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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Perbedaan antara Sudan Selatan dan Sudan Utara sebenarnya berawal dari 

masa penjajahan mesir di Sudan pada abad ke-19, dimana warga berkulit hitam 

seringkali dijadikan sebagai budak. Perbedaan serta jarak kesetaraan hak antara 

warga Arab dan kulit hitam kemudian diperlebar setelah masa penjajahan Inggris 

dan Mesir, dimana diskriminasi tersebut terus-menerus berlanjut. Setelah Februari 

1953, diputuskan bahwa Sudan berhak atas kemerdekaan. Hal ini dilanjutkan oleh 

transisi kekuatan pertama melalui pemilihan anggota parlemen 1954. Partai-partai 

politik pun kemudian bermunculan. NUP (National Union Party) yang 

anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Utara, dan juga Liberal Party 

yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Selatan, merupakan 

beberapa contoh partai politik yang ikut bersaing dalam pemilihan tersebut. 

Hasilnya, mayoritas parlemen diduduki oleh anggota NUP , partai politik yang 

begitu menerapkan ideologi anti-unionist (berdiri sendiri, dan tidak ingin adanya 

integrasi dengan partai politik lainnya).  

Pemerintahan kolonial Inggris di Sudan berlangsung lama, hingga 

akhirnya Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956. Setelah 

merdeka, isu tentang status dan masa depan Islam tetap merupakan agenda politik, 

baik bagi kelompok maupun individu yang berupaya memperjuangkan negara 

sekuler, multinasional, multireligius untuk mengakhiri perang saudara antara utara 

dan selatan yang pecah setelah Sudan merdeka. Pengelompokan antara Sudan 

bagian utara dan selatan yang berlatar belakang ras dan agama yang berbeda 

menjadi titik awal dimulainya pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan 

selama beberapa waktu terakhir ini dilanda konflik berkepanjangan. Penduduk 

dari wilayah selatan sering kali tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan dan 

pengambilan kegiatan politik.  

Khortum dalam mempersiapkan kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 

1956, dari sini pemberontakan melancarkan perang saudara atau pemberontakan 
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pertama yang berlangsung sampai kesepakatan damai Addis Ababa pada tanggal 

27 Maret 1972. Ideologi politik Sudan mengalami perubahan pada masa 

kepemimpinan Presiden Jafaar Muhammad An-Numeiry setelah disepakatinya 

persetujuan Addis Ababa. Persetujuan yang ditanda tangani tahun 1972 ini berisi 

kewenangan bagi Sudan Selatan untuk mendirikan badan legislative dan eksekutif 

secara terpisah dari pemerintah pusat yang ada di wilayah Utara.   

Perjanjian perdamaian dibawa ke negara Sudan Selatan untuk 

pembangunan yang setara yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Negara ini tetap 

diam sampai 1983 dengan periode pembuktian perdamaian menjadi sebuah waktu 

pertumbuhan ekonomi di Sudan Selatan. Perdamaian tidak memecahkan semua 

masalah di wilayah utara dan peraturan kelompok yang berkuasa di Khartoum 

menjadi percobaan untuk mendominasi bangsa ini. Secara sederhana, perdamaian 

tidak bertahan karena di wilayah Utara tidak menjaga penawaran yang dibuat 

didalam perjanjian perdamaian dan wilayah Selatan mempunyai beberapa cara 

yang dapat mempengaruhi wilayah di Utara. Yang terpenting, kedua belah pihak 

telah mengintergrasikan pasukan ke dalam sebuah kesatuan militer Sudan yang 

dikuasai oleh wilayah Utara dan didominasi pemerintahan di Khartoum. Wilayah 

Selatan hanya memiliki sedikit kemampuan merdeka dan memaksa rezim wilayah 

Utara untuk mematuhi kesepakatan tersebut setelah mengandalkan senjata untuk 

mencapai kesepakatan. 

Prinsip utama ideologi SPLM/A didirikan untuk mempengaruhi wilayah 

barat dan timur Sudan serta Sudan Selatan dan untuk menciptakan "Sudan Baru" 

yang lebih adil dan bersatu untuk semua warga Sudan. Perbatasan dengan 

Republik Sudan Selatan tetap menjadi jantung politik negara tersebut, 

menegaskan hak-hak Sudan Selatan berkaitan dengan perbatasan yang merupakan 

aspek pusat dari nasionalisme Sudan Selatan, keduanya memperkuat wewenang 

SPLM/A dan menuntut agar negara memenuhi kewajiban perlindungan yang 

diharapkan kepada masyarakat perbatasan.(Vaughan, 2013) 

 Pada tahun 1983 pemberontakan lain dimulai memberi ketakutan yang 

mendominasi wilayah Utara dan kebencian terhadap Khartoum karena tidak 

memenuhi janjinya di addis ababa. Tentara nasional telah mengirim John Garang 

ke daerah Bor untuk menekan pemberontakan tersebut, tetapi John Garang 
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ditunjuk untuk memimpin baik gerakan politik maupun gerakan sayap bersenjata, 

Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) dan Sudan People’s Liberation 

Army (SPLA). Tetapi SPLM/SPLA tidak memiliki posisi yang jelas tentang 

masalah kemerdekaan Selatan, beberapa pemimpin, seperti John Garang ingin 

membentuk Sudan Baru: demokratis, representatif, dan serikat. (Munson, 2015) 

 Selama 23 tahun selanjutnya selama perang sipil pemberontakan kedua ini,  

yang berbasis di wilayah utara Sudan Army Force (SAF) tidak bisa mengalahkan 

SPLA. SPLA tidak bisa mengeluarkan SAF dari Selatan. Dalam banyak hal 

Konflik menjadi perhentian dinamis dengan garis pertempuran yang terjadi 

kembali dan sebaliknya  orang-orang terus menderita dan tewas baik sejumlah 

warga sipil dan juga tentara. Yang terutama penting dalam konflik intra-SPLA 

adalah posisi kedua kelompok etnis terbesar di Selatan. John Garang adalah milik 

masyarakat Dinka, sebuah kelompok etnis yang terdiri dari sekitar 36 persen 

penduduk di wilayah Selatan dan kelompok etnis  Nuer sering berdiri menentang 

John Garang, yang terdiri dari sekitar 16 persen dari populasi selain dampak pada 

kedua kelompok utama ini, Konflik di wilayah Selatan mempengaruhi keindahan 

semua etnis. Di Sudan Selatan, John Garang adalah pemimpin SPLA 

mengumumkan akan menunda permusuhan selama tujuh hari untuk mengizinkan 

tentara menyerahkan pemerintahan sipil, sementara di utara dalam euphoria 

kebebasan dua puluh sembilan partai politik dan sejumlah serikat pekerja muncul. 

(Thomas, 1990) 

Dua pemimpin Sudan, Wakil Presiden pertama Sudan Ali Osman Taha 

dan ketua SPLM/SPLA John Garang, bekerjasama di Naivasha, Kenya dari May 

2002 sampai Desember 2004 untuk menegosiasikan rangkaian kesepakatan. 

Melalui banyak pertikaian, dua dari sisi Sudan akhirnya menandatangani 

Comprehensive Peace Agreement (CPA) pada 9 Januari 2005 disaksikan seluruh 

dunia di Nairobi, Kenya. Pada tanggal 30 Juli 2005 setelah penandatanganan 

CPA, John Garang tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di perbukitan 

Sudan Selatan. Kematian John Garang menyebabkan keributan di seluruh kota 

wilayah Selatan karena diduga pembunuhan namun penyelidikan menyimpulkan 

bahwa benar-benar sebuah kecelakaan. (www.bbc.com) 
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Setelah kematian John Garang, Salva Kiir menggantikan John Garang 

sebagai Wakil Presiden pertama Sudan menjadi Presiden pertama yang baru 

merdeka di Republik Sudan Selatan. SPLM menunjuk Dr. Riek MACHAR 

Sebagai Wakil Presiden (dari Suku Nuer). Selama kurang lebih 2 tahun warga 

Sudan Selatan sebagai negara yang merdeka hingga akhirnya pecah konflik 

internal karena perbedaan politik antara Presiden Salva Kiir dengan Wakil 

Presiden Dr. Riek Machar yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden dalam 

rencana pemilu yang difasilitasi oleh PBB. Presiden Salva Kiir didukung oleh 

SPLA yang mayoritas berasal dari suku Dinka dan Wakil Presiden Dr. Riek 

Machar di dukung oleh para tentara yang berasal dari suku Nuer dan membentuk 

barisan tentara tersendiri dengan sebutan SPLA-IO (Sudan People’s Liberation 

Army-In Opposition). Konflik politik akhirnya merambat menjadi konflik antar 

etnis yang menyebabkan perpecahan antar etnis. Masyarakat sipil yang menjadi 

korban dan mengalami ketakutan yang luar biasa akhirnya meminta perlindungan 

PBB sehingga keluarlah mandate Resolution 2132 tanggal 24 Desember 2013 

yang tugas utamanya adalah perlindungan rakyat sipil terutama anak-anak dan 

kaum perempuan. 

Pemeliharaan perdamaian secara global di Afrika telah berubah dalam 

banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 1990-an adalah pasang naiknya 

konflik dalam euphoria setelah perang dingin pemeliharaan perdamaian. Misi 

kompleks yang melibatkan aktivitas poliitis, militer dan kemanusiaan secara 

simultan telah dibangun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam 

perdamain tradisional PBB yang biasanya melibatkan terutama tugas militer 

seperti memantau gencatan senjata, memisahkan kekuatan yang bermusuhan dan 

mempertahankan zona pengungsi. (Cilliers, 1999) 

UNMISS beridiri berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB 

melalui revolusi dewan keamanan PBB nomor 1996 (2011) tertanggal 8 juli 2011 

yangg menetapkan berdirinya Misi PBB di Sudaan Selatan (UNMISS) untuk 

memperbaharui mandate misi PBB di sudan (UNMIS) sebelumnya yang berakhir 

pada tanggal yang sama. Tujuan UNMISS adalah untuk mengkonsolidasikan 

perdamaian dan keamanan dan membantu menciptakan kondisi yang sesuai untuk 
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pembangunan di Republik Sudan Selatan, sekaligus untuk memperkuat kapasitas 

pemerintah Sudan Selatan agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif 

dan demokrtais termasuk menjalin hubungan baik dengan Negara tetangga. 

Kekuataan awal UNMISS yang disetujui negara Sudan Selatan meliputi 

hingga 7.000 personil militer, 900 personil polisi dan sejumlah komponen sipil 

yang sesuai porsi yang dimandatkan. Kemudian sesuai dengan perubahan mandat 

2155 (2014) terdapat penambahan jumlah yang signifikan hingga 12.500 personil 

militer dan 1323 personil polisi sipil (termasuk FPU) serta jumlah komponen sipil 

yang dibutuhkan. Kekuatan personil UNMISS berdasarkan resolusi Dewan 

Keamanan PBB nomor 2223 (2015) dengan komposisi 11.350 komponen pasukan 

militer dan 994 polisi PBB (termassuk FPU). Kekuatan personil UNMISS 

berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2252 (Des 2015) dengan 

komposisi 13.000 komponen pasukan militer dan 2001 polisi PBB (termasuk 

FPU). 

Table. 1 Kontribusi Pasukan Garuda Bhayangkara di UNMISS 2014 – 

2016 

Tahun Militer POLRI 

2014 12.500 Personil 1.323 Personil 

2015 11.350 Personil 994    Personil 

Des 2015 – July 2016 13.000 Personil 2.001 Personil 

( Sumber :http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/resolutions.shtml) 

  Negara kontributor pada UNMISS dari komponen personil militer adalah: 

Australia, Amerika Serikat, Bangladesh, Belanda, Benin, Bhutan, Bolivia, Brazil, 

China, Denmark, El Savador, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guatemala, Guinea, Inggris, 

India, Indonesia, Jepang, Jerman, Kenya, Kanada, Kamboja, Kirgistan, Mongolia, 

Mesir, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegia, Parguay, Peru, Polandia, Republik 

Korea, Rumania, Republik Tanzania, Rusia, Rwanda, Senegal, Selandia Baru, 

Srilanka, Swedia, Swiss, Timor Leste, Togo, Uganda, Ukraina, Vietnam, 

Yordania, Yaman, Zambia dan Zimbabwe. 
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  Komponen personil polisi meliputi: Argentina 4, Amerika Serikat 12, 

Afrika Selatan 24, Bangladesh 31, Bosnia dan Herzegovina 20, Brazil 1, China 

12, Ethiopia 21, Fiji 21, Gambia 20, Ghana 31, India 31, Indonesia 23, Kenya 15, 

Kirgistan 1, Namibia 11, Nepal 26, Nigeria 21, Norwegia 17, Romania 2, Rusia 

24, Rwanda 30, Samoa 12, Senegal 4, Srilanka 20, Swedia 15, Tanzania 2, Turki 

24, Thailand 7, Uganda 28, Ukraina 30, Zimbabwe 38 dan Zambia 32. (Sumber: 

UNDPKO, 2016) 

  Keterlibatan Indonesia dalam pengiriman pada operasi pemeliharaan 

perdamaian merupakan amanat  Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 

1945, dalam rangka ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang – Undang Republik 

Indonesia nomor 37 tahun  1999 tentang hubungan luar negeri, Undang – Undang 

Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Sprin 1491//2014 tanggal 29 Agustus 2014, tentang penugasan anggota Polri 

sebagai Individual Police Officer (IPO) ke daerah misi PBB di UNMISS Sudan 

Selatan. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Sprin 2150/XI/2014 tentang penugasan anggota Polri sebagai Individual Police 

Officer (IPO) ke daerah misi PBB di UNMISS Sudan Selatan terhitung mulai 

tanggal 9 November 2014 sampai dengan 9 November 2015, Surat Perintah 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin 292/II/2016 tentang 

perpanjangan kedua penugasan anggota Polri di luar negeri sebagai Individual 

Police Officer (IPO) ke daerah misi PBB di UNMISS Sudan Selatan terhitung 

mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016.  

  Dengan demikian latar belakang yang penulis teliti tentang kerjasama 

POLRI-UNMISS dalam menjaga perdamaian di Sudan Selatan: Partisipasi 

Garuda Bhayangkara IV Periode 2014-2016.  
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I.2 Rumusan Permasalahan 

Keseriusan dan totalitas POLRI dalam menjaga perdamaian yang terjadi di 

Sudan Selatan terlihat dari segala upaya yang dilakukan oleh partisipasi atas 

UNMISS dalam kerjasama keamanan POLRI di UNMISS  untuk melindungi dan 

menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam konflik Sudan Selatan dengan warganya. 

 Dengan kata lain, dari keseluruhan latar belakang di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan permasalahan yaitu “Bagaimana Kerjasama 

Keamanan POLRI-UNMISS Di Sudan Selatan : Partisipasi Satuan Tugas 

Garuda Bhayangkara IV periode 2014-2016” ? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama keamanan POLRI-UNMISS  

pada misi PBB di Sudan Selatan periode 2014-2016. 

2. Untuk menggambarkan perkembangan Sudan Selatan dan perkembangan 

dalam operasi perdamaian yang diteliti dari segi politik dan keamanan 

periode 2014-2016. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Penulis dapat mengetahui permasalahan tentang kasus yang diangkat dari 

fokus kajian tersebut yang merupakan studi dalam Hubungan 

Internasional. 

2. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini untuk 

memberikan informasi dan data didalam jurusan Hubungan Internasional 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah 

wawasan dan berkontribusi akan sesuatu yang berguna terkait disiplin 
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Ilmu Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan  peran 

POLRI dalam menghadapi atau menangani konflik di Sudan Selatan. 

I.5 Tinjauan Pustaka 

  Upaya yang dilakukan POLRI atas partisipasinya dengan UNMISS dalam 

menciptakan perdamaian dan keamanan masih terus dilakukan agar konflik yang 

di Sudan Selatan dapat terkendali. Pengembangan terakhir terkait peran POLRI 

serta keterlibatan dari dunia internasional, sehingga membantu program yang 

telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh POLRI tersebut sesuai dengan 

fungsi, peran dan tugas pokok POLRI sebagaimana yang tertuang dalam UUD 

1945. 

  Dalam tulisan ini, penulis menggunakan referensi Skripsi dan jurnal yang 

berkaitan dengan respon masyarakat internasional terhadap Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) di sudan Selatan. 

  Pertama, “Respon Masyarakat Internasional Terhadap Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia (HAM) Di Sudan Selatan Pasca Referendum Tahun 

2011”. Dimuat oleh Raisa di e-Journal Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Mulawarman Vol 4 nomor 2 edisi April 2016. Ia membahas tentang Keberaadaan 

masyarakat Internasional seperti Amerika Serikat dan Cina tentunya diharapkan 

dapat membantu rakyat Sudan Selatan dari tindak-tindak pelanggaran HAM yang 

telah terjadi di negara tersebut. Dengan adanya respon yang diberikan dapat 

bermanfaat bagi rakyat Sudan Selatan dan dapat membantu terjadinya 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Oleh karena 

itu, respon masyarakat internasional seperti Amerika Serikat dan China pada 

pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan Selatan dapat berfungsi sebagai 

penengah dari pihak - pihak yang sedang berkonflik. Keberadaan masyarakat 

internasional juga diharapkan agar dapat menindak pelaku pelanggaran HAM di 

Sudan Selatan melalui pengadilan internasional. Hanya masyarakat internasional 

lah yang dapat membantu rakyat Sudan Selatan dari tindak pelanggaran HAM 

yang terjadi, karena pemimpin negara tersebut tidak dapat memberikan 

perlindungan kepada rakyatnya. 
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  Fokus penelitian Raisa dalam e-Journal Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Mulawarman, dengan respon masyarakat internasional yang diberikan 

oleh Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan Selatan 

merupakan tanggung jawab bagi Amerika Serikat, karena selain anggota tetap 

Dewan Keamanan PBB Amerika juga merupakan negara yang sangat gencar 

dalam mengkampanyekan tentang penegakan hak asasi manusia itu sendiri, dan 

Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi tentang kebebasan hak setiap individu 

dan norma kemanusiaan. Seperti halnya Amerika Serikat, reaksi yang diberikan 

Cina terhadap pelanggaran HAM di Sudan Selatan karena Cina juga merupakan 

salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selama ini Cina dianggap oleh 

dunia barat sebagai salah satu negara yang seringkali melakukan pelanggaran 

HAM di dalam negaranya, namun dengan adanya reaksi Cina ini seakan – akan 

negara tersebut ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Cina juga 

peduli terhadap penegakan HAM, namun diluar itu telah kita ketahui bahwa Cina 

memiliki kepentingan minyak di Sudan Selatan. (Raisa, 2016) 

  Hasil penelitian jurnal ini menyarankan dengan adanya pelanggaran HAM 

tersebut muncul berbagai macam respon dari masyarakat Internasional termasuk 

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan negara anggota Dewan Keamanan PBB 

seperti Amerika Serikat dan Cina. Dengan adanya reaksi masyarakat internasional 

tersebut seperti Amerika Serikat dan Cina diharapkan agar keberadaan kedua 

negara ini pada konflik tersebut dapat menghentikan pertikaian antara kedua 

pemimpin Sudan Selatan sehingga pelanggaran HAM dapat segera dihentikan dan 

para pelaku tindak pelanggaran HAM dapat diadili. Amerika Serikat dan Cina 

tentunya telah memberikan kontribusinya selaku masyarakat internasional dan 

juga pihak ketiga. Namun konflik akan berakhir ketiga kedua belah pihak yang 

bertikai telah melakukan kesepakatan damai. Oleh karena itu disamping 

membantu rakyat Sudan Selatan dari ancaman - ancaman tindak kejahatan dengan 

mengirimkan berbagai macam bantuan, kedua belah pihak yang berkonflik pun 

harus sesegera mungkin menyetujui kesepakatan untuk berdamai. 

  Jurnal Raisa sama-sama membahas situasi di Sudan Selatan pasca 

referendum, perbedaannya di penelitian yang penulis kerjakan yaitu penulis 
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memasukan Kerjasama Keamanan POLRI dan UNMISS dan tidak membahas 

tentang HAM serta respon masyarakat internasional. Periode yang digunakan 

dalam jurnal tersebut adalah tahun 2011 sedangkan penelitian ini menggunakan 

periode 2014-2016. 

  Kedua, “Latar Belakang Merdekanya Sudan Selatan Dalam 

Referendum 2011 Serta Tinjauan mengenai Sudan dan Sudan Selatan Pasca 

Refendum”. Studi ini adalah tesis Christin Viesta Nonitehe di program jurusan 

Hubungan Internasional FISIP UI 2013. Penelitian ini merupakan salah satu studi 

yang cukup komprehensif mengenai Sudan Selatan. Ia membahas mengenai 

terjadinya konflik di Sudan hingga melakukan referendum dan menjelaskan 

tentang negara Sudan dan Sudan Selatan itu pasca referendum yang berlangsung. 

  Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sudan Selatan merdeka serta 

menjelaskan permasalahan yang masih harus dihadapi Sudan dan Sudan Selatan 

pasca referendum. Kemerdekaan Sudan Selatan lahir karena adanya konflik yang 

didasarkan pada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap wilayah 

Sudan Selatan selama berpuluh-puluh tahun lainnya, dimana konflik tersebut juga 

bercampur dengan perselisihan paham antara warga Sudan Utara yang didominasi 

oleh ras Arab dan kaum muslim dan warga Sudan Selatan yang didominasi oleh 

ras Afrika dan kaum non muslimin. Perdamaian merupakan prioritas nomor satu 

di Sudan Selatan pada saat ini. Masyarakat internasional telah melihat cukup 

banyak korban yang jatuh akibat penyakit dan kelaparan serta di medan perang 

selama perang sipil terjadi. Pasca referendum, Sudan Selatan telah memilih untuk 

berpisah dengan Sudan. Yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan 

sengketa kepemilikan Abyei, apakah akan masuk ke Sudan Utara atau Sudan 

Selatan. Abyei merupakan bagian dari Sudan dan Sudan Selatan yang masih 

menjadi konflik saat ini dan tak jarang menjadi konflik bersenjata. Sudan Selatan 

dan Sudan Utara masing-masing memiliki kepentingan dalam Abyei. Abyei 

menjadi salah satu daerah dimana sumber minyak tergolong banyak. Persediaan 

minyak di Abyei tidak menjadi satu-satunya sumber konflik yang terjadi, inti 

permasalahan memiliki nilai historis dan etnis terlibat didalamnya. (Nonitehe, 

2013) 
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  Hasil penelitian dari christin ini menyarankan sangat penting bagi 

pemerintahan Sudan di Khartoum untuk melakukan perbaikan kinerja 

pemerintahan, yang tidak memberikan posisi lebih tinggi pada sebuah kelompok 

etnis atau suku yang ada di negara Sudan. Sangat penting bagi Sudan untuk 

memikirkan cara rekonsiliasi dengan Sudan Selatan, demi kepentingan Sudan itu 

sendiri. Sudan Selatan di sisi lain sebaiknya berusaha untuk fokus pada 

pembentukan sebuah negara baru yaitu Republik Sudan Selatan. 

  Berdasarkan skripsi tersebut, celah yang penulis temukan adalah bahwa 

skripsi memiliki sudut pandang yang hampir sama. Jika dalam skripsi christin 

mengenai latar belakang merdekannya Sudan Selatan dalam referendum 2011 

serta tinjauan mengenai Sudan dan Sudan Selatan pasca referendum, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Kerjasama Keamanan POLRI-

UNMISS di Sudan Selatan: Partisipasi Satuan Tugas Garuda Bhayangkara IV 

Periode 2014-2016. Yang membedakan antara skripsi christin dan penelitian yang 

dilakukan terletak pada aktor dan tahun. Skripsi Christi aktornya Sudan dan 

Selatan serta tahun 2011 sedangkan penelitian penulis aktornya POLRI DAN 

UNMISS dan pada tahun 2014-2016. 

  Ketiga, “Peran PBB Menangani Konflik Darfur Dan Sudan Selatan 

Periode Tahun 2009-2013”. Studi ini adalah Skripsi dari Tatag Bintara Yudha di 

program jurusan Hubungan Internasional FISIP UPNV Jakarta 2013. Ia 

membahas tentang peran PBB dalam menangani konflik di darfur dan sudan 

selatan. PBB turun tangan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara 

Darfur dan Sudan Selatan agar konflik tersebut tidak menimbulkan koban jiwa 

yang banyak. 

  Berdasarkan jurnal tersebut, penulis menyimpulkan masa depan sudan 

pasca referendum yang berusaha memusatkan pada fenomena-fenomena 

disintegrasi yang telah dialami oleh negara sudan itu sendiri. salah satu 

keberagaman menjadi konflik yang terjadi di sudan adalah antara arab (Sudan 

Utara) dan warga kulit hitam (Sudan Selatan). konflik ini bahkkan dapat dikaitkan 

dengan perang antar agama Islam dan Kristen. kebijakan pemerintah khortoum, 

Sudan Utara yang melakukan diskriminasi, opresi, pengabaian, bahkan sampai 
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kepada implementasi hukum dari agama islam sehingga terjadilah awal 

perpecahan konflik perang sipil ini. Dengan adanya peran PBB yang terjadi di 

darfur dengan melakukan intervensi ke dalam konflik dan bentuk dari intervensi 

tersebut berupa pengiriman bantuan kemanusiaan serta penempatan sejumlah 

pasukan perdamaian yang terdiri UNMIS dan UNAMID secara bertahap kepada 

ke titik-titik rawan konflik sesuai mandat pbb yang tertuang dalam resolusi DK 

PBB  1556 (2004) dan resolusi DK PBB 1828 (2008). Bahwa Skripsi ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pembahasan yang akan penulis teliti, 

yaitu terkait tentang penyelesaian konflik di Sudan Selatan dalam misi UNMISS. 

(Yudha, 2016) 

  Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian ini 

adalah dalam Skripsi ini, jika dalam Skripsi ini secara fokus menjelaskan peran 

PBB menangani Konflik Darfur Dan Sudan Selatan, penelitian penulis lebih 

membahas ke Kerjasama Kemanan POLRI-UNMISS di Sudan Selatan. Dan 

dalam Skripsi ini tahunnya 2009-2013 sedangkan penelitian penulis mengambil 

periode 2014-2016.  

I.6 Kerangka Teori 

  Berdasarkan dengan kasus yang diangkat penulis dalam skripsi ini, maka 

untuk dapat memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai Kerjasama 

Keamanan POLRI-UNMISS di Sudan Selatan: Partisipasi Satuan Tugas Garuda 

Bhayangkara IV Periode 2014-2016, dalam menangani konflik yang terjadi di 

Sudan Selatan digunakan teori, antara lain: 

1. Teori Kerjasama Keamanan 

2. Teori Organisasi Internasional 

3. Konsep Peacekeeping 

 

I.6.1 Teori Kerjasama Keamanan 

Kerjasama keamananan menurut Jeffrey A. Larsen adalah komitmen untuk 

mengatur ukuran, komposisi teknis, pola investasi, dan praktik operasional semua 

kekuatan militer dengan persetujuan bersama untuk saling menguntungkan. 

Kerjasama Keamanan dapat mencakup pengenalan tindakan yang mengurangi 
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risiko perang, tindakan yang tidak harus diarahkan terhadap negara atau koalisi 

tertentu. Institusi internasional seperti Organisasi Keamanan dan Kerjasama 

seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan organisasi seperti PBB. 

(Larsen, 2002) 

 Menurut Richard Cohen kerjasama keamanan adalah sistem strategis yang 

terbentuk di sekitar inti negara demokrasi liberal yang dihubungkan bersama 

dalam jaringan aliansi formal dan informal dan institusi yang dicirikan oleh nilai-

nilai bersama dan kerjasama ekonomi, politik, dan pertahanan yang praktis dan 

transparan. Kerjasama keamanan membangun sebuah sistem berdasarkan 

mekanisme dan institusi yang sudah ada, yaitu institusi yang telah membuktikan 

diri mereka efektif dalam menyediakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran 

yang relatif kepada negara-negara dan kelompok bangsa-bangsa di akhir abad ke-

20. Dalam sistem kerjasama keamanan, keamanan nasional masing-masing negara 

menjadi sasaran yang dihubungkan oleh lingkaran yang memperkuat keamanan 

yaitu keamanan individu, keamanan kolektif, dan mendorong stabilitas. (Cohen, 

2000) kerjasama keamanan terbagi menjadi 3 bagian: 

Kerjasama keamanan (keamanan individu) mendorong dan melindungi 

Hak Asasi Manusia. Nilai dasar yang penting menjadi dasar sistem kerjasama 

keamanan adalah kepercayaan yang tidak diragukan lagi oleh anggotanya untuk 

menegakkan dan menjaga keamanan individu warga negaranya sendiri dan 

kepentingan sesama anggota. Ini adalah lingkaran dalam sistem kerjasama 

keamanan yang pada akhirnya akan mempertahankan seiring berjalannya waktu di 

bawah tekanan yang tak terelakka baik internal maupun eksternal. Dengan sebuah 

cita-cita dan nilai demokrasi yang bebas bisa menjaga perdamaian bersama-sama. 

Kerjasama keamanan (keamanan kolektif) menjaga perdamaian. lingkaran 

kerjasama keamanan ini mewujudkan konsep Keamanan Kolektif yaitu 

perlindungan dari ancaman dan agresi yang dapat memelihara sistem anggota 

kerjasama keamanan. Keamanan Kolektif juga mencakup kerja sama yang erat 

antara anggota dalam melawan ancaman umum seperti terorisme, kejahatan 

terorganisir,iimigran gelap, narkoba, polusi, dan perencanaan bersama dan 

tindakan dalam hal bencana alam atau buatan manusia, dll. 
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Kerjasama keamanan (mendorong stabilitas) akhirnya sistem kerjasama 

keamanan mencoba mencegah ketidakstabilan yang hampir mencakup 

penyalahgunaan Hak Asasi Manusia secara meluas di wilayah sekitarnya. Hal itu 

dilakukan dengan secara aktif mendorong stabilitas melalui berbagai cara 

termasuk sebagai upaya terakhir penggunaan kekuatan. 

  Teori kerjasama keamanan ini akan menjadi dasar teori yang akan di 

gunakan dalam penelitian penulis, kerjasama POLRI dan UNMISS akan 

membantu melindungi warga sipil di kamp terutama bagi anak-anak dan kaum 

perempuan yang terjadi pada Sudan Selatan. 

I.6.2 Teori Organisasi Internasional 

Organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan 

yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan 

non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk 

mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi internassional dalam 

pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu pertama, sebagai suatu 

lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, 

tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan 

pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada 

aspek no lembaga dalam istilah organisasi internasional ini. Peran organisasi 

internasional disini bukan hanya untuk menjaga perdamaian melalui jalan militer 

tetapi juga dalam hal sosial. (Michael,1969) 

Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antar 

negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk 

semua atau sebagian besar negara. Selain itu organisasi internasional berfungsi 

untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar 

penyelesaian secara damai dilaksanakan apabila ada konflik. 

Teori organisasi internasional menyarankan dua cara utama di mana OI 

dapat melakukannya meningkatkan kerjasama antar negara, dengan meningkatkan 

efisiensi kerja sama antara negara bagian yang mengakui kepentingan kerjasama 

dan dengan membuat kepentingan yang dirasakan negara lebih banyak 

kerjasamanya. Dalam meningkatkan informasi seperti pembentukan pusat situasi 
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di Departemen Operasi Penjaga Perdamaian Sekretariat PBB (DPKO) dapat 

memberikan fasiliitas dalam kerjasama yang efesien. (Samuel, 2006) 

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang 

didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan 

karya Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip yang 

terkandung dalam piagam pendiriannya, karena kekuatan yang diberikan dalam 

Piagam dan karakter internasionalnya yang unik, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

dapat mengambil tindakan terhadap isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad 

ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan 

berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, terorisme, kemanusiaan Dan 

keadaan darurat kesehatan, kesetaraan jender, tata kelola, produksi pangan, dan 

lainnya. PBB juga menyediakan sebuah forum bagi anggotanya untuk 

mengungkapkan pandangan mereka di Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan 

Ekonomi dan Sosial, dan badan-badan dan komite lainnya. Dengan 

memungkinkan dialog antar anggotanya, dan dengan mengadakan negosiasi, 

Organisasi telah menjadi mekanisme bagi pemerintah untuk menemukan wilayah 

kesepakatan dan menyelesaikan masalah bersama. 

PBB dalam charter menyatakan semua negara berkomitmen dalam upaya 

menjaga dan menjaga mempertahanankan perdamaian internasional. Pasal 43 UN 

charter menyatakan bahwa: “ all members of the united nations, in order to 

contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to 

make available to the security council, on its call and in accordance with a 

special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, 

including right of passage, necessary for the purpose of maintaining international 

peace and security”. Kebanyakan negara anggota PBB tidak memenuhi 

kewajiban mereka, sementara sejumlah kecil negara telah berpartisipasi diluar 

kewajibannya, beberapa negara memberikan kontribusi finansial untuk 

mendukung UNPKO sementara negara lainnya berkontribusi dalam penyediaan 

pasukan. (UNDPKO) 

  UNMISS berdiri berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB 

melalui revolusi dewan keamanan PBB nomor 1996 (2011) tertanggal 8 juli 2011 
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yang menetapkan berdirinya Misi PBB di Sudaan Selatan (UNMISS) untuk 

memperbaharui mandate misi PBB di sudan (UNMIS) sebelumnya yang berakhir 

pada tanggal yang sama. Tujuan UNMISS untuk mengkonsolidasikan perdamaian 

dan keamanan dan membantu menciptakan kondisi yang sesuai untuk 

pembangunan di Republik Sudan Selatan, sekaligus untuk memperkuat kapasitas 

pemerintah Sudan Selatan agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif 

dan demokrtais termasuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. 

  Proses perdamaian antara pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Sudan 

Selatan tidak melibatkan pihak-pihak yang bersengketa di Sudan Selatan. 

Rangkaian pelaksanaanya berwujud suatu konstitusi di Sudan Selatan, yang 

mencakup ketentuan-ketentuan baru yang berimplikasi dan berdimensi nasional. 

Signifikansi peran dalam partisipasi UNMISS sebagai pihak yang menjaga 

perdamaian dan menciptakan perdamaian di daerah konflik supaya tidak terjadi 

konflik yang berkepanjangan, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan 

kerugian lainnya. Dengan adanya UNMISS peran polri dapat memaksimalkan 

tugas dan fungsinya agar dapat melindungi warga sipil dan dapat membantu 

memperkuat kapasitas pemerintahan di Sudan Selatan. 

I.6.3 Konsep Peacekeeping 

Menurut Fetherstone konsep peacekeeping pasukan penjaga PBB dimana 

pasukan internasional baik sipil atau militer dikerahkan dengan persetujuan para 

pihak dan di bawah komando PBB untuk membantu mengendalikan dan 

menyelesaikan konflik yang memiliki dimensi Internasional. Kehadiran pasukan 

penjaga perdamaian tidak menjamin bahwa peran tersebut akan terpenuhi, dan 

lagi tidak ada arah untuk melaksanakan peran mereka. Penjaga perdamaian telah 

menyebabkan untuk mencoba merumuskan definisi tentang penjaga perdamaian 

ditempatkan dalam sistem berdasarkan pada konsep perdamaian yang  positif. 

Sepanjang dengan tren di penjaga perdamaian ke arah multi dimensional dan 

intervensi dalam situasi konflik antar negara yang  berlarut-larut memiliki 

evaluasi ulang dari PBB sebagai internasional titik utama fokus untuk 

membangun masyarakat global yang mencerminkan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Piagam PBB. (A.B. Fetherstone,1994) 
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 Definisi  penjaga perdamaian adalah "sebuah operasi yang melibatkan 

personil militer, namun tanpa penegakan hukum Kekuasaan, yang dilakukan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu memelihara atau memulihkan 

perdamaian internasional dan Keamanan di daerah konflik ". Penjaga perdamaian 

adalah fungsi PBB, namun ada kalanya ini digunakan oleh organisasi 

internasional dan regional. Inti pemeliharaan perdamaian dapat dilihat di operasi 

yang pra-tanggal pembentukan PBB pada tahun 1945. Misalnya, setelah Dunia 

Pertama badan militer multinasional perang digunakan untuk menetapkan dan 

mengelola perbatasan baru Eropa sepakat dengan perjanjian damai setelah perang. 

Selama ini, Liga Bangsa-Bangsa juga melakukan kegiatan yang sebanding dengan 

pemeliharaan perdamaian. Namun, sejak 1945 penjaga perdamaian telah menjadi 

teknik yang paling sering digunakan oleh dan dikaitkan dengan PBB untuk 

mengakhiri konflik dan membangun kedamaian, sedemikian rupa sehingga 

organisasi tersebut dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988 Untuk 

kegiatan penjaga perdamaiannya. (Woodhouse,2000) 

  Dalam konsep peacekeeping ini dapat membantu penulis untuk 

menganalisa peran UNMISS dalam menjaga perdamaian di Sudan Selatan untuk 

tetap menjaga dan melindungi warga sipil dari hak-hak dan nilai kemanusiaan 

dalam Sudan Selatan terutama agar tidak terjadinya korban jiwa serta kekerasan 

fisik terutama kaum perempuan dan anak-anak yang harus dijunjung tinggi 

martabatnya. Dengan adanya peacekeeping yang dilakukan oleh POLRI-UNMISS 

dapat membantu masyarakat Sudan Selatan yang sedang terjadi konflik agar dapat 

menciptakan perdamaian. 
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I.7 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik pemerintahan Sudan Selatan  

Resolusi DK PBB dan UNMISS  

Kerjasama Keamanan di Sudan Selatan IV dalam 

partisipasi UNMISS ( Studi Kasus Pengiriman 

Garuda Bhayangkara IV ) 
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I.8 Asumsi 

Asumsi yang diperoleh adalah : 

1. Kerjasama keamanan yang dilaksanakan oleh POLRI-UNMISS yang 

berdasarkan  mandat resolusi PBB mampu menangani masalah yang 

terjadi di Sudan Selatan terutama melindungi pengungsi di camp dari 

ancaman dari pihak luar sehingga dapat memaksimalkan perlindungan 

untuk warga sipil dengan lebih maksimal. 

2. Adanya organisasi internasional yaitu PBB dan dengan terbentuknya 

UNMISS untuk menjaga perdamaian yang terjadi di Sudan Selatan 

melindungi warga sipil terutama kaum anak-anak dan perempuan. Oleh 

karena itu, dampak dari konflik ini juga dirasakan oleh negara-negara lain 

yang berada di luar Sudan Selatan. 

3. Partisapasi Garuda Bhayangkara IV ke dalam UNMISS merupakan salah 

satu usaha peacekeeping dalam konflik Sudan Selatan. 

I.9 Metode Penelitian  

I.9.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif Jenis penelitian ini memiliki mekanisme dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu 

mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dan memiliki pemahaman yang 

berdasrkan pada metodologi “post facto” yang menyeliki suatu peristiwa 

sosial berkaitan dengan unsur-unsur pendukung maslah sosial. 

I.9.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Pertama, yang berasal dari sumber primer berupa pengumpulan 

dokumen-dokumen penting dan wawancara yang berkaitan dengan peran Polri 

dalam menjaga perdamaian di Sudan Selatan. Kedua, sumber sekunder yang 

sudah tersedia, berasal dari buku, jurnal, laporan, surat kabar, penelitian dari 

peneliti lain serta sumber dari lembaga-lembaga pengkajian terkait yang telah 

diresmikan dan dipublikasikan secara resmi di media online. 
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I.9.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan (literature) dengan cara 

mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai 

tempat, seperti perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta, Perpustakaan Fisip Upn “Veteran” Jakarta, data dan informasi yang 

diunduh dari berbagai situs internet. Selain itu studi kepustakaan juga 

dilakukan dengan mempelajari kembali teori- teori hubungan internasional 

yang telah dipelajari selama perkuliahan.  

I.9.4 Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dikelola 

untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif untuk mendukung sistematika 

jawaban dari pertanyaan penelitian. 

I.10 Sistematika Pembahasan 

Dalam memudahkan penulis untuk memahami alur pemikiran, maka 

tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri bab dan sub bab. 

Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab yaitu: 

Bab I PENDAHULUAN 

Akan berisikan pendahuluan, pendahuluan ini berisikan 

sub-bab latar belakang permasalahan pokok, tujuan dan 

manfaat penelitian. Sub- bab lainnya adalah kerangka 

pemikiran yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teori, 

asumsi, sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode 

penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, 

teknik penulisan, serta sistematika penulisan. 
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Bab II  KONFLIK SUDAN SELATAN, RESOLUSI DK PBB 

DAN UNMISS 

Penulis akan menjelaskan konflik yang terjadi di Sudan 

Selatan. Serta Resolusi DK PBB dan UNMISS dalam 

menangani konflik di UNMISS dengan mandate resolusi 

dari DK PBB untuk UNMISS. 

Bab III KERJASAMA KEAMANAN POLRI-UNMISS : 

PARTISIPASI GARUDA BHAYANGKARA 4 PERIODE 

2014-2016 

Penulis akan menjelaskan mengenai pentingnya peran Polri 

terkait konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Kemudian 

dibagian sub-bab penulis akan menjelaskan kerjasama 

keamanan POLRI-UNMISS DI Sudan Selatan yang terjadi 

antara 2014-2016 berdasarkan teori yang penulis gunakan 

sebagai acuan untuk menganalisis kasus yang terjadi. 

Bab IV  KESIMPULAN 

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan jawaban 

dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti 

mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari 

analisis data yang diperoleh penulis pada bab II dan III. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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