
sendiri, yang memandang bahwa keamanan membutuhkan suatu perspektif nontradisional yang berbeda dari pandangan tradisional.
Keamanan non-tradisional berfokus pada kelangsungan hidup dan
kesejahteraan manusia dan negara dari permasalahan yang berasal dari sumbersumber non-militer.1 Negara bukan lagi objek utama dari keamanan, dimana
masyarakat dalam negara sendiri telah meluas sebagai bagian dari objek kajian
1

Mely Caballero Anthony, An Introduction to Non-traditional Security Studies: A Transnational
Approach, Los Angeles: Sage, 2016.

2

dari keamanan – dengan fokus pada bagaimana masyarakat dalam suatu negara
dapat bertahan hidup secara layak baik dalam tingkatan individual maupun
masyarakat.
Konflik yang terjadi di Darfur, Sudan sendiri menjadi contoh nyata dari
suatu tantangan terhadap keamanan non-tradisional. Sebuah konflik dan
peperangan dalam suatu negara, sudah pasti berdampak besar terhadap
masyarakat sipil. Hal ini benar terbukti dalam tingginya arus pengungsi yang
melarikan diri dari Sudan dengan harapan mencari peruntungan yang lebih baik,
terutama ke negara-negara terdekat – seperti Chad – sehingga memberi dampak
tertentu terhadap keamanan dan stabilitas regional pasca pecahnya konflik Darfur
ini. Kondisi di Darfur berasal dari konflik internal, namun kini telah memiliki
implikasi lintas batas negara dan mempengaruhi tidak hanya keamanan negara,
namun juga keamanan manusia dalam situasi kehidupan sehari-hari. Negara yang
seharusnya menaungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat, pada kasus ini
justru menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pergumulan masalah dari
orang-orang yang mencari perlindungan dan suaka dari pertempuran yang
mengancam hidup mereka.

1.2 Identifikasi Masalah
Darfur adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian barat Republik
Sudan, benua Afrika. Sebagai rumah dari berbagai etnis majemuk, Darfur
kemudian terbagi kembali menjadi tiga wilayah yang merepresentasikan masingmasing etnis yang menduduki wilayah tersebut, yaitu Utara, Barat, dan Selatan.
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Darfur Utara terdiri dari masyarakat mayoritas non-Arab Zaghawa dan Arab
Meidab. Etnis Fur, Massalit, Daju, dan Berti menempati wilayah Darfur Barat,
dan Darfur Selatan sendiri didiami oleh kaum etnis Baqqara. Adapun mayoritas
masyarakat Darfur menganut agama Islam. 2
Demografis masyarakat wilayah Darfur yang majemuk menyebabkan
perbedaan dalam berbagai aspek, dan hal ini sendiri kemudian memicu banyaknya
konflik dan peperangan berbasis etnis yang telah berlangsung sejak lama. Dalam
sejarah, konflik etnis antar pihak telah selalu hadir dalam kehidupan masyarakat
di Darfur. Namun untuk memahami penyebab dan implikasi dari konflik etnis ini,
diperlukan adanya pemahaman lebih dalam mengenai kondisi politik Sudan itu
sendiri. Konflik di Darfur sendiri pertama kali bergejolak di tahun 2003, ditandai
dengan

serangan

oleh

kelompok

pemberontakan

Sudan

Liberation

Movement/Army (SLM/A). Pemberontakan sendiri terjadi atas kritik kelompok
oposisi terhadap ketidakadilan pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban
kepada pemerintah Sudan yang telah melaksanakan kebijakan yang dinilai
menjunjung tinggi nilai marginalisasi, diskriminasi ras, pengucilan, eksploitasi,
dan perpecahan. 3
Munculnya kelompok pemberontak yang didukung oleh berbagai pihak
lain menjadi salah satu ancaman tersendiri terhadap pemerintahan Sudan. Sejak
Juli 2003, pasukan pemerintah Sudan bersama dengan pasukan milisia yang
dikenal sebagai “Janjaweed”, telah melakukan serangan dalam skala besar dalam
operasinya untuk meredam pemberontakan di Darfur. Dilaporkan bahwa warga
2

Samuel Totten dan Eric Markusen, Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan,
New York, NY: Routledge, (2006), hlm. 3.
3
Ibid.
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sipil bahkan juga terkena dampak langsung dari serangan darat maupun udara, dan
mengalami pemerkosaan, penyiksaan, dan penjarahan harta benda pribadi. Dunia
internasional telah mengecam pemerintah Sudan dalam upaya mengusut tuntas
seluruh kejahatan berat yang telah terjadi di Darfur.4 Atas dasar ini, pemerintah
Sudan kemudian dituduh telah melakukan kejahatan besar genosida dan ethnic
cleansing.
Seiring dengan konflik yang semakin memanas, masyarakat Darfur
semakin rawan dan terekspos kepada kekerasa. Pada Desember 2005, lebih dari
dua juta korban pengungsi “ethnic cleansing” di Darfur hidup dalam perkemahan
pengungsi, di mana bantuan asing merupakan sumber utama untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Sebagian besar pengungsi tidak dapat kembali ke tempat asal
mereka dikarenakan kondisi tidak aman yang telah diciptakan oleh pasukan
pemerintah dan kelompok militan yang didukung oleh pemerintah Sudan. 5 PBB
kemudian menyatakan secara resmi bahwa konflik Darfur telah mengakibatkan
dampak terhadap jatuhnya korban sebanyak 500.000 orang, dan lebih dari
2.000.000 orang harus kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi ke
negara lain. 6
Pada terjadinya suatu konflik internal, tentu dampak yang dirasakan tidak
hanya dalam negara itu sendiri, namun juga terhadap negara-negara sekitar. Chad
adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan daerah Darfur, dan
menerima jumlah pengungsi Darfur secara konsisten. Hal ini menyebabkan
4

Human Rights Watch, “Entrenching Impunity: Government Responsibility for International
Crimes in Darfur.”, Vol.17, no. 17(A), (2004): hlm. 1.
5
Ibid.
6
Watson Institute for International Studies, “Violence in Darfur”, Sudan a Supplement to
Confronting Genocide: Never Again?, (2009): hlm. 3.
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pemerintah Chad merasa bertanggungjawab untuk menangani secara langsung
ancaman yang mungkin dibawa oleh kondisi konflik yang semakin memburuk di
Darfur.
Darfur merupakan wilayah yang menjadi korban dari kebijakan
marginalisasi pemerintah Sudan. Konflik yang terjadi telah menimbulkan
kekejaman besar terhadap masyarakat, melanggar hak asasi manusia dan
mengancam aspek komunal dari keamanan manusia. Adanya eksodus besarbesaran telah mengganggu stabilitas kawasan Sudan, dan ditambah dengan terus
terjadinya serangan terhadap masyarakat oleh pihak kelompok militan memberi
resiko besar terhadap keamanan kehidupan manusia, dimana bukti-bukti sendiri
menunjukkan bahwa pemerintah dan pasukan Sudan berpartisipasi secara
langsung dalam serangan. 7

1.2.1 Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi dan mengarah kepada analisa yang
didasarkan pada pemahaman dan isu human security menggunakan
kerangka pemikiran sekuritisasi, yang kemudian membahas mengenai
bagaimana pemerintah Sudan sendiri telah berperan dalam pecahnya
konflik di Darfur dan menyebabkan ancaman tertentu terhadap keamanan
dari komunitas masyarakat Darfur serta stabilitas regional di kawasan
Afrika sendiri. Adapun pembahasan difokuskan secara khusus terhadap
dampak keamanan masyarakat yang semakin memburuk di Darfur sejak
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pecahnya konflik. Mengingat lamanya periode konflik yang berlangsung
di Darfur, dan kaitannya dengan sejarah dan keseluruhan akar dari
berbagai permasalahan di Sudan, maka penelitian ini akan dibatasi pada
konflik yang terjadi pada tahun 2003.
1.2.2 Perumusan Masalah
Melihat besarnya konflik yang telah melewati perbatasan Darfur,
keterlibatan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah serta
implikasinya terhadap masyarakatnya, hal ini kemudian menimbulkan
pertanyaan tentang bagaimana hasil dari sekuritisasi sektor politik dari
konflik etnis yang telah dilakukan kemudian membawa dampak terhadap
kondisi keamanan komunitas masyarakat Darfur. Maka kemudian
penelitian ini akan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai
berikut: “Bagaimana kebijakan sekuritisasi politik oleh pemerintah
Sudan dalam konflik di Darfur telah berdampak pada keamanan
masyarakat dan stabilitas regional?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Dari penjabaran permasalahan yang akan dianalisa, adapun tujuan
dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menggambarkan
bagaimana konflik di Darfur sendiri telah disebabkan oleh berbagai faktor
penyebab dan bagaimana kebijakan sekuritisasi politik pemerintah Sudan
atas ancaman kelompok pemberontak kemudian memiliki dampak
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terhadap keamanan komunitas konflik dan stabilitas regional sejak awal
mula meletusnya konflik.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Dengan diselesaikannya penelitian ini, adapun kegunaan yang
sekiranya hendak dicapai oleh penulis diantaranya adalah:
1. Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas wawasan akan
studi keamanan yang telah dipelajari, dan dapat mengaplikasikan
konsep dan teori HI kepada proses analisa dari suatu studi kasus
keamanan.
2. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu
peminat studi keamanan, khususnya keamanan non-tradisional
dalam memahami suatu konflik internal secara lebih mendalam.

1.4. Kajian Literatur
Kajian literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan dan gambaran dan menegaskan kembali tujuan dari penelitian ini, agar
semakin efektif dalam menjabarkan masalah penelitian. Oleh karena itu, penulis
akan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan isi penelitian ini, yaitu
sebagai berikut:
N. Noah Bassil – The Failure of the State in Africa: The Case of Darfur8
Dalam tulisannya, N. Noah Bassil mengkaji mengenai sifat konflik yang
pada dasarnya dikarakterisasikan bersifat etnik. Menurut Bassil, asumsi bahwa
8
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konflik Darfur didasarkan pada landasan etnis adalah pandangan yang cacat,
sehingga dibutuhkan pendekatan alternatif lainnya. Bassil menentang pandangan
populer bahwa konflik di Darfur didasarkan pada alasan etnis, lalu kemudian
menyampaikan argumen-argumen logis yang menunjukkan bahwa faktor
penyebab konflik Darfur bersifat kompleks, dan dengan mengatakan bahwa
konflik di Darfur adalah berbasis etnis menurutnya terlalu menyederhanakan
masalah. Dalam kajiannya, Bassil bersikeras bahwa konflik identitas di Darfur
sendiri ada karena permasalahan dalam politik Sudan, dan merupakan dampak
dari perjuangan untuk menguasai kekayaan sumber daya.
Salah satu pandangan paling populer adalah klaim mengenai etnis Arab
yang berdiam di utara Darfur adalah pelaku atas kejahatan ethnic cleansing
terhadap populasi etnis Afrika yang berdiam di wilayah selatan. Menurut Alex de
Waal, mengkarakterisasikan konflik Darfur sebagai sebuah konflik antara etnis
Arab melawan etnis Afrika bukan merupakan gambaran realita yang sebenarnya.
Bassil menyetujui pernyataan O‟Fahey yang berpendapat bahwa hal ini
merupakan hasil dari politisasi terhadap adanya perbedaan etnis. Maka dari itu,
Bassil kemudian mengkaji dimensi lain dari faktor-faktor penyebab konflik di
Darfur. Ia menyampaikan bahwa faktor degradasi lingkungan seperti kekeringan
dan penggurunan yang menyebabkan pertikaian atas sumber daya alam juga
merupakan penyebab dari meningkatnya konflik di Darfur. Selain itu,
disampaikan juga peran keputusan pemerintah yang dianggap tidak bijak dalam
upaya pembangunan telah menyebabkan kemiskinan, militerisasi dan kurangnya

9

pembangunan di wilayah Darfur sendiri sebagai salah satu penyebab dasar dari
konflik.

Kamal O. Salih – The Internationalization of the Communal Conflict in Darfur
and Its Regional and Domestic Ramifications: 2001-2007 9
Jika tulisan sebelumnya hanya membahas mengenai faktor yang
mendasari terjadinya konflik, Kamal O. Salih kali ini juga mengikutsertakan
bahasan mengenai implikasi tertentu dari konflik Darfur terhadap hubungan
internasional Sudan. Kajian ini melihat bagaimana internasionalisasi konflik
Darfur ini memiliki dampak domestik dan regional, terutama terhadap negaranegara tetangga seperti Chad dan Republik Afrika Tengah. Selain itu, dibahas
juga melalui posisi dan upaya negosiasi dan rekonsiliasi dari konflik Darfur.
Salih disini juga menyampaikan gagasan yang sama dengan Bassil dalam
tulisannya, yaitu bahwa konflik Darfur sendiri bersifat kompleks dan
multidimensional. Faktor penyebab konflik dibahas lebih mendalam lagi, dengan
menyebutkan bahwa penyebab konflik berkelanjutan yang turut mewarnai
pertikaian di wilayah Darfur didasarkan pada alasan iklim kekeringan yang
memaksa kaum suku nomadic untuk pergi mencari wilayah baru untuk ditinggali,
adanya ancaman terhadap keamanan yang disebabkan oleh peran aktor-aktor
tertentu seperti kelompok pemberontak, kepentingan negara asing, atau bahkan
negara sendiri. Selain itu, berbagai faktor politik dan rendahnya tingkat
pembangunan dan perkembangan ekonomi di Sudan terlebih di Darfur sendiri
9
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juga menjadi salah satu faktor yang dipercayai sebagai penyebab pecahnya
konflik ini.
Krisis konflik di Darfur selama ini selalu dilihat oleh dunia internasional
sebagai kejahatan genosida yang dilakukan oleh milisi Arab (Janjaweed) yang
mendapat dukungan dari pemerintah Sudan. Pandangan ini tentu tidak disetujui
banyak ahli yang justru mengaitkan isu konflik ini dengan kapabilitas pemerintah
Sudan dalam mengelola pembangunan secara merata dan kondisi wilayah Darfur
sendiri yang rawan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi maupun sosial.

Hamdy A. Hassan – Dimensions of the Darfur crisis and its consequences: An
Arab Perspective10
Literatur yang ditulis oleh Hamdy A. Hassan menggambarkan situasi
konflik Darfur yang kompleks, dimana dimensi internal dan eksternalnya saling
berkaitan. Sama dengan kedua literatur sebelumnya, Hassan juga mengkritik
pandangan umum akan penyebab konflik Darfur yang dianggap terlalu berfokus
pada narasi konflik etnik dan genosida. Hassan menganalisis konflik Darfur dan
situasi regional Sudan dari perspektif Arab, yang dibagi menjadi dimensi lokal,
regional, dan internasional.
Dalam dimensi lokal, pada esensinya krisis di Darfur sendiri berakar dari
permasalahan lingkungan dan kompetisi antar kelompok atas kelangkaan sumber
daya. Kelangkaan tersebut yang kemudian menyebabkan meningkatnya pertikaian
dan konflik di wilayah Darfur. Perspektif lain juga dapat dipahami dari sisi
10
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ketiadaan sosok atau figur pemimpin yang berkuasa dan menuntun pengambilan
langkah-langkah politis, sehingga peran pembangunan bangsa di Darfur diambil
oleh kelompok-kelompok yang memiliki intensi dan keinginan yang berbedabeda.
Dimensi regional sendiri memandang lebih kepada keadaan tumpang
tindih antara konflik yang terjadi di Darfur dengan Chad, negara tetangganya,
yang juga mempengaruhi struktur sosial di Darfur. Sudan Barat sendiri juga
seringkali menjadi medan proxy wars. Ketidakstabilan politik domestik di negaranegara kawasan, khususnya di sekitar Sudan seperti Chad dan Republik Afrika
Tengah, membuka celah untuk memperbesar pengaruh kelompok-kelompok yang
terlibat. Sedangkan, dimensi internasional yang disampaikan Hassan menekankan
pada pandangan dunia barat terhadap fenomena ini yang berfokus pada praktik
ethnic cleansing, seolah-olah menegasikan fakta historis dan mengabaikan
komponen-komponen lain yang juga berperan penting dalam konflik Darfur.
Masing-masing dari ketiga literatur di atas telah memberikan pemahaman
lebih mendalam mengenai konflik Darfur, terutama mengenai fakta bahwa faktor
identitas dan etnik sendiri bukan merupakan satu-satunya penyebab konflik
internal suatu negara. Namun, dari ketiga literatur tersebut belum ada yang
membahas lebih jauh mengenai bagaimana tindakan sekuritisasi dari pemerintah
Sudan mempengaruhi keamanan komunitas masyarakat Darfur dan stabilitas
regionalnya, terutama dari perspektif human security.
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1.5 Kerangka Pemikiran
Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana keterlibatan
pemerintah Sudan dalam konflik di Darfur mempengaruhi keamanan masyarakat
dan stabilitas regional, akan digunakan teori penyebab konflik oleh Michael E.
Brown, Critical Security Studies (CSS), konsep Sekuritisasi, serta konsep Human
Security yang difokuskan pada pembahasan community security sebagai pedoman
utama dalam menganalisis penelitian ini.
Konflik pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua jenis, konflik yang
terjadi antar-negara (inter-state conflict) dan konflik yang terjadi dalam internal
negara (intrastate conflict). Konflik Darfur dapat dikategorikan sebagai konflik
internal secara umum, dimana konflik terjadi dan berawal dari dalam wilayah
Sudan sendiri. Konflik internal seringkali dikaitkan dengan faktor identitas dan
budaya dari masyarakat, seperti sejarah pertikaian antar kelompok etnik. Michael
E. Brown memaparkan pendapatnya bahwa dalam memandang akar permasalahan
dari konflik internal perlu mempertimbangkan lingkup yang lebih luas.
Maka,

dalam

menjelaskan

dimensi

konflik

internal,

Brown

mengemukakan empat faktor umum yang dapat digunakan dalam menjelaskan
sumber penyebab dari konflik, yaitu faktor struktural, faktor politik, faktor
sosial/ekonomi, dan faktor budaya. 1) Faktor struktural melihat adanya tiga aspek
penting, yaitu lemahnya sistem negara, adanya kekhawatiran tertentu mengenai
kondisi keamanan negara, dan etnis geografis (penyebaran etnis tertentu dalam
suatu wilayah), 2) Faktor politik menekankan pada adanya sistem politik yang
diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, dan elite politik serta politik antar
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kelompok,

3)

Faktor

ekonomi

menerangkan

mengenai

hal-hal

terkait

permasalahan ekonomi yang meluas, sistem ekonomi yang diskriminatif, serta
ekonomi pembangunan dan modernisasi, serta 4) Faktor budaya yang
menitikberatkan pada pola-pola diskriminasi dalam budaya, serta sejarah
kelompok bermasalah. 11 Brown juga menyampaikan adanya dimensi regional
dalam konflik internal, dimana sebagian besar dari konflik internal memiliki
implikasi terhadap stabilitas regional. Dimensi tersebut dapat dibahas menjadi
dua, yaitu dampak konflik internal terhadap negara tetangga, dan tindakan yang
diambil oleh negara tetangga terkait konflik tersebut. 1) Dampak konflik internal
terhadap negara tetangga mencangkup lima kategori utama, yaitu permasalahan
pengungsi, ekonomi, militer, ketidakstabilan, dan perang; sedangkan 2) Tindakan
yang diambil negara tetangga dikelompokkan menjadi lima motivasi, yaitu
intervensi kemanusiaan, keamanan, protektif, oportunis, dan perang oportunis. 12
Dalam perkembangannya, studi keamanan pada awalnya memiliki fokus
utama kepada aspek militer, dengan negara sebagai referent object paling utama.
Seperti yang disampaikan Stephen Walt, kajian keamanan pada esensinya adalah
kajian mengenai ancaman, penggunaan, dan pengelolaan dari kekuatan militer
negara, atau kondisi yang memicu penggunaan kekuatan

yang

dapat

mempengaruhi individu, negara, dan masyarakat, serta kebijakan-kebijakannya
yang mengatur tentang perang antar negara. 13 Namun, seiring dengan berjalannya
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waktu, ditetapkan bahwa teori keamanan tidak hanya cukup jika hanya membahas
mengenai bagaimana keamanan itu sendiri dipelajari, namun juga aspek apa saja
yang harus menjadi objek dari keamanan.
Critical Security Studies (CSS) memandang bahwa bentuk ancaman
terpenting terhadap keamanan negara tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan
militer, namun bentuk ancaman lainnya yang selama ini telah termarginalisasikan,
juga sama pentingnya. 14 Menjauh dari pemahaman tradisional tentang keamanan
yang bersifat state-centric dan hanya berfokus pada aspek militer negara, CSS
menawarkan adanya sebuah pergeseran fokus studi keamanan dari pandangan
yang state-centric ke arah individu sebagai objek dalam mempelajari studi
keamanan. Pergeseran ini dilandaskan pada pemikiran dasar bahwa negara pada
hakikatnya adalah suatu perkumpulan dari komunitas manusia; maka dari itu
objek utama dari keamanan sendiri haruslah manusia yang membentuk negara,
bukan negara yang berdiri sendiri tanpa memandang kepentingan manusianya. 15
Konsep keamanan nasional negara selama ini bergantung pada isu militer dan
strategi, hingga kemudian membentuk pemahaman bahwa keamanan warga
negara terjamin apabila suatu negara mampu menjaga keamanan nasionalnya.
Adanya pergeseran akan fokus utama dari keamanan ini memungkinkan kita
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam mengenai isuisu lain yang sebelumnya tidak dipertimbangkan sebagai ranah keamanan, seperti
isu lingkungan, ketahanan pangan, ketahanan air, dan isu-isu lain yang berkaitan
dengan keamanan individu.
14
15
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Dalam susunan dunia pasca Perang Dingin, ancaman terhadap keamanan
tidak hanya berasal dari dunia dalam sistem internasional yang anarki, namun
dapat berasal dari institusi negara yang bersifat „predator‟ terhadap warga
negaranya sendiri16, dimana seringkali ancaman terhadap individu berasal dari
kekerasan yang terorganisir dari institusi negara sendiri. Masalah ini juga telah
diperlihatkan dalam hasil karya pemikiran beberapa ahli seperti Mohammed
Ayoob, yang berpendapat bahwa prinsip state-centric dan teori neo-realis klasik
tidak membahas secara nyata bahwa di berbagai belahan dunia, negara justru
mengabaikan perannya sebagai penjamin keamanan dan menjadi ancaman
terbesar bagi warga negaranya. 17
Hadirnya ancaman-ancaman yang

bersifat

multidimensional telah

mengekang kebebasan dan keamanan individu. Bagi CSS, studi keamanan harus
memperhatikan seluruh faktor yang mengancam keamanan dan kesejahteraan
manusia, dan harus menentang segala pemahaman yang dapat mendukung
pelestarian hambatan dan ancaman tersebut.
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Dalam CSS terdapat sebuah

konsep penting, yaitu Emansipasi, yang membebaskan manusia dari hambatanhambatan yang mengancam keamanan. Pendekatan yang berorientasi pada konsep
emansipasi ini disampaikan Booth sebagai berikut:
„Security‟ means the absence of threats. Emancipation is the
freeing of people (as individuals and groups) from those physical
16

Keith Krause, “Critical theory and security studies – The research programme of “critical
security studies””, Cooperation and Conflict 33, no. 3 (1998): hlm. 298-333.
17
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18
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Routledge, hlm 24.
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and human constraints which stop them carrying out what they
would freely choose to do. War and the threat of war is one of
those constraints, together with poverty, poor education, political
oppression and so on. Security and emancipation are two sides of
the same coin. Emancipation, not power or order, produces true
security. Emancipation, theoretically, is security.19
Melalui pemahaman ini, disimpulkan bahwa masyarakat akan merasa
aman dan terbebas jika dilindungi tidak hanya dari ancaman militer, namun juga
dari ancaman non-militer seperti kemiskinan, kesehatan, lingkungan, dan
seterusnya. 20
Spektrum keamanan yang semakin meluas memungkinkan konsep seperti
sekuritisasi untuk berkembang. Sekuritisasi merupakan sebuah gagasan
pemikiran yang dicanangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Konsep
sekuritisasi ini menjelaskan bahwa keamanan merupakan hasil dari proses
sekuritisasi yang dibangun secara sosial dan politik, melalui tindakan yang
dilakukan oleh agen sosial untuk melakukan speech act, yaitu suatu ucapan yang
ditandai sebagai sebuah tindakan; dengan mengatakan mengenai adanya suatu hal
yang mengancam keamanan, maka ucapan itu sendiri sudah merupakan
tindakan. 21 Sebuah isu yang hendak disekuritisasi ditampilkan sebagai suatu
existential threat, yang membutuhkan tindakan darurat segera mungkin dan
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membenarkan tindakan yang dilakukan diluar batasan normal dari suatu prosedur
politik.22
Dalam sekuritisasi, terdapat securitizing actors dan functional actors.
Securitizing actors adalah aktor, individu maupun kelompok, yang melakukan
tindakan sekuritisasi melalui speech act dengan menyatakan bahwa suatu referent
object telah terancam. Securitizing actors pada umumnya adalah pemimpin
politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok yang melakukan penekanan.
Sedangkan functional actors adalah aktor yang mempengaruhi dinamika suatu
sektor keamanan, tanpa menjadi referent object maupun aktor yang menyuarakan
keamanan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bidang keamanan. 23
Sebuah tindakan sekuritisasi yang dianggap berhasil memiliki tiga
komponen (atau langkah); yaitu adanya ancaman eksistensial, pengambilan suatu
tindakan darurat, dan mempengaruhi hubungan antar-unit.24 Sekuritisasi
kemudian menggabungkan gagasan speech act dan keputusan kedaulatan negara
untuk memutuskan isu apa yang merupakan ancaman terhadap keamanan.
Dari lima sektor sekuritisasi, penelitian ini akan memfokuskan pada sektor
politik yang lebih mementingkan stabilitas tatanan sosial. Sektor politik ini
membahas mengenai ancaman – ancaman politik yang tidak berkaitan dengan
kekuatan militer maupun sektor ekonomi, atau lingkungan. Ancaman terhadap
politik berkaitan dengan stabilitas suatu organisasi negara, dan dapat bertujuan
untuk menekan pemerintah mengenai kebijakan tertentu, dilakukan melalui upaya
22

Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, Security a New Framework for Analysis,
Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2013.
23
Ibid.
24
Thierry Balzacq, "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and
Context.", European Journal of International Relations 11, no. 2 (2005), hlm. 171-201.

18

penggulingan pemerintah, pemisahan diri, dan melemahkan tatanan politik negara
sebagai langkah sebelum dilakukannya serangan militer. Perbedaan keamanan
politik dan politik secara umum adalah adanya ancaman terhadap legitimasi
ataupun pengakuan terhadap tatanan politik, unit, maupun pola penting lainnya
seperti struktur, proses, atau institusi. Ancaman tersebut biasanya dikategorikan
dalam pilar eksternal dari stabilitas, yaitu pengakuan; maupun pilar internal dari
stabilitas, yaitu legitimasi. Ancaman politik dengan demikian dibuat untuk (1)
legitimasi internal unit politik, yang berkaitan dengan ideologi dan ide-ide serta
masalah yang mendefinisikan negara; dan (2) pengakuan eksternal negara, yaitu
legitimasi eksternalnya. 25
Berangkat dari pemahaman CSS yang berfokus pada aspek „keamanan
non-tradisional‟ dengan individu sebagai objek keamanan, maka kemudian dapat
digunakan konsep Human Security untuk menganalisa dan memahami kasus
konflik di Darfur secara lebih dalam. Menurut Human Development Report 1994
yang disusun oleh UNDP, Human Security sendiri memiliki definisi „keamanan
dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan‟, dan
„perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola
kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan, maupun di masyarakat‟.26
Human Security membahas mengenai masyarakat dan bukan negara,
bagaimana manusia dapat hidup dalam masyarakat, seberapa bebas masyarakat
dapat memilih pilihannya sendiri, akses terhadap pasar dan peluang sosial, serta
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apakah masyarakat tersebut hidup dalam konflik atau dalam damai. 27 Pada
dasarnya, konsep Human Security menetapkan bahwa keamanan manusia dapat
dijaga selama dapat mencapai suatu kondisi „freedom from fear‟ dan „freedom
from want‟. Konsep Human Security memiliki tujuh dimensi bahasan yang
mencakup berbagai perspektif keamanan manusia, yaitu keamanan dalam bidang
ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. 28
Dalam penelitian ini, konsep community security dari Human Security menjadi
salah satu konsep penting yang menjadi landasan dari analisis isu konflik di
Darfur.
Community security sendiri terdiri dari keamanan baik secara kelompok
maupun personal. Adapun ancaman terhadap personal security meliputi ancaman
dari negara, negara lain, kelompok masyarakat maupun individu, dan dapat
ditujukan baik kepada perempuan, anak-anak, atau diri sendiri. Pendekatan
community security berfokus pada perlindungan masyarakat terkait freedom from
fear dan freedom from want dari kelompok-kelompok tertentu.29
Terdapat beberapa faktor yang mendorong suatu kondisi ketidakamanan
komunitas/community insecurity, yaitu diantaranya adalah adanya diskriminasi
politik, faktor sosio-ekonomi, dan diskriminasi budaya dan agama. Diakui bahwa
ketegangan antar-etnis, agama, dan identitas lainnya adalah ancaman terbesar
community security hingga saat ini, dan community insecurity yang berasal dari
ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kemiskinan dapat menyebabkan konflik antar-
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etnis. Konflik etnis memiliki dampak terhadap situasi keamanan dalam suatu
komunitas atau masyarakat, yaitu munculnya ancaman terhadap keberadaan fisik
(physical existence), memperburuk situasi permasalahan hak asasi manusia,
menyebabkan peningkatan arus perpindahan orang / arus pengungsi, dan berkaitan
dengan sektor pengembangan suatu negara.30

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif menekankan kepada
penggunaan makna, konsep, definisi, karakteristik, dan deskripsi dari halhal yang diteliti untuk membantu proses analisis. 31
Melalui metode penelitian kualitatif, dapat diketahui pentingnya
pemahaman mengenai makna perilaku manusia, baik dalam konteks
sosial, politik, maupun budaya, dimana sebuah interaksi berlangsung.
Penelitian kualitatif memandang fenomena sosial secara keseluruhan dan
mencari keterlibatan subjek penelitian terkait hal pengumpulan data.32
Metode ini bersifat data analitik dengan menguasai beberapa teori, data
dan analisis data yang kemudian akan mengutamakan makna yang telah
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Allyn and Bacon). Halaman 3.
32
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ditemukan dari penelitian ini. Pengaplikasian metode ini dimulai dari
perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga
interpretasi makna atau arti dari data yang telah dikumpulkan.33

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data bagi kepentingan penelitian ini, teknik
yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Data
pustaka ini dapat diperoleh dari buku, dokumen maupun laporan resmi,
arsip historis, jurnal, dan situs pemberitaan elektronik melalui internet
yang dapat digunakan untuk menjelaskan makna dari penelitian ini. 34 Data
yang dikumpulkan kemudian akan menjadi bahan yang mendasari analisis
penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan
Penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan,
dengan tujuan agar fokus penelitian yang dilakukan dapat lebih jelas dan
mendalam. Pembagian penelitian ini dialokasikan menjadi empat bab sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab I merupakan bagian dari penelitian yang menjadi rancangan dasar dari
penulisan penelitian ini. Bab ini membahas latar belakang serta identifikasi dari
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masalah konflik di Darfur, kemudian juga dicantumkan penjabaran dari tujuan,
kegunaan, pembatasan masalah, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian,
metode dan teknik pengumpulan data, kajian literatur yang akan membantu dalam
analisis penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan lebih lanjut
tentang penulisan penelitian ini.

Bab II: Konflik Darfur dan Kondisi Kemanusiaan di Sudan
Dalam bab II akan disampaikan seluruh data dan informasi yang akan
menunjang analisis, dan menjadi basis dari pemahaman dalam memandang
konflik di Darfur secara mendalam. Pembahasan melingkupi:
2.1 Permasalahan Sosial - Politik Sudan
2.1.1 Etnis Geografis Sudan dan Darfur
2.1.2 Dominasi Elit Politik Sudan Utara
2.2 Dinamika Konflik Darfur
2.2.1 Keterlibatan Kelompok Pemberontak di Darfur
2.2.2 Respon Pemerintah dan Peran Aktor Internasional
2.2.3 Ancaman Terhadap Kondisi Kemanusiaan dan Stabilitas
Regional
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Bab III: Dampak Sekuritisasi Politik Pemerintah Sudan Terhadap
Keamanan Masyarakat Darfur dan Stabilitas Regional
Bab III merupakan bagian analisa yang akan menjawab pertanyaan
penelitian yang telah dipaparkan, dan dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang
sesuai. Pembahasan tersebut dituangkan dalam subbab sebagai berikut:
3.1 Akar Permasalahan Ketidakamanan Masyarakat di Darfur
3.1.1 Penguasaan Elit Politik Terhadap Kehidupan Politik
Masyarakat di Darfur
3.1.2 Kesenjangan Sosial dan Minimnya Perkembangan Ekonomi
3.1.3 Diskriminasi Terhadap Suku Minoritas Afrika
3.2 Sekuritisasi Politik oleh Pemerintah Sudan terkait Konflik Darfur
3.2.1 Ancaman Kelompok Pemberontak bagi Pemerintah Sudan
sebagai Existential Threat
3.2.2 Speech Act Omar Al-Bashir terkait Ancaman yang dibawa
oleh Kelompok Pemberontak
3.2.3 Kekuatan Militer Janjaweed dan Rapid Support Forces
sebagai Extraordinary Measures oleh Pemerintah Sudan
3.3 Implikasi Sekuritisasi Politik Konflik Darfur terhadap Keamanan
Masyarakat
3.3.1 Meningkatnya Angka Kematian Masyarakat di Darfur
3.3.2 Memburuknya Situasi Kemanusiaan di Daerah Konflik
3.3.3 Displacement of People sebagai Konsekuensi Konflik Etnis
Darfur
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3.3.4 Kontribusi Konflik terhadap Terhambatnya Pengembangan
Negara
3.4 Dampak Regionalisasi Konflik Darfur Terhadap Hubungan Bilateral
Chad dan Sudan

Bab IV: Kesimpulan
Bab IV sebagai bagian terakhir dari penulisan ini, berisikan penegasan
jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi pokok penulisan, serta
kesimpulan dari analisis yang telah dipaparkan menggunakan data, konsep dan
teori.

