
14 

 

BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Konflik di Sudan Selatan sudah terjadi dalam waktu yang panjang dan 

memiliki isu yang kompleks didalamnya. Permasalahan serta isu yang ada dalam 

konflik ini dapat dilihat dari berbagai sisi serta sudut pandang. Aktor eksternal 

negara maupun non-negara yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik ini 

pun beragam. Hal ini yang kemudian membuat banyak akademisi yang menulis 

tentang analisis konflik ini dan upaya penyelesaiannya. Penulis akan 

menggunakan dua tulisan untuk dijadikan studi terdahulu yang melandasi 

penelitian ini.  

Tulisan pertama adalah riset tesis berjudul An Analysis of Mediation as A 

Tool in Conflict Resolution : A Case Study of Mediation Process in South Sudan 

Between December 2013-March 2015.
1
 Latar belakang riset tesis yang ditulis oleh 

Judy Wamaitha Mugo pada November 2016 ini adalah proses mediasi yang 

berlangsung di Sudan Selatan pada periode tahun 2013-2015. Riset ini berfokus 

pada peristiwa konflik yang terjadi di Sudan Selatan sejak tahun 2013.  

Krisis di Sudan Selatan sendiri bermula pada tanggal 15 Desember 2013 

setelah selesainya pertemuan National Liberation Council of the Sudan People’s 

Liberation Movement (SPLM) yang diselenggarakan di Juba.
2
 Konflik terjadi 

setelah tensi antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar 

                                                      
1
Judy Wamaitha Mugo, 2016, An Analysis of Mediation as A Tool in Conflict Resolution : A Case 

Study of Mediation Process in South Sudan Between December 2013-March 2015, Diakses 

melalui http://erepository.uonbi.ac.ke/  pada tanggal 5 November 2017 pukul 3:27 WIB.  
2
Ibid, Hlm 4. 
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meningkat.
3
 Konflik semakin bertambah parah mengingat kedua orang tokoh 

politik Sudan Selatan yang sedang berkonflik ini berasal dari dua kelompok etnis 

yang berbeda. Presiden Salva Kiir berasal dari etnis Dinka sementara Wakil 

Presiden Riek Machar merupakan seorang beretnis Nuer. Perpecahan ini 

kemudian juga membuat pasukan militer di Sudan Selatan ikut terpecah menjadi 

dua. 

Permasalahan yang dibahas dalam riset milik Judy ini bermula pada bulan 

Desember 2013 ketika mediasi mulai dilakukan di Sudan Selatan, IGAD selaku 

mediator masih belum berhasil dalam membuat formula kesepakatan ataupun 

perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berkonflik.
4
 Namun selain untuk 

mengevaluasi keefektifan mediasi yang dilakukan IGAD, riset ini juga memiliki 

tiga tujuan lainnya yakni untuk melihat aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses 

resolusi konflik di Sudan Selatan.
5
 Kedua, untuk mengevaluasi keefektifan proses 

mediasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses resolusi 

konflik di Sudan Selatan. Ketiga, untuk menetapkan proses mediasi yang efektif 

dan memungkinkan bagi resolusi konflik di Sudan Selatan. 

Teori yang akan dipakai untuk melakukan analisa dalam riset ini adalah 

ripe moment theory milik I William Zartman. Menurut Zartman, ripe moments 

dari suatu konflik adalah ketika dua negara yang berkonflik sedang sama-sama 

dalam keadaan hurting stalemate dan akhirnya sama-sama mencari jalan keluar 

dari konflik.
6
 Teori ini berfokus pada timing atau momen dilakukannya mediasi 

tersebut dalam suatu konflik. Pihak yang berkonflik akan menyelesaikan konflik 

                                                      
3
Ibid, Hlm 4. 

4
Ibid, Hlm 5. 

5
Ibid, Hlm 6 

6
Ibid, Hlm 18.  



16 

 

yang terjadi diantara mereka pada saat kedua belah pihak siap untuk 

melakukannya.
7
 Dalam tesis ini terdapat tiga hipotesis yang dibuat oleh Judy, 

pertama, bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses mediasi dalam upaya 

melakukan resolusi konflik di Sudan Selatan tidak parsial.
8
 Kedua, proses mediasi 

yang dilakukan oleh IGAD justru memperpanjang konflik yang terjadi di Sudan 

Selatan. Ketiga, mediasi yang dilakukan oleh IGAD tidak efektif untuk 

melakukan resolusi konflik di Sudan Selatan. 

Metodologi yang digunakan oleh Judy dalam tesis ini adalah mixed 

methods antara kuantitatif dan kualitatif.
9
 Metode kuantitatif akan dibutuhkan oleh 

Judy untuk mengumpulkan data, dimana data akan digunakan untuk mempelajari 

persepsi serta pemahaman responden terkait isu serta permasalahan yang akan 

dibahas. Sementara metode kualitatif akan dibutuhkan untuk medapatkan data 

sekaligus melakukan analisis. Seperti yang telah disampaikan melalui tujuan dan 

hipotesis, aktor yang dibahas dalam riset tesis ini bukan hanya berfokus pada satu 

aktor melainkan aktor-aktor lain yang juga terlibat dalam mediasi dan upaya 

resolusi konflik di Sudan Selatan. Aktor-aktor yang dibahas dalam riset tesis ini 

diantaranya Intergovernmental Authorithy on Development (IGAD), Uni Afrika, 

Troika, Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. 

Secara keseluruhan, riset tesis milik Judy ini terdiri dari 5 bab.
10

 Bab 

pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua membahas tentang  factors in the 

conflict resolution in South Sudan. Bab ketiga, membahas tentang efficacy of the 

                                                      
7
Ibid, Hlm 18-19. 

8
Ibid, Hlm 23. 

9
Ibid, Hlm 23.  

10
Ibid, Hlm vi-vii. 
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actors in the mediation process in South Sudan. Bab keempat membahas tentang 

effective mediation processes for conflict resolution in South Sudan. Pada bab 

terakhir bab lima, berisi summary, conclusions and reccomendations. Hal yang 

membedakan tulisan Judy dengan tulisan yang akan dibuat penulis adalah, tulisan 

Judy membahas mediasi di Sudan Selatan secara keseluruhan, sementara tulisan 

milik penulis berusaha mencari faktor penyebab kegagalan mediasi. 

Perbedaan lainnya adalah riset Judy menggunakan metode penelitian 

mixed methods dengan teori ripeness milik Zartman. Sementara penelitian milik 

penulis hanya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Factors 

Affecting Mediation Success milik Jacob Bercovitch sebagai alat analisa. 

Persamaan antara tulisan milik Judy dengan penelitian penulis adalah kesamaan 

fenomena yang diteliti yakni mediasi konflik di Sudan Selatan yang dimulai dari 

tahun 2013. 

Beberapa hipotesis yang dibuat oleh Judy dalam tesisnya kemudian 

berhasil dibuktikan pada bagian kesimpulan dan saran.
11

 Pertama, hipotesis bahwa 

mediasi dalam upaya resolusi konflik Sudan Selatan tidak parsial. Aktor-aktor 

yang terlibat dalam proses mediasi ada yang memiliki kepentingan-kepentingan 

tertentu baik kepentingan ekonomi maupun politik, sedangkan terdapat juga aktor 

yang benar-benar memberikan dukungan bagi pihak-pihak berkonflik untuk 

menyelesaikan konflik.
12

  

                                                      
11

Ibid, Hlm 86. 
12

Ibid, Hlm 89. 
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Kedua, hipotesis bahwa mediasi yang dipimpin oleh IGAD justru 

melanggengkan konflik Sudan Selatan.
13

 Hipotesis ini dibuktikan oleh Judy 

melalui penelitian tesis miliknya. Menurut Judy, kepentingan-kepentingan aktor 

yang terlibat dalam proses mediasi IGAD khususnya negara-negara anggota 

IGAD justru melanggengkan konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Pemerintah 

Sudan Selatan seharusnya memiliki wewenang paling besar dalam proses mediasi 

konflik yang dilakukan, bukan justru membiarkan kepentingan-kepentingan aktor 

eksternal mendikte keputusan pemerintah. Terakhir, tesis milik Judy berhasil 

membuktikan hipotesis bahwa proses mediasi IGAD tidak efektif dalam resolusi 

konflik Sudan Selatan.
14

 Hal ini dikarenakan adanya kepentingan dan agenda 

yang berbeda-beda dalam tubuh IGAD sebagai mediator. Kepentingan dan agenda 

yang berbeda ini membuat mediator yang terlihat netral dan tidak berpihak justru 

berbeda pada kenyataan dan praktiknya. 

Hal yang kemudian akan menjadi kebaruan penelitian milik penulis yang 

berbeda dengan riset milik Judy adalah, pada penelitian ini penulis ingin 

mengetahui faktor penyebab kegagalan mediasi IGAD dalam melakukan upaya 

penyelesaian konflik Sudan Selatan tahun 2013-2016, meskipun perjanjian 

ARCSS telah berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di sisi 

lain, penelitian Judy lebih berfokus untuk mengevaluasi keefektifan mediasi yang 

dilakukan IGAD, dan untuk mencari mediasi yang efektif untuk melakukan upaya 

resolusi konflik di Sudan Selatan. 

                                                      
13

Ibid, Hlm 90. 
14

Ibid, Hlm 91-92. 
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Tulisan kedua yang penulis gunakan sebagai  studi terdahulu dan landasan 

penelitian adalah jurnal berjudul Mediation : Measuring the Success of  

Mediation.
15

 Jurnal milik Sandu ini membahas teori yang akan dipakai dalam 

tulisan ini, yakni teori Factors Affecting Mediation Success milik Jacob 

Bercovitch. Dalam tulisan ini, Sandu menuliskan opininya terkait konsep 

kesuksesan dalam sebuah mediasi dan faktor apa yang mempengaruhi hasil dari 

mediasi itu sendiri. Banyak pandangan yang dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan/kesuksesan suatu mediasi. Terdapat pandangan yang mengukur 

kesuksesan suatu mediasi dari segi material (uang), dari segi waktu (semakin 

singkat waktu yang dibutuhkan suatu mediasi menyelesaikan konflik maka 

semakin berhasil mediasi tersebut), dan ukuran-ukuran lainnya.
16

 

Namun Sandu sendiri berpendapat bahwa suatu mediasi dapat dikatakan 

sukses/berhasil ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak kembali kepada mediator 

ataupun pihak ketiga lainnya dengan masalah ataupun konflik yang sama.
17

 

Dalam tulisan ini Sandu kemudian menuliskan opininya terkait sukses dalam 

mediasi dan kualitas dari mediator (pihak ketiga) sebagai faktor vital yang 

menentukan kesuksesan suatu mediasi. 

Mediasi  merupakan salah satu metode pengelolaan konflik, dimana pihak-

pihak yang terlibat dalam konflik kemudian bersama-sama mencari solusi bagi 

permasalahan/konflik yang mereka hadapi dengan didampingi oleh mediator.
18

 

Mediator kemudian memfasilitasi diskusi, aliran informasi, mengidentifikasi isu, 

                                                      
15

Cipirian Sandu, 2013, Mediation : Measuring the Success of Mediation, Diakses melalui 

http://cscubb.ro/csq/wp-content/uploads/CSQ-2.-Sandu.pdf pada tanggal 12 November 2017 pukul 

13:28 WIB. 
16

Ibid, Hlm 32.   
17

Ibid, Hlm 31. 
18

Ibid, Hlm 31. 
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mempertimbangkan alternatif bagi penyelesaian konflik. Secara singkat mediasi 

dapat didefinisikan sebagai konsesus antara dua pihak yang berkonflik yang 

difasilitasi oleh pihak ketiga. Pada tulisan ini Sandu juga membahas bagaimana 

sukses dalam suatu mediasi didefinisikan. 

Biasanya kesuksesan suatu proses mediasi didefinisikan menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak seperti justice ataupun fairness. Hal ini yang 

kemudian akan menjadi masalah ketika ingin mengevaluasi dampak dari suatu 

mediasi. Tulisan milik Sandu merujuk pada konsep kesuksesan mediasi yang 

ditulis oleh Blair Sheppard pada tahun 1984 bahwa mediasi dapat dikatakan 

sukses ketika pihak-pihak yang berkonflik merasa diberdayakan dan merasa 

persoalan mereka ditangani dengan baik.
19

 Sukses dalam sebuah mediasi dapat 

dilihat indikasinya dari proses maupun hasilnya. Sandu kemudian menjabarkan 

empat indikasi kesuksesan sebuah mediasi dari segi proses maupun hasilnya yakni 

fairness, efficiency, satisfication dan effectiveness. 

Sandu dalam tulisannya juga kemudian menjabarkan empat faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi menurut Bercovitch. Keempat faktor 

ini diantaranya personal factors, situational factors, interactional factors dan 

motivational factors.
20

 Personal factors merupakan faktor yang paling penting 

bagi kesuksesan suatu mediasi. Faktor ini merujuk pada identitas pihak yang 

terlibat dalam konflik. Mediator dan pihak yang terlibat dalam konflik memiliki 

kepentingan, persepsi, serta sumber daya yang berbeda-beda. Aspek-aspek 

                                                      
19

Ibid, Hlm 31.  
20

Ibid, Hlm 34. 
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tersebut kemudian mempengaruhi perilaku mereka dalam mediasi. Perilaku ini 

yang kemudian berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi. 

Faktor kedua adalah situational factors.
21

 Faktor ini berbicara tentang 

segala aspek fisik, sosial, reputasional, dan power relations antara pihak-pihak 

yang berkonflik. Masing-masing aspek tersebut kemudian memberikan pengaruh 

terhadap kesuksesan suatu mediasi. Contoh aspek yang masuk kedalam faktor 

situasional adalah netralitas dan power parity. Kondisi lingkungan yang netral 

akan membuat mediasi lebih kondusif dan kemungkinan keberhasilan menjadi 

lebih tinggi, dibandingkan jika mediasi dilakukan di wilayah tempat konflik 

terjadi. Keseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkonflik juga 

mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi. Ketika kekuasaan antara pihak-pihak 

yang berkonflik tidak seimbang maka peluang keberhasilan mediasi juga akan 

berkurang. 

Faktor ketiga, interactional factors.
22

 Faktor ini melihat hubungan yang 

terjalin antara pihak-pihak yang berkonflik. Salah satu aspek yang dilihat dalam 

faktor ini adalah hubungan para pihak yang berkonflik pada masa lalu. Ketika 

pihak yang berkonflik memiliki hubungan yang baik pada masa lalu maka 

kemugkinan keberhasilan mediasi akan semakin tinggi. Terakhir, motivational 

factors.
23

 Faktor ini membicarakan tentang keinginan dan motivasi pihak yang 

berkonflik untuk berkomitmen dalam mediasi. Mediasi yang pelaksanaannya 

diminta oleh kedua belah pihak yang berkonflik akan memiliki peluang 

                                                      
21

Ibid, Hlm 34.  
22

Ibid, Hlm 34. 
23

Ibid, Hlm 34. 
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kesuksesan lebih besar jika dibandingkan dengan mediasi yang hanya dilakukan 

berdasarkan permintaan salah satu pihak berkonflik. 

Tulisan milik Sandu menjabarkan teori faktor yang akan penulis pakai 

sebagai alat analisa dalam karya tulis ini. Hal ini yang kemudian menjadi 

kesamaan antara tulisan milik Sandu dengan tulisan milik penulis. Namun daam 

tulisannya, Sandu menambahkan beberapa faktor lainnya yang berhubungan dan 

menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebuah mediasi. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya listening, confidentiality, neutrality, trust dan faktor-faktor 

lainnya.
24

 Ini yang kemudian menjadi pembeda antara karya tulis ini dengan karya 

tulis Sandu. Penulis hanya menggunakan empat faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan mediasi milik Bercovitch diantaranya personal factors, situational 

factors, interactional factors, dan motivational factors. Sementara Sandu 

menambahkan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan sebuah mediasi. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Mediasi 

Menurut Jacob Bercovitch dalam bukunya yang berjudul Mediation in 

International Relations secara sederhana mediasi dapat diartikan sebagai 

kelanjutan dari proses negosiasi suatu konflik, dimana didalamnya terdapat 

mediator.
25

 Mediator merupakan pihak diluar konflik yang tidak memiliki 

hubungan dengan konflik, namun terlibat dalam proses penyelesain konflik untuk 

                                                      
24

Ibid, Hlm 36-38 
25

Jacob Bercovitch, Jeffrey, Z. Rubin, 1992, Mediation in International Relations. England : 

Macmillan Press Ltd, Hlm 3. 
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menawarkan solusi atau berperan sebagai ahli yang memiliki kemampuan serta 

pengetahuan dalam hal komunikasi. 

Dengan kemampuan dan pengetahuan dalam komunikasi tersebut kemudian 

seorang mediator dapat mengubah persepsi serta nilai-nilai yang dimiliki oleh 

pihak-pihak dalam suatu konflik. Meskipun berhubungan dengan proses negosiasi 

yang berlangsung antara kedua belah pihak yang berkonflik, namun mediasi dan 

negosiasi tetap merupakan dua hal yang berbeda. Bercovitch dalam bukunya yang 

berjudul The Nature of the Dispute and the Effectiveness of International 

Mediation mendefinsikan mediasi sebagai suatu proses pengelolaan konflik 

dimana pihak-pihak yang berselisih mencari bantuan atau menerima bantuan dari 

individu, kelompok, negara atau organisasi untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi diantara mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik ataupun memohon 

kewenangan hukum.
26

 Maka secara singkat mediasi merupakan bentuk negosiasi 

dengan pendampingan “assisted negotiation”.
27

 

Selain definisi dari Jacob Becovicth, terdapat definisi mediasi dari ahli-ahli 

lainnya diantaranya dari Torstein Eckhoff. Torstein mengatakan bahwa mediasi 

terdiri dari proses untuk mempengaruhi pihak-pihak berkonflik guna mencapai 

kesepakatan dengan cara menarik kepentingan masing-masing.
28

 Selain itu, Lars 

Stenelo juga mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses yang diinisasi oleh 

                                                      
26

Jacob Bercovitch, Jeffery, Langley, 1993, The Nature of the Dispute and the Effectiveness of 

International Mediation, Diakses melalui Sage Publications, Inc.Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/174545, Hlm 671.  
27

Jacob Bercovitch, 2006, Mediation Success or Failure : A Search for the Elusive Criteria,  

Diakses melalui http://cardozojcr.com/vol7no2/CAC206.pdf pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 

15:40 WIB. 
28

Jacob Bercovitch, Jeffrey, Z. Rubin, 1992, Mediation in International Relations. England : 

Macmillan Press Ltd, Op.cit., Hlm 5.  
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pihak ketiga dalam usaha untuk memfasilitasi solusi guna menyelesaikan 

ketidaksetujuaan antara kedua belah pihak yang berkonflik.
29

 

Konflik internasional bukanlah jenis fenomena yang sifatnya seragam dan 

sama antara satu dengan lainnya. Konflik internasional yang satu akan memiliki 

perbedaan dengan konflik internasional lainnya. Perbedaan antara konflik yang 

satu dengan lainnya bervariasi, mulai dari perbedaan situasi konflik, pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik, intensitas konflik, eskalasi konflik, respon dalam 

konflik hingga transformasi dalam konflik. 

Karena pada dasarnya konflik bukanlah sebuah fenomena yang sifatnya 

seragam antara satu dengan yang lainnya, maka mediasi sebagai salah satu bentuk 

pengelolaan konflik juga merupakan suatu proses yang sifatnya adaptif.
30

 Sebagai 

suatu proses yang adaptif suatu mediasi sangat bergantung pada mediator yang 

terlibat dalam proses tersebut dan kondisi konflik. Mediasi sangat bergantung 

pada pihak yang bersengketa dalam konflik, tentang apa sengketa/konflik yang 

berlangsung, dan siapa yang menjadi mediator dalam proses mediasi tersebut. 

Menurut Jacob Bercovitch, suatu mediasi dapat dikatakan berhasil ketika 

mediasi tersebut dapat membawa perubahan besar dan positif bagi proses 

pengelolaan konflik dan juga bagi interaksi/hubungan yang berkelanjutan antara 

pihak-pihak berkonflik.
31

 Efek positif ini dapat berupa perubahan perilaku pihak 

yang berkonflik, dari yang awalnya violent menjadi berubah ke perilaku yang 

lebih non-violent.
32

 Sementara suatu mediasi dapat dikategorikan mencapai 

limited success saat mediasi mampu mencapai genjatan senjata dan menghentikan 

                                                      
29

Ibid, Hlm 5. 
30

Ibid, Hlm 4. 
31

Jacob Bercovitch, Allison Houston, 1996, The Study of International Mediation: Theoretical 

Issues and Empirical Evidence,  Co: Lynne Reinner, Pub. pg. 11-38. Hlm 6.  
32

Ibid, Hlm 6. 
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konflik yang terjadi. Mediasi dikatakan gagal ketika mediasi tersebut tidak 

membawa perubahan serta dampak yang terlihat dalam upaya penyelesaian 

konflik maupun dalam perilaku pihak-pihak berkonflik. Keberhasilan suatu 

mediasi dapat dilihat dari berkurangnya perilaku violent dari pihak-pihak 

berkonflik yang ditunjukkan dengan tidak adanya konflik terbuka, dan tercapainya 

kesepakatan akhir yang dapat bertahan seterusnya.  

Selain itu, dalam tulisannya bersama Leah Simpson yang berjudul 

International Mediation and the Question of Failed Peace Agreements : 

Improving Conflict Management and Implementation Bercovitch mendefinisikan 

mediasi yang sukses menjadi dua.
33

 Short term success adalah ketika mediasi 

berhasil membuat kedua belah pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan.
34

 

Sementara Long term success adalah ketika mediasi berhasil membuat 

kesepakatan/perjanjian damai yang sudah dibuat diimplementasikan dan 

mencegah pihak-pihak yang berkonflik kembali bertikai.
35

 Sehingga definisi 

mediasi yang berhasil menurut Bercovitch dan Leah adalah ketika mediator dapat 

membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan/perjanjian 

damai dan memastikan pihak-pihak yang berkonflik untuk tetap mempertahankan 

dan mematuhi kesepakatan/perjanjian damai yang telah dibuat. Untuk dapat 

dikatakan sebagai mediasi yang sukses, perjanjian harus diimplementasikan 

secara penuh oleh pihak yang berkonflik, dan pihak-pihak yang berkonflik harus 

mematuhi perjanjian yang telah disepakati.  

                                                      
33

Jacob Bercovitch, Leah Simpson, 2010, International Mediation and the Question of Failed 

Peace Agreement : Improving Conflict Management and Implementation,  Op.Cit. Hlm 71.  
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Dalam tulisannya yang berjudul Mediation Success or Failure : A Search 

for the Elusive Criteria, Jacob Bercovicth menjabarkan faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan suatu mediasi. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil suatu mediasi diantaranya, personal/role factors, situational 

factors, interactional factors, dan motivational factors. Pertama, personal factors 

merujuk pada identitas dari mediator.
36

 Mediator dapat berasal dari berbagai 

kalangan mulai dari individu, pemerintah, tokoh keagamaan, organisasi regional, 

non-pemerintah maupun internasional, kelompok adhoc dan pemimpin/kepala 

negara.
37

 Setiap kalangan nantinya akan memiliki kepentingan, persepsi dan 

sumber daya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perilaku mediator 

yang satu dengan yang lainnya pun beragam mulai dari yang pasif, fasilitatif 

hingga yang aktif. 

Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh legitimasi yang dimiliki oleh 

mediator dalam konflik tersebut. Untuk melihat legitimasi yang dimiliki oleh 

seorang mediator maka menurut Jacob Bercovitch faktor yang harus dilihat adalah 

mediator rank. Jika dihubungkan antara dengan mediator rank dengan hasil 

mediasi, Bercovitch kemudian menempatkan leaders and representatives of 

regional organizations pada posisi pertama dengan persentasi paling tinggi.
38

 

Organisasi regional yang memiliki perspektif, kepentingan dan ide yang sama 

dengan pihak yang berkonflik akan memiliki kemungkinan terbaik untuk 

menghasilkan mediasi yang berhasil dalam upaya penyelesaian konflik. 
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Faktor kedua adalah situational factors.
39

 Didalam faktor ini terdapat 

beberapa indikator diantaranya fisik, sosial, reputasi, hubungan power antar pihak 

yang berkonflik. Selain itu, penggunaan strategi yang tepat dalam mediasi juga 

mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut dalam menyelesaikan konflik dan 

menciptakan perdamaian. Jacob Bercovitch kemudian mengidentifikasi tiga jenis 

strategi dalam mediasi yang digunakan oleh mediator.
40

 Strategi pada sprektum 

pertama adalah communication-facilitation strategies. Strategi kedua adalah 

procedural strategies. Strategi yang terakhir adalah directive strategies. 

Faktor ketiga adalah interactional factors.
41

 Terdapat aspek-aspek yang 

menentukan dalam faktor ini diantaranya previous history, nature of polity, nature 

of economy, adherence to established norms of interaction. Faktor keempat adalah 

motivational  factors.
42

 Didalam faktor ini terdapat beberapa variabel diantaranya 

genuine desire to submit, commit to mediation. Berdasarkan penjelasan empat 

faktor diatas, dapat dilihat beberapa variabel yang penting untuk diperhatikan 

untuk melakukan analisa terkait keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam 

menyelesaikan konflik internasional, diantaranya : 

Faktor Variabel 

Personal Factors Identity of a Mediator 

Situational 

Factors 

Neutral Environment 

Right Time 

Power Parity 

Framing 

Strategy 

Interactional Previous history of the parties 
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Factors Nature of Polity and Economy 

Adherence to the same set of cultural norms and values 

Motivational 

Factors 

Desire to submit, commit to mediation 

 

Tabel 1 : Factos Affecting Mediation Success, Jacob Bercovitch. Diolah oleh 

penulis dari jurnal Mediation Success or Failure : Search for the Elusive Criteria. 

2.3 Definisi Konseptual 

Personal Factors 

Identitas dan karakteristik mediator merupakan salah satu variabel dalam 

faktor personal yang mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi. Pada dasarnya 

mediasi merupakan proses yang sifatnya voluntary. Hal ini membuat mediator 

tidak dapat melakukan mediasi terhadap suatu konflik kecuali mereka dapat 

dilihat sebagai pihak yang reasonable, acceptable, knowledgeable dan mampu 

menjaga kepercayaan dan kerjasama antara pihak yang berkonflik.
43

 Terdapat 

beberapa indikator dalam identity of mediators yang mempengaruhi keberhasilan 

suatu mediasi. Indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut  

a. Mediator Rank 

Dalam sistem internasional yang anarki, terdapat beragam aktor yang dapat 

berperan sebagai mediator. Salah satu cara untuk mengidentifikasi aktor yang 

potensial untuk menjadi mediator adalah dengan mengklasifikasikan aktor-aktor 

tersebut berdasarkan peringkat masing-masing dalam sistem internasional dan 

mengindikasikan tipe kekuatan serta sumber daya yang dimiliki. Kekuatan serta 
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sumber daya ini dapat memperlihatkan leverage serta pengaruh yang dimiliki oleh 

tiap mediator yang terlibat dalam mediasi konflik. 

Legitimasi merupakan salah satu sumber daya paling efektif yang dapat 

dimiliki oleh seorang mediator. Pemimpin dan perwakilan tingkat tinggi suatu 

negara seperti perdana menteri memiliki legitimasi yang dapat mereka bawa 

dalam proses mediasi.
44

 Bercovitch kemudian mengurutkan peringkat mediator 

dari beragam dimensi mulai dari pemimpin pemerintahan, perwakilan organisasi 

regional maupun internasional, sampai kepada individu.
45

 Menurut Jacob 

Bercovitch, mediasi akan memiliki peluang keberhasilan paling tinggi jika 

dipimpin oleh pemimpin pemerintahan suatu negara ataupun oleh representasi 

organisasi regional.
46

  

Mediasi yang dipimpin oleh organisasi regional menurut Jacob Bercovitch 

memiliki peluang keberhasilan paling tinggi dibandingkan dengan mediasi yang 

dipimpin oleh mediator lainnya. Ketika pihak-pihak yang berkonflik merupakan 

bagian dari organisasi regional yang direpresentasikan oleh mediator maka akan 

lebih mudah bagi mediator untuk membentuk legitimasi, jaringan komunikasi 

yang terbuka, dan melakukan penekanan terhadap kesamaan nilai serta 

kepentingan.
47

 Adanya kesamaan nilai, perspektif, kepentingan dan loyalitas 

dengan pihak-pihak berkonflik membuat organisasi regional lebih powerful dan 

legitimate sebagai mediator. 
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Sebaliknya, menurut Jacob Bercovitch organisasi internasional seperti 

United Nations memiliki catatan yang buruk sebagai mediator. Hal ini 

dikarenakan organisasi internasional seperti United Nations tidak memiliki 

kepentingan serta loyalitas yang sama dengan pihak-pihak berkonflik. Bukan 

hanya kepentingan dan loyalitas, organisasi internasional juga memiliki legitimasi 

yang rendah jika dibandingkan dengan organisasi regional. Maka dapat 

disimpulkan mediasi akan memiliki peluang keberhasilan lebih besar jika 

dipimpin oleh pemimpin suatu negara maupun organisasi regional dibandingkan 

jika dipimpin oleh organisasi internasional seperti United Nations. 

b. Previous Attempt at Mediation by Mediator 

Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji dan menilai identitas mediator 

adalah dengan memastikan jumlah mediasi yang pernah dilakukan sebelumnya 

oleh mediator.
48

 Hal ini dapat dilihat sebagai ukuran seberapa familiar mediator 

dengan konflik. Mediator yang sudah pernah melakukan mediasi konflik 

sebelumnya akan lebih familiar dengan konflik. Selain itu juga mediator akan 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan kesesuaian, 

kepercayaan, kredibilitas antara pihak-pihak yang berkonflik dalam proses 

mediasi.
49

  

Hal sebaliknya terjadi jika mediator pernah mengalami kegagalan pada upaya 

mediasi sebelumnya. Kegagalan mediator pada masa lampau tersebut dapat 

menjadi cerminan negatif bagi upaya mediasi yang sedang dilakukan.
50

 Bukan 

hanya menjadi cerminan negatif, kegagalan mediator pada upaya mediasi 
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sebelumnya dapat mempengaruhi peluang keberhasilan yang dimiliki oleh 

mediator dalam mediasi-mediasi di masa mendatang.  

c. Previous relationship with the parties 

Pengaruh, legitimasi dan leverage yang dimiliki oleh mediator dapat dilihat 

melalui hubungan sebelumnya yang terjalin antara mediator dengan pihak yang 

berkonflik.
51

 Kedekatan yang terjalin antara mediator dengan pihak yang 

berkonflik akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

sebuah mediasi.
52

 Kedekatan ini dapat dilihat melalui apakah  mediator dengan 

pihak yang berkonflik tergabung dalam satu blok/kelompok/regional yang sama. 

Jika merujuk pada tulisan Frei tahun 1976, mediator yang memiliki aspek 

religius maupun ideologi yang sama dengan pihak yang berkonflik akan memiliki 

peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan dalam mediasi 

dibandingkan dengan jika mediator memiliki aspek religius maupun ideologi yang 

berbeda dengan pihak yang berkonflik.
53

 Mediator yang memiliki kedekatan 

hubungan dengan kedua belah pihak yang berkonflik akan  memiliki peluang 

keberhasilan lebih tinggi dalam mediasi dibandingkan jika mediator hanya 

memiliki kedekatan hubungan dengan salah satu pihak saja atau tidak memiliki 

kedekatan hubungan dengan kedua belah pihak berkonflik. 
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Situational Factors 

a. Neutral Environment 

Mediasi akan berpotensi untuk sukses jika dilakukan di wilayah yang netral 

atmosfirnya. Peluang kesuksesan mediasi akan  lebih tinggi jika dilakukan di 

wilayah yang netral, bebas dari tekanan pihak eksternal dan pengaruh-pengaruh 

dari media.
54

 Atmosfir netral akan membuat mediator lebih memiliki kontrol atas 

prosedur perundingan dan pihak-pihak yang berkonflik akan lebih fokus dalam 

membahas isu-isu substantif terkait penyelesaian konflik.
55

 Mediasi akan lebih 

kondusif dan berpeluang untuk berhasil jika dilaksanakan bukan di 

wilayah/teritori tempat berlangsungnya konflik melainkan diluar wilayah 

konflik.
56

 

Kondisi sebaliknya akan terjadi ketika mediasi dilakukan di wilayah tempat 

konflik berlangsung ataupun di tempat yang berpindah-pindah.
57

 Ketika mediasi 

dilakukan di wilayah konflik maupun di tempat yang berpindah-pindah maka 

peluang keberhasilan mediasi akan semakin rendah.  

b. Power Parity 

Kekuasaan yang seimbangan antara pihak yang berkonflik akan membuat 

mediasi lebih berpotensi mencapai kesuksesan dibandingkan dengan mediasi yang 

pihak-pihaknya tidak seimbang kekuasaannya.
58

 Semakin tidak seimbang 

kekuasaan antara pihak yang berkonflik, maka motivasi para pihak yang 

berkonflik untuk terlibat dalam mediasi dan menerima hasil mediasi juga akan 
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semakin berkurang. Ketika salah satu pihak berkonflik memiliki kekuasaan yang 

lebih tinggi dibanding pihak lainnya, maka keinginan/motivasi pihak tersebut 

untuk menyepakati dan menjalani hasil mediasi akan menjadi lebih rendah.
59

 Hal 

ini yang kemudian membuat peluang keberhasilan mediasi juga semakin rendah.  

c. Framing 

Menurut Jacob Bercovitch, framing merupakan suatu upaya pembentukkan isu 

yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi. Melalui framing mediator 

membentuk isu-isu konflik sebagai isu yang tangible dan non-ideologis.
60

 

Penekanan hal-hal tangible terkait isu dapat dilakukan dengan menekankan 

jumlah kerugian dan korban yang diakibatkan oleh konflik yang berlangsung.
61

 

Framing dapat dilakukan oleh mediator melalui perundingan, negosiasi atau 

pertemuan biasa yang menjadi bagian dari suatu proses mediasi. Jika mediator 

dapat melakukan framing dan berhasil maka mediasi akan berhasil membuat 

pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan kesepakatan. Sebaliknya jika mediator 

tidak dapat melakukan framing dalam suatu proses mediasi, maka peluang 

keberhasilan mediasi tersebut akan semakin kecil.  

d. Right Time 

Mediasi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil jika dilakukan pada 

waktu yang tepat. Terdapat banyak pendapat mengenai waktu yang tepat atau 

“ripe moment” dilakukannya sebuah mediasi dalam konflik. Ada ahli yang 

berpandangan bahwa mediasi akan lebih tepat jika dilakukan pada fase awal 

konflik. Di sisi lain terdapat juga ahli yang berpandangan bahwa akan lebih baik 
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jika mediasi dilakukan setelah konflik melalui beberapa fase dan saat pihak yang 

berkonflik mulai lunak dan merubah ekspektasinya terhadap konflik. 

Menurut Jacob Bercovitch waktu yang tepat untuk melakukan mediasi adalah 

sekitar 7 hingga 36 bulan setelah konflik.
62

 Apabila mediasi dilakukan kurang 

ataupun lebih dari interval waktu tersebut maka peluang kesuksesan dari mediasi 

tersebut juga akan semakin berkurang. Sebuah mediasi yang dilakukan pada 

waktu dan momen yang tepat akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai 

keberhasilan. 

e. Strategy 

Dalam tulisannya Jacob Bercovitch mengidentifikasi tiga macam strategi yang 

dapat digunakan oleh mediator dalam mediasi. Tiga jenis strategi ini kemudian 

memiliki sprektum peluang keberhasilan yang berbeda-beda. Pada spektrum 

pertama terdapat communication-facilitation strategies.
63

 Dalam strategi ini 

mediator mengambil peran yang pasif dalam mediasi, sebagai penghubung 

komunikasi antara pihak yang berkonflik.
64

 Namun dalam strategi ini pihak yang 

bekonflik menunjukkan sedikit kontrol terhadap proses dan substansi dari mediasi 

itu sendiri. Secara spesifik taktik yang dilakukan oleh mediator dalam strategi ini 

meliputi membuat kontak/interaksi antara pihak yang berkonflik, menciptakan 

kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik, mengidentifikasi isu dan 

kepentingan, mengklarifikasi situasi, menawarkan evaluasi positif, 

memperbolehkan semua kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk di 
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diskusikan dalam mediasi, dan taktik-taktik lainnya.
65

 Bercovitch dalam 

tulisannya kemudian meletakkan strategi ini pada spektrum peluang keberhasilan 

yang paling rendah. 

Pada spektrum kedua terdapat procedural formulative strategies.
66

 Dalam 

strategi ini mediator memegang kontrol yang lebih formal atas aspek situasional 

dan proses mediasi. Mediator dapat melakukan determinasi beberapa faktor dalam 

mediasi seperti lingkungan/kondisi mediasi, jumlah dan tipe pertemuan yang 

diselenggarakan diantara pihak-pihak berkonflik, agenda dalam mediasi, serta 

distribusi informasi dan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkonflik. Taktik 

yang dilakukan oleh mediator dalam strategi ini diantaranya memilihi tempat 

perundingan/pertemuan, mengatur lingkungan fisik, menetapkan protokol, 

mengurangi ketegangan antara pihak-pihak berkonflik, mengatur timing, 

menetapkan struktur agenda, dan sebagainya.
67

  

Di spektrum terakhir, terdapat directive strategies.
68

 Strategi ini merupakan 

strategi yang paling aktif dibandingkan dengan dua strategi pada spektrum 

sebelumnya. Dalam strategi ini mediator berusaha untuk mempengaruhi konten 

serta substansi serta proses mediasi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

mediator dapat melakukan beberapa taktik, seperti mengubah ekspektasi para 

pihak-pihak yang berkonflik, bertanggung jawab atas konsesi mediasi, membuat 

usul yang substantif, membuat pihak yang berkonflik menyadari akibat dari tidak 

tercapainya kesepakatan (non-agreement), menyediakan dan melakukan 
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penyaringan informasi, menyarankan konsesi yang dapat dibuat oleh pihak-pihak 

berkonflik, menekan pihak berkonflik untuk menunjukkan fleksibilitas, serta 

taktik-taktik lainnya.
69

  

Menurut Jacob Bercovitch, strategi communication-facilitation merupakan 

jenis strategi yang paling banyak dan umum untuk digunakan, namun directive 

strategies merupakan strategi yang memiliki peluang keberhasilan paling tinggi 

dibandingkan dengan dua strategi lainnya.
70

 Mediator yang memiliki kemampuan, 

kesempatan dan sumber daya untuk menginisiasi dan terlibat dalam mediasi yang 

aktif akan lebih besar peluangnya untuk mencapai keberhasilan, dibandingan 

dengan mediator yang hanya menggunakan strategi communication-facilitation. 

Interactional Factors 

a. Previous history of the parties 

Ketika pihak yang berkonflik memiliki hubungan yang baik di masa lampau 

maka kedua belah pihak akan memiliki kecenderungan mencapai keberhasilan 

dalam mediasi.
71

 Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang memiliki hubungan 

baik sebelumnya akan memiliki kemungkinan untuk berhasil menghadapi 

kesulitan dan ketidaksepakatan yang ada selama mediasi berlangsung.  

Dalam tulisannya, Bercovitch membagi kategori hubungan pihak yang 

berkonflik menjadi lima, yakni friendly, antagonistic (unfriendly namun tidak 

memiliki riwayat konflik sebelumnya), conflictual (memiliki riwayat konflik low-

level), memiliki satu riwayat konflik, dan yang terakhir memiliki lebih dari satu 
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riwayat konflik.
72

 Ketika pihak yang berkonflik berada pada kategori friendly 

maka peluang keberhasilan suatu mediasi akan semakin tinggi yakni 80%.
73

 

Kondisi sebaliknya terjadi jika kedua belah pihak yang berkonflik pernah 

terlibat dalam lebih dari satu konflik di masa lampau. Peluang keberhasilan suatu 

mediasi akan semakin rendah ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki 

sejarah hubungan yang konfliktual. 

b. Nature of Polity and Economy 

Kondisi politik dan ekonomi suatu negara merupakan bagian dari 

interactional factors yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Negara yang 

demokratis akan lebih tinggi peluang keberhasilannya dalam melakukan 

penyelesaian konflik dibandingkan dengan negara yang non demokratis.
74

 

Konteks politik suatu negara dapat dilihat melalui tipe rezim dan ideologi 

politiknya. Terdapat empat tipe rezim negara, diantaranya monarki, partai-

tunggal, rezim militer, dan demokratis multi-partai. Selain itu sistem ekonomi 

suatu negara juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi konflik negara 

tersebut. Negara dengan sistem ekonomi terbuka akan menyelesaikan konflik 

dengan lebih baik dibanding negara dengan sistem ekonomi lainnya.
75

 

c. Adherence to the same set of cultural norms and values 

Kesamaan norma, nilai dan aspek sosiopolitik yang dimiliki oleh pihak-pihak 

berkonflik akan mempengaruhi peluang keberhasilan suatu mediasi.
76

 Ketika 

pihak-pihak yang berkonflik memiliki sistem nilai dan norma yang sama maka 
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kesamaan tersebut akan meminimalisir mispersepsi yang terjadi antara kedua 

belah pihak. Dengan semakin minimnya mispersepsi maka peluang keberhasilan 

pihak-pihak yang berkonflik dalam mencapai penyelesaian konflik akan semakin 

tinggi. Kesamaan nilai dan norma ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti 

komposisi internal, perbedaan budaya dan etnis, serta derajat homogenitas.
77

 

Semakin besar perbedaan etnis dan budaya antara pihak-pihak yang berkonflik, 

maka akan semakin kecil peluang keberhasilan mediasi. 

Motivational Factors 

a. Desire to submit, commit to mediation 

Motivasi yang dimiliki oleh para pihak yang berkonflik akan mempengaruhi 

keberhasilan mediasi. Mediasi akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai 

kesuksesan ketika inisiatif data dari kedua belah pihak yang berkonflik. Inisiatif 

ini kemudian akan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang 

berkonflik untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi.
78

 Selain dilihat dari 

inisiasi mediasi, motivasi pihak-pihak berkonflik juga dapat dilihat dari motif 

yang mendasari pihak-pihak berkonflik menginginkan mediasi. Bercovitch 

membagi motif yang mendasari pihak-pihak berkonflik menginginkan mediasi 

menjadi lima, diantaranya :
79

 

a. Mediasi dapat membantu pihak-pihak berkonflik mengurangi resiko 

terjadinya eskalasi konflik dan membantu mereka semakin dekat menuju 

penyelesaian konflik. 
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b. Masing-masing pihak menerima tawaran mediasi dengan harapan bahwa 

mediasi dapat mendorong dan memberikan pengaruh pihak-pihak dalam 

konflik. 

c. Kedua belah pihak yang berkonflik melihat mediasi sebagai ekspresi 

publik terkait komitmen mereka kepada norma internasional perihal 

pengelolaan konflik. 

d. Pihak-pihak yang berkonflik menginginkan pihak diluar konflik 

disalahkan jika upaya pengelolaan konflik yang mereka lakukan gagal. 

e. Pihak-pihak berkonflik menginginkan mediasi karena mediator dapat 

digunakan untuk memonitor, memverifikasi dan menjamin kesepakatan 

akhir yang berhasil dicapai melalui mediasi. 

2.4 Definisi Operasional 

Personal Factors 

Identity of a mediator 

a. Mediator Rank 

Dalam tulisan ini penulis akan meilhat peringkat yang dimiliki oleh IGAD 

sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik di Sudan Selatan. Jika 

menghubungkan antara hasil mediasi dan peringkat mediator maka mediator yang 

menduduki peringkat paling tinggi menurut Bercovitch adalah perwakilan 

pemimpin negara/pemerintahan dan organisasi regional (62,4% dan 50%  

keberhasilan).
80

 Organisasi regional memiliki kecenderungan paling tinggi untuk 
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menghasilkan mediasi yang sukses. Hal ini dikarenakan organisasi regional dinilai 

lebih memiliki cita-cita, perspektif dan kepentingan yang sama dengan pihak yang 

berkonflik sehingga memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai keberhasilan. 

Selain itu organisasi regional melakukan mediasi dengan menggunakan kultur dan 

sistem nilai yang sama dengan pihak berkonflik. 

b. Previous Attempt at Mediation by Mediator 

Dalam tulisan ini penulis akan melihat upaya mediasi konflik yang 

sebelumnya pernah dilakukan oleh IGAD khususnya mediasi konflik yang 

melibatkan Sudan Selatan. Jika sebelumnya IGAD pernah melakukan upaya 

mediasi konflik lebih dari satu kali, maka mediasi IGAD akan lebih memiliki 

peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan jika IGAD belum pernah 

melakukan mediasi konflik sebelumnya.
81

 

c. Previous relationship between mediator and parties 

Kedekatan antara negara-negara anggota IGAD sebagai mediator dengan 

pihak-pihak yang berkonflik di Sudan Selatan akan berpengaruh pada hasil dari 

mediasi. Ketika negara-negara IGAD yang berasal dari regional yang sama 

dengan Sudan Selatan memiliki hubungan yang dekat maka peluang keberhasilan 

mediasi juga akan semakin tinggi.
82

 Kedekatan hubungan ini dapat terlihat dari 

berbagai aspek, mulai dari aspek religius, ideologi, dan kesamaan blok politik.
83

 

Sebaliknya jika negara-negara IGAD memiliki kedekatan hubungan hanya dengan 

salah satu pihak yang berkonflik maka peluang keberhasilan mediasi juga akan 
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semakin berkurang. Semakin dekat hubungan antara mediator dan pihak yang 

berkonflik maka tingkat kepercayaan pihak berkonflik kepada mediator juga akan 

semakin tinggi.  

Situational Factors 

a. Neutral Environment 

Penulis akan melihat tempat pelaksanaan mediasi IGAD dalam konflik Sudan 

Selatan, mulai dari tempat dilaksanakannya perundingan, negosiasi maupun 

pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan mediator. Jika mediasi 

dilakukan di tempat/wilayah yang netral maka peluang keberhasilan mediasi juga 

akan semakin tinggi.
84

 Berdasarkan tulisan milik Jacob Bercovitch, sebuah 

mediasi akan lebih kondusif jika dilakukan diluar wilayah tempat konflik 

terjadi/berlangsung.
85

 

b. Power Parity 

Keseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkonflik di Sudan Selatan 

akan mempengaruhi peluang keberhasilan mediasi. Dalam konteks konflik Sudan 

Selatan, penulis akan melihat bagaimana keseimbangan kekuatan antara pasukan 

pendukung Salva Kiir dan pasukan pendukung Riek Machar.
86

 Semakin seimbang 

kekuatan antara pihak-pihak yang berkonflik maka kedua belah pihak akan 

memiliki motivasi lebih tinggi untuk mematuhi kesepakatan mediasi dan 

menyelesaikan konflik yang terjadi. 

c. Framing 
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Pada bagian operasionalisasi, penulis akan melihat framing yang dilakukan 

oleh IGAD dalam proses mediasi. Framing dilakukan oleh mediator dengan 

tujuan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik bahwa isu konflik mereka 

bukanlah hal-hal yang bersifat ideologis.
87

 Dalam framing  ini mediator justru 

menunjukkan isu yang sifatnya tangible terkait konflik misalnya jumlah kerugian 

yang ditimbulkan, jumlah korban jiwa dan hal-hal tangible lainnya.
88

 Framing 

dapat dilakukan selama proses perundingan/negosiasi/pertemuan biasa 

berlangsung. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mempertemukan kedua 

belah pihak maupun secara terpisah. 

d. Right Time 

Waktu pelaksanaan mediasi IGAD dalam konflik Sudan Selatan akan 

menentukan peluang keberhasilan mediasi.
89

 Jika mediasi dilakukan pada saat dan 

waktu yang tepat sesuai dengan kriteria serta definisi Jacob Bercovitch maka 

mediasi akan semakin efektif dan peluang keberhasilan juga semakin tinggi. 

e. Strategy 

Strategi yang digunakan oleh IGAD dalam mediasi konflik Sudan Selatan 

akan menentukan peluang keberhasilan mediasi.
90

 Penulis akan melihat strategi-

strategi yang digunakan IGAD kemudian akan menggolongkan strategi tersebut 

kedalam tiga spektrum strategi milik Jacob Bercovitch. Masing-masing jenis 

strategi memiliki tingkat peluang keberhasilan yang berbeda satu sama lain.  
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Interactional Factors 

a. Previous History of the Parties 

Hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik di masa lampau akan 

mempengaruhi keberhasilan mediasi konflik. Penulis kemudian akan melihat 

bagaimana hubungan antara pihak yang berkonflik di Sudan Selatan pada masa 

lampau. Pola hubungan ini kemudian akan dapat digolongkan berdasarkan 

kategori yang dibuat oleh Jacob Bercovitch mulai dari friendly, antagonistic, 

conflictual, one previous dispute atau more than one previous dispute.
91

 Menurut 

Bercovitch jika hubungan antara pihak yang berkonflik pada masa lampau ada 

dalam kategori friendly, maka peluang keberhasilan mediasi juga akan semakin 

tinggi.
92

  

b. Nature of polity and economy 

Pada bagian operasionalisasi, penulis akan melihat kondisi politik dan 

ekonomi Sudan Selatan. Hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan mediasi 

IGAD dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan Selatan.  

c. Adeherence to the same set of cultural norms and values 

Kesamaan norma dan nilai antara pihak-pihak yang berkonflik di Sudan 

Selatan mempengaruhi peluang keberhasilan mediasi. Hal ini dapat dilihat dari 

komposisi internal, budaya, perbedaan etnis serta derajat homogenitas pihak-pihak 

yang berkonflik di Sudan Selatan.
93

 Jika perbedaan budaya dan etnis antara pihak-

pihak yang berkonflik di Sudan Selatan semakin besar, maka akan semakin besar 
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pula peluang kegagalan mediasi. Sebaliknya jika pihak-pihak yang berkonflik 

semakin sedikit perbedaan etnis dan budayanya, serta tidak memiliki budaya 

minoritas yang signifikan maka peluang keberhasilan mediasi juga akan semakin 

besar. Hal ini dikarenakan kesamaan norma, budaya, etnis dalam pihak-pihak 

berkonflik akan meminimalisir mispersepsi yang ada dan memfasilitasi 

tercapainya keberhasilan dalam upaya penyelesaian konflik.  

Motivational Factors 

a. Desire to submit, commit to mediation 

Motivasi dan keinginan pihak yang berkonflik untuk berkomitmen dalam 

mediasi dapat dilihat dari aktor mana yang  menginisiasi mediasi.
94

 Jika mediasi 

IGAD dalam konflik Sudan Selatan diinisiasi serta diajukan oleh kedua belah 

pihak yang berkonflik maka peluang keberhasilan mediasi juga akan semakin 

tinggi.
95

 Sebaliknya jika mediasi hanya diajukan oleh salah satu pihak yang 

berkonflik atau justru diajukan oleh mediator maka peluang keberhasilan mediasi 

akan semakin rendah.  
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Tabel 2 : Tabel Operasionalisasi Factors Affecting Mediation Success
96

 

Faktor Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

Personal 

Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identity of 

Mediators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediator  

Rank 

- Mediator yang merepresentasikan 

organisasi regional memiliki peluang 

keberhasilan tinggi dalam mediasi. 

- Mediator yang merepresentasikan 

organisasi internasional memiliki 

peluang keberhasilan paling rendah 

dalam mediasi. 

Peran IGAD sebagai 

mediator yang 

merepresentasikan 

organisasi regional. 

Previous 

Relationship 

 with Parties 

- Mediator yang memiliki hubungan 

dengan pihak-pihak berkonflik atau 

berasal dari blok yang sama dengan 

pihak-pihak berkonflik memiliki 

peluang keberhasilan tinggi dalam 

mediasi. 

- Mediator yang hanya memiliki 

hubungan dengan salah satu pihak-

pihak berkonflik atau tidak memiliki 

hubungan dengan kedua belah pihak 

memiiki peluang keberhasilan rendah. 

Hubungan antara 

IGAD dengan 

pihak-pihak yang 

berkonflik di Sudan 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous 

Attempt at 

Mediaton by 

the Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

- Mediator yang pernah melakukan 

mediasi konflik lebih dari satu kali 

akan lebih familiar dengan dinamika 

konflik. Jika mediator berhasil dalam 

upaya mediasi sebelumnya maka 

mediator tersebut akan dinilai sebagai 

mediator yang kredibel oleh pihak-

pihak berkonflik. 

- Mediator yang belum pernah 

melakukan mediasi konflik 

sebelumnya atupun gagal dalam 

mediasi sebelumnya kurang familiar 

dengan dinamika konflik, sehingga 

peluang keberhasilan rendah.  

Upaya mediasi 

IGAD sebelumnya 

dalam konflik Sudan 

Selatan maupun 

konflik di negara 

Afrika Timur 

lainnya. 
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Situational 

Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutral 

Environment 

Wilayah 

tempat 

pelaksanaan 

mediasi 

- Peluang keberhasilan mediasi lebih 

tinggi jika mediasi dilakukan di 

wilayah netral (diluar wilayah konflik) 

- Peluang keberhasilan mediasi akan 

semakin rendah jika mediasi dilakukan 

di wilayah konflik atau di wilayah 

yang berpindah-pindah.  

Wilayah tempat 

pelaksanaan proses 

mediasi IGAD. 

Power  

Parity 

Perimbangan 

kekuatan 

kedua belah 

pihak yang 

berkonflik 

dalam proses 

mediasi. 

- Adanya keseimbangan kekuatan 

antara pihak-pihak berkonflik 

meningkatkan motivasi pihak-pihak 

berkonflik untuk terlibat dalam 

mediasi dan mematuhi kesepakatan. 

Semakin tinggi motivasi semakin 

tinggi pula peluang keberhasilan 

mediasi. 

- Adanya disparitas kekuatan antara 

kedua belah pihak berkonflik 

mengurangi motivasi pihak-pihak 

berkonflik untuk mematuhi 

kesepkatan. Semakin rendah motivasi 

semakin rendah pula peluang 

keberhasilan mediasi. 

Kekuatan yang 

dimiliki pihak 

pemerintah Sudan 

Selatan (SPLM/A-

IG) dan pihak 

oposisi (SPLM/A-

IO). 

Right Time 

 

 

Waktu 

pelaksanaan 

mediasi 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan tinggi jika dilakukan 

pada saat yang tepat. Waktu yang tepat 

untuk melakukan mediasi adalah pada 

periode 7 hingga 36 bulan setelah 

konflik berlangsung.  

- Mediasi dilakukan pada saat yang 

tidak tepat (diluar periode 7-36 bulan 

setelah konflik) memiliki peluang 

keberhasilan yang rendah. 

Waktu pelaksanaan 

mediasi konflik 

Sudan Selatan oleh 

IGAD.  

Framing 

 

 

 

 

 

 

 

Framing isu 

yang dilakukan 

oleh mediator 

- Mediasi berpeluang tinggi untuk 

berhasil ketika mediator dapat mem-

framing isu secara tangible dan non-

ideological. 

- Mediasi berpeluang rendah untuk 

berhasil ketika mediator tidak dapat 

melakukan framing terhadap isu.   

Framing isu yang 

dilakukan oleh 

IGAD dalam proses 

mediasi konflik 

Sudan Selatan. 

Strategies Strategi 
-Communication 

Facilitation 

Strategy 
-Procedural 

Formulative 

Strategy 
-Directive 

Strategy 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan paling tinggi ketika 

mediator menggunakan Directive 

Strategy. 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan paling rendah ketika 

mediator menggunakan 

Communication-Facilitation Strategy. 

Jenis strategi yang 

digunakan oleh 

IGAD dalam 

mediasi konflik 

Sudan Selatan. 
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Interactional 

Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous 

History of the 

Parties 

Sejarah 

hubungan 

pihak yang 

berkonflik di 

masa lampau 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan paling tinggi jika pihak-

pihak berkonflik memiliki sejarah 

hubungan yang friendly di masa 

lampau. 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan rendah jika  pihak-pihak 

yang berkonflik pernah mengalami 

lebih dari satu konflik di masa lampau.  

Sejarah hubungan 

antara pihak-pihak 

yang berkonflik di 

Sudan Selatan. 

Nature of 

polity and 

economy 

 

 

Sistem serta 

kondisi politik 

dan ekonomi 

negara yang 

mengalami 

konflik 

- Mediasi memiliki peluang 

keberhasilan tinggi ketika pihak yang 

berkonflik negara demokratis dengan 

sistem ekonomi terbuka. 

- Mediasi akan memiliki peluang 

keberhasilan rendah ketika pihak yang 

berkonflik negara non-demokratis 

dengan sistem ekonomi tertutup. 

Sistem serta kondisi 

politik dan ekonomi 

Sudan Selatan. 

Adherence to 

same set 

cultural 

norms and 

values 

Nilai dan 

norma budaya 

pihak-pihak 

yang 

berkonflik  

- Ketika pihak-pihak yang berkonflik 

tunduk dan patuh pada nilai serta 

norma budaya yang sama maka 

mispersepsi diantara keduanya dalam 

proses mediasi akan semakin minim. 

Semakin minim mispresepsi maka 

akan semakin tinggi peluang 

keberhasilan mediasi. 

- Semakin besar perbedaan nilai-

norma serta faksi antara pihak-pihak 

berkonflik maka peluang keberhasilan 

mediasi akan semakin rendah. 

Kesamaan nilai dan 

norma budaya antara 

kelompok etnis Nuer 

dan Dinka.  

Motivational 

Factors 

 

 

 

Desire to 

submit and 

commit to 

mediation 

 

Motif yang 

mendasari 

pihak-pihak 

berkonflik 

melakukan 

mediasi 

- Jika pihak-pihak berkonflik memiliki 

motif yang sama dalam melakukan 

mediasi maka peluang keberhasilan 

semakin tinggi. 

- Jika pihak-pihak berkonflik tidak 

memiliki motif untuk melakukan 

mediasi maka peluang keberhasilan 

mediasi akan semakin rendah. 

Motif yang 

mendasari pihak-

pihak berkonflik 

untuk melakukan 

mediasi. 

Inisiatif pihak-

pihak yang 

berkonflik 

melakukan 

mediasi  

- Jika inisiatif untuk melakukan 

mediasi datang dari kedua belah pihak 

berkonflik maka keduanya memiliki 

motivasi dan keinginan yang besar 

untuk menyelesaikan konflik. Hal 

tersebut membuat peluang 

keberhasilan mediasi akan semakin 

tinggi. 

- Mediasi yang tidak diinisiasi oleh 

Inisiatif pihak Salva 

Kiir dan Riek 

Machar untuk 

melakukan mediasi. 
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kedua belah pihak berkonflik memiliki 

peluang keberhasilan rendah. 
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2.5 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran Penulis 

Bagan 1 : Alur Pemikiran Penulis 

Melihat empat faktor yang mempengaruhi hasil suatu mediasi menurut Jacob 
Bercovitch (Four Factors Affecting Mediaton Success) 

Personal Factors Situational Factors 
Interactional 

Factors 
Motivational 

Factors 

Apa faktor penyebab kegagalan proses mediasi IGAD dalam melakukan upaya 
penyelesaian konflik Sudan Selatan tahun  2013-2016? 

Mediasi gagal dalam menyelesaikan konflik Sudan Selatan karena konflik kembali 
terjadi dan perjanjian ARCSS collapsed. 

Konflik Sudan Selatan berlagsung sejak tahun 2013 

Mediasi dilakukan oleh IGAD 

Identity of a 

Mediator 
Desire to submit, 

commit to 

mediation 

- Previous history 

of the parties 

- Nature of polity 

and economy 

- Adherence to the 

same set of cultural 

norms and values 

- Neutral 

Environment 

- Right Time 

- Power Parity 

- Framing 

- Strategy 

Argumen Utama : 

Kegagalan mediasi IGAD dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan Selatan tahun 2013-

2016 disebabkan oleh situational factors, interactional factors, dan motivational factors. 
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2.6 Argumen Utama 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi menurut 

Jacob Bercovitch, kegagalan mediasi IGAD dalam upaya penyelesaian konflik di 

Sudan Selatan tahun 2013-2016 disebabkan oleh personal factors, situational 

factors, motivational factors, dan interactional factors. Menurut penulis faktor 

paling utama yang menyebabkan kegagalan mediasi konflik Sudan Selatan adalah 

motivational factors, yang berhubungan dengan motivasi dan keinginan pihak-

pihak berkonflik untuk melakukan mediasi dan berkomitmen pada kesepakatan 

yang dihasilkan melalui mediasi.  

 


