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BAB VI 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan operasionalisasi teori pada bab 5, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

kegagal mediasi IGAD dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan 

Selatan tahun 2013-2016. Faktor pertama adalah faktor personal. Faktor ini 

berhubungan dengan IGAD sebagai mediator. Perpecahan internal dalam tubuh 

IGAD membuat IGAD menjadi mediator yang kurang capable untuk menekan 

pihak-pihak berkonflik agar mau menyelesaikan konflik. Kekurangan ini 

kemudian disiasati dengan menggandeng berbagai aktor internasional dalam 

format IGAD-Plus. Meskipun demikian, cara ini tetap gagal dalam menyelesaikan 

konflik Sudan Selatan. Penulis memang melihat terdapat kekurangan dari segi 

mediator, namun mediator bukanlah penyebab utama kegagalan mediasi konflik 

Sudan Selatan. 

Faktor kedua adalah situational factors. Faktor ini terdiri dari beberapa 

variabel diantaranya neutral environment, power parity, right time, framing, dan 

strategy. Secara kondisi, tempat pelaksanaan proses mediasi konflik Sudan 

Selatan dapat dikatakan netral. Serangkaian proses perundingan, pertemuan yang 

menjadi bagian dari proses mediasi konflik Sudan Selatan dilaksanakan di Addis 

Ababa. Menurut Jacob Bercovitch, mediasi memiliki peluang keberhasilan yang 

tinggi jika dilakukan di wilayah netral, lebih tepatnya diluar wilayah konflik. 

Selama melakukan proses penelitian dan analisis, penulis tidak menemukan 
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tulisan, pernyataan maupun pemberitaan spesifik terkait kondisi netralitas di 

Addis Ababa sebagai tempat berlangsungnya proses mediasi. 

Hal yang menghambat berjalannya proses mediasi Sudan Selatan justru 

adalah konflik-konflik yang berlangsung di wilayah Sudan Selatan. Penulis tidak 

menemukan adanya pemberitaan, pernyataan  ataupun  tulisan terkait permasalah 

yang terjadi saat perundingan dan proses mediasi berlangsung di Addis Ababa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa netralitas tempat pelaksanaan mediasi 

bukanlah  penyebab gagalnya mediasi IGAD. Variabel selanjutnya dalam 

situational factors adalah power parity. Sejak awal terdapat disparitas kekuasaan 

diantara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak pemerintah pendukung Salva Kiir 

(SPLM/A-IG) memiliki jumlah peralatan militer, pasukan, dan wilayah lebih 

banyak dibandingkan dengan pihak oposisi pendukung Riek Machar (SPLM/A-

IO). Disparitas kekuasaan ini terlihat dengan kekalahan SPLM/A-IO terhadap 

SPLM/A-IG yang kemudian membuat Riek Machar beserta kubu pendukungnya 

dengan terpaksa menyepakati dan menandatangani ARCSS. Variabel ini menjadi 

salah satu penyebab kegagalan mediasi IGAD, karena IGAD sebagai mediator 

tidak dapat menciptakan paritas kekuasaan antara kedua belah pihak yang 

berkonflik. Sehingga terdapat pihak yang lebih kuat dan memiliki komitmen lebih 

kecil untuk membuat serta menjalankan kesepakatan yang dibuat melalui mediasi.  

Variabel lainnya adalah right time. Mediasi IGAD dilakukan kurang dari 

sebulan setelah konflik berlangsung pada tanggal 15 Desember 2013 di Juba. 

Menurut Bercovitch waktu ini terlalu dini untuk melakukan mediasi, karena 

waktu yang tepat ada pada periode 7 hingga 36 bulan setelah konflik berlangsung. 

Waktu ini dianggap tepat karena pihak-pihak berkonflik diasumsikan sudah 
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berada pada titik “exhausted” dengan konflik dan kehabisan cara untuk 

menyelesaikan konflik. Pada mediasi konflik Sudan Selatan, IGAD masuk 

sebagai mediator di saat yang kurang tepat serta terlalu dini sehingga pihak-pihak 

berkonflik belum berada pada titik “exhausted” dan masih memilih untuk 

melanjutkan konflik.  

Variabel selanjutnya yang masuk kedalam situational factors adalah 

framing. Dalam proses mediasi, IGAD sebagai mediator membentuk framing 

konflik Sudan Selatan sebagai konflik politik bukan konflik etnis. Meskipun 

terdapat unsur-unsur etnis dalam konflik ini, namun mediasi yang dilakukan tidak 

terfokus pada permasalahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bercovitch, 

ketika mediator berhasil melakukan framing yang mampu membentuk isu konflik 

sebagai isu non-ideologis maka peluang keberhasilan mediasi akan semakin 

tinggi. IGAD sebagai mediator berhasil mem-framing konflik Sudan Selatan 

sebagai konflik politik yang lebih bersifat non-ideologis ketimbang konflik etnis. 

Variabel terakhir yang ada dalam situational factors adalah strategi. 

Strategi yang digunakan oleh IGAD dalam mediasi konflik Sudan Selatan adalah 

procedural formulative strategy. Pada strategi ini mediator banyak terlibat dalam 

menentukan aspek-aspek prosedural mediasi dan melakukan kontrol atas timing 

pelaksanaan perundingan maupun pertemuan diantara pihak-pihak berkonflik. 

Penulis berhasil menemukan beberapa behavioral tactics yang dilakukan IGAD 

mengarah pada bentuk directive strategy. IGAD membentuk mekanisme seperti 

JTC dan MVM  untuk mengawasi implementasi kesepakatan CoH. Meskipun 

mengerahkan strategi prosedural dan directive yang dinilai cukup efektif oleh 
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Bercovitch, mediasi IGAD tetap gagal dalam melakukan upaya penyelesaian 

konflik Sudan Selatan. 

Faktor ketiga adalah interactional factors. Berdasrkan hasil penilitian dan 

analisis penulis, faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan 

mediasi IGAD dalam menyelesaikan konflik Sudan Selatan. Beberapa variabel 

yang menjadi bagian dari faktor ini diantaranya, previous history of the parties, 

nature of polity and economy, dan adherence to established norms of interaction. 

Dari tiga variabel ini, penulis berhasil menemukan bahwa pada dasarnya antara 

Riek Machar dan Salva Kiir terdapat interaksi yang buruk sejak awal jauh 

sebelum konflik terjadi. Perpecahan didalam SPLM, partai yang menaungi kedua 

aktor ini pun sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak Sudan Selatan masih 

menjadi bagian dari Sudan. Secara historis, Riek Machar dan Salva Kiir sudah 

memiliki hubungan yang buruk dan pernah terlibat dalam beberapa konflik di 

masa lampau.  

Kondisi politik dan ekonomi Sudan Selatan juga menjadi salah satu 

penyebab kegagalan mediasi IGAD. Politik dan pemerintahan Sudan Selatan 

sudah sejak awal diwarnai oleh pembedaan kekuasaan berdasarkan identitas. Etnis 

Nuer dan Dinka mendapatkan kekuasaan paling besar dalam pemerintahan dan 

politik, mengingat kedua etnis tersebut adalah etnis mayoritas. Secara ekonomi, 

Sudan Selatan banyak memiliki hambatan karena korupsi dalam pemerintahan 

dan hutang-hutang kepada perusahaan minyak asing. Sudan Selatan memiliki 

sumber daya minyak dan mineral melimpah, namun masih mengalami hambatan 

secara infrastruktur dan teknologi pengelolaan. Hal ini membuat Sudan Selatan 

banyak bergantung pada negara lain dan perusahaan-perusahaan minyak asing. 
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Secara norma dan nilai, etnis Nuer dan Dinka memiliki beberapa 

kesamaan. Salah satu kesamaan diantara kedua kelompok etnis ini adalah terkait 

dengan kepemilikan hewan ternak dan kebiasaan menggembala. Secara historis, 

kesamaan ini membuat kedua kelompok etnis ini sudah terlibat dalam konflik 

sejak dahulu. Konflik-konflik yang terjadi berhubungan dengan perebutan 

wilayah tanah rumput. Namun konflik-konflik antara kedua etnis ini di masa 

lampau tidak menimbulkan akibat separah konflik politik yang terjadi saat ini. 

Terakhir, faktor yang dapat dikatakan sebagai penyebab utama kegagalan 

mediasi IGAD dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan Selatan 

adalah motivational factors. Sejak awal, kedua belah pihak berkonflik tidak 

memiliki inisiatif untuk melakukan mediasi. Hal ini dilihat dari proses mediasi 

yang diinisiasi oleh IGAD selaku mediator, bukannya oleh pihak-pihak 

berkonflik. Selain itu, pihak Riek Machar dan Salva Kiir sejak awal tidak 

memiliki motivasi untuk menyepakati, menandatangani apalagi mematuhi 

perjanjian ARCSS. Kedua belah pihak berkonflik memiliki keberatan masing-

masing terhadap perjanjian ARCSS. Namun karena tekanan berbagai pihak 

eksternal dan ancaman sanksi UN serta kekalahan yang dialami pihak oposisi, 

perjanjian ARCSS pada akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena 

sejak awal kedua belah pihak enggan untuk melakukan mediasi dan membuat 

kesepakatan, maka kemudian menjadi jelas mengapa pada akhirnya ARCSS 

runtuh dan konflik tetap berlangsung di Sudan Selatan hingga saat ini. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, saran yang dapat penulis berikan 

terkait proses mediasi IGAD dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan 
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Selatan adalah terkait dengan faktor-faktor situasional, interaksional dan 

motivasional. IGAD selaku mediator harus dapat membuat faktor-faktor 

situasional dari suatu proses mediasi tepat. Artinya mediasi yang dilakukan terlalu 

dini akan lebih berpotensi untuk gagal. Hal ini berhubungan dengan motivasi. 

Ketika mediasi dilakukan terlalu dini, pihak-pihak yang berkonflik cenderung 

tidak memiliki motivasi untuk melakukan mediasi. Hal ini dikarenakan kurang 

matangnya konflik untuk memasuki fase mediasi. 

Saran lainnya yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlunya peninjuan 

kembali dari sisi pihak-pihak yang berkonflik. Hubungan buruk yang dimiliki 

oleh pihak-pihak berkonflik di Sudan Selatan menurut penulis merupakan salah 

satu faktor penyebab mediasi gagal dalam menyelesaikan konflik ini. Secara 

interaksional, kedua belah pihak yang berkonflik di Sudan Selatan sudah memiliki 

relasi yang buruk. Akibatnya saat mediasi pihak-pihak berkonflik tidak memiliki 

rasa percaya satu sama lain saat melakukan mediasi.  

Faktor utama yang menurut penulis menjadi saran yang paling  penting 

untuk mediasi selanjutnya adalah perlunya motivasi untuk mediasi dan 

berkomitmen dari pihak-pihak berkonflik. Aspek motivasi ini juga yang kemudian 

perlu diperhatikan oleh IGAD selaku mediator. Tekanan internasional yang 

dijadikan alat ancaman dalam mediasi justru membuat pihak-pihak berkonflik 

melakukan kesepakatan tanpa motivasi yang kuat. Pihak-pihak yang berkonflik di 

Sudan Selatan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada IGAD dan aktor eksternal 

lainnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, justru pihak-pihak berkonflik 

harus memiliki kontrol paling besar dalam upaya resolusi konflik. Untuk 

penelitian selanjutnya penulis dapat menyarankan untuk melihat upaya revitalisasi 
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High Level Revitalization Forum mencapai hasil akhir. Hal ini menarik untuk 

diteliti dan berhubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan.  

 


