
  

ABSTRAK 

 

 Sumber daya alam dan konflik telah sejak lama menjadi obyek kajian para 
ilmuwan. Ketersediaan sumber daya alam di suatu wilayah diyakini memiliki 
hubungan dengan konflik, apabila di wilayah tersebut terjadi konflik. 
 Konflik kekerasan internal yang terjadi di Sierra Leone pada tahun 1991-
2002 juga diyakini mengikuti pola tersebut. Berlian sebagai sumber daya alam 
utama yang dihasilkan Sierra Leone dianggap memiliki hubungan dengan konflik 
yang berlangsung di negara itu. Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh 
penulis mengindikasikan bahwa terjadi praktek penyelundupan berlian di Sierra 
Leone dan secara lebih spesifik praktek ini lah yang berpengaruh terhadap 
keberlangsungan konflik antara kelompok pemberontak Revolutionary United 
Front (RUF) dan pemerintah Sierra Leone. Melalui penelitian berjudul “Berlian 
dan Konflik Kekerasan Internal Sierra Leone” ini, penulis berusaha untuk 
menjelaskan lebih jauh bagaimana penyelundupan berlian berpengaruh terhadap 
konflik. 
 Penelitian ini menggunakan beberapa argumen untuk menjawab rumusan 
masalah yang diajukan, yaitu argumen Michael Ross mengenai keterkaitan antara 
sumber daya alam dengan awal mula dan durasi konflik, argumen Collier, 
Hoeffler dan Soderbom mengenai keserakahan dan ketidakpuasan dan aktivitas 
kuasi-kriminal, argumen Fearon mengenai akses terhadap barang selundupan dan 
durasi konflik serta argumen tentang intervensi pihak ketiga dalam konflik yang 
terjadi. 
 Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pembuktian dari hipotesis yang 
telah lebih dahulu disusun oleh penulis, yaitu bahwa praktek penyelundupan 
berlian (1) menjadi sebuah sarana bagi RUF untuk mendapatkan modal awal 
(start-up cost) dalam memulai konfliknya melawan pemerintah serta (2) 
memperpanjang durasi konflik melalui dua hal; pertama dengan cara 
menyediakan dana yang dibutuhkan oleh RUF untuk terus melakukan 
pemberontakan, kedua dengan cara menarik pihak-pihak yang mendapatkan 
keuntungan dari praktek tersebut untuk berupaya membuat konflik terus 
berlangsung. 
 
Kata kunci : Sierra Leone, penyelundupan berlian, konflik kekerasan internal, 
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