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ABSTRAK 
 

Permasalahan yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan mengenai perebutan wilayah 
Nagorno-Karabakh ini diangkat karena konflik perebutan wilayah menurut Penulis adalah 
sebuah konflik yang memiliki urgensi yang cukup tinggi jika dibanding dengan konflik yang 
lainnya. Terlebih dalam abstrak ini, Penulis menganalisis konflik ini dilihat dari segi 
organisasi internasional yang melibatkan dirinya ke dalam salah satu perantara untuk 
meredakan konflik ini. Organisasi internasional yang diambil ialah OSCE melalui 
institusinya yakni OSCE Minsk Group. Berperan sebagai pencari solusi damai atas konflik 
yang terjadi kemudian menjadikan OSCE Minsk Group ini sebagai mediator dengan 
mewadahi aspirasi resolusi konflik dengan diadakannya forum negosiasi serta kerangkan 
kerja yang sesuai dan bersifat rutin. Selain peranannya dalam wadah aspirasi resolusi 
konflik untuk wilayah Nagorno-Karabakh, OSCE Minsk Group diketahui juga berperan 
dalam konflik Transdniestria dan konflik Russo-Georgia. Dalam OSCE Minsk Group ini pula 
didapati pimpinan negara-negara besar yang juga turut membantu dalam penanganan 
conflict prevention and resolution, negara besar tersebut diantaranya adalah Amerika 
Serikat, Perancis, dan Rusia. Tak hanya itu, keunikan dari konflik ini adalah termasuk 
konflik etnis yang mana cukup sulit untuk diredam. Namun OSCE Minsk Group dianggap 
gagal dalam meresolusi konflik di Nagorno-Karabakh ini. Hal inilah yang kemudian 
menggerakkan Penulis untuk mencari faktor apa yang kemudian membuat OSCE Minsk 
Group dianggap gagal menyelesaikan tugasnya. Sehingga dalam memeroleh jawaban atas 
pertanyaan bagaimana gagal, penelitian ini dimulai dari tahun 2014 merupakan momen 
ketika adanya letupan kembali setelah 2 tahun terakhir, pada tahun 2012 didapati adanya 
deklarasi perdamaian yang saling disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Jangkauan penelitian tersebut juga digunakan oleh Penulis agar dapat terlihat dinamika 
yang dialami oleh konflik ini selama OSCE Minsk Group campur tangan didalamnya 
sehingga penelitian ini diakhiri di tahun 2017 tepat setelah adanya letupan terakhir terjadi.  

Kata Kunci: OSCE Minsk Group, Konflik Etnis, Resolusi Konflik, Nagorno-Karabakh. 

 
 
The problems that occurred between Armenia and Azerbaijan regarding the seizure of the 
Nagorno-Karabakh region were raised because the conflict over territory according to the 
author was a conflict that had a high urgency when compared to other conflicts. Especially 
in this abstract, the author analyzes this conflict in terms of international organizations that 
involve themselves in one of the intermediaries to mitigate this conflict. International 
organizations taken are OSCE through its institution, the OSCE Minsk Group. Acting as a 
seeker for a peaceful solution to the conflict then made the OSCE Minsk Group a mediator by 
accommodating the aspirations of conflict resolution with the holding of negotiating forums 
and appropriate and routine work frameworks. In addition to its role in the conflict 
resolution aspirations for the Nagorno-Karabakh region, the OSCE Minsk Group is also 
known to play a role in the Transdniestria conflict and the Russo-Georgia conflict. The OSCE 
Minsk Group also found leaders of major countries who also helped handle conflict 
prevention and resolution, including the United States, France and Russia. Not only that, the 
uniqueness of this conflict includes ethnic conflicts which are quite difficult to suppress. But 
the OSCE Minsk Group is considered a failure in resolving conflicts in Nagorno-Karabakh. 
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This, moved the writer to look for what factors then made the OSCE Minsk Group considered 
to have failed to complete its task. So in obtaining answers to the question of how to fail, this 
research began in 2014 was a moment when there was a re-eruption after the last 2 years, 
in 2012 there was a mutually agreed upon peace declaration signed by both parties. The 
scope of the research is also used by the Author so that the dynamics experienced by this 
conflict can be seen as long as the OSCE Minsk Group intervenes in it so that the research 
ends in 2017 right after the last explosion occurred. 

Keywords: OSCE Minsk Group, Ethnic Conflict, Conflict Resolution, Nagorno-Karabakh. 

 
 
Konflik yang terjadi di masing-masing negara mempunyai tingkatan urgensi yang berbeda-
beda, tergantung dari masing-masing konteks konflik yang ada. Konflik perebutan wilayah 
merupakan sebuah konflik yang dapat dikatakan memiliki urgensi yang cukup tinggi 
dibanding konflik yang lain, dibuktikan ketika masa imperialisme sejak abad ke-18 dan 19, 
yang mana geopolitik suatu negara pada era tersebut mengutamakan suatu unsur yaitu 
ekspansionisme1. Selain itu pula, dapat dilihat dari diagram2 berikut yang memperlihatkan 
bahwa konflik perebutan wilayah menjadi penting untuk diteliti. Dikarenakan konflik 

perebutan wilayah ini telah memakan banyak korban, kemudian upaya yang dilakukan salah 

satunya ialah dengan resolusi konflik3. Salah satu upaya resolusi konflik yang dilakukan yakni 

dengan cara mediasi melalui organisasi internasional. Dalam penelitian ini, Penulis kemudian 
menggunakan OSCE Minsk Group dalam penanganan konflik perebutan wilayah di Nagorno-
Karabakh. Selain konflik Nagorno-Karabakh, organisasi internasional ini (OSCE Minsk 
Group) juga turut memberikan solusi atau sebagai wadah mediator untuk konflik 
Transdniestria dan konflik Abkhazia tahun 2008.  

 
OSCE adalah salah satu organisasi internasional dengan pendekatan keamanan yang juga 
meliputi aspek politik-militer, sosio-ekonomi, hingga human aspects. Selain permasalahan 
keamanan yang telah disebutkan, OSCE ini juga merupakan sebuah forum yang juga 
membahas mengenai pengendalian senjata, confidence- security-building, hak asasi manusia, 
kaum minoritas, demokratisasi, upaya penegakan hukum, dan juga counter-terrorism. 
Melalui institusinya OSCE Minsk Group merupakan sebuah institusi yang dibentuk pada 
tahun 1992 dengan tujuan untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di Nagorno-
Karabakh4. Berperan sebagai pencari solusi damai atas konflik yang terjadi, menjadikan OSCE 
Minsk Group ini sebagai mediator dengan mewadahi aspirasi resolusi konflik dengan 
diadakannya forum negosiasi serta kerangkan kerja yang sesuai dan bersifat rutin5.  Dalam 
OSCE Minsk Group ini didapati pimpinan negara-negara besar yang juga turut membantu 
dalam penanganan conflict prevention and resolution ini, diantaranya adalah Amerika 
Serikat, Perancis, dan Rusia. Meskipun OSCE Minsk Group ditugaskan untuk menyelesaikan 
ketiga konflik yang telah disebutkan, nyatanya baik OSCE maupun OSCE Minsk Group tidak 
dapat menyelesaikan ketiga konflik tersebut dengan baik atau dapat dikatakan gagal6. 
Kegagalan tersebut terbukti dari setelah adanya penandatanganan oleh pihak Armenia dan 
Azerbaijan dalam deklarasi perdamaian pada 23 Januari 2012, yang kemudian masih terjadi 

                                                           
1 John, Chanman, Concepts of Geopolitics.United States: American Sociological Source (1943), Hal. 56 
2 Department of Peace and Conflict Research. Tersedia dalam : 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts_and_graphs/ [diakses pada 27 September 2016] 
3 Selain mediasi atau third party, bentuk resolusi konflik yang lain diantaranya ialah negosiasi dan diplomasi 
(Galtung, 2007). 
4 OSCE Minsk Group http://www.osce.org/mg/108306 [diakses pada 7 April 2016]. 
5 Nasrin Suleymanly, An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem, Offset Co. Ltd Press (n.d): 87, 
http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/enbooks/eb-en_05092012_07.pdf  [diakses pada 7 April 2016] 
6  Dikatakan gagal, karena konflik Nagorno-Karabakh tergolong sebagai konflik etnis yang mana tidak dapat selesai 
(akan dibahas di bab 2) 

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts_and_graphs/
http://www.osce.org/mg/108306
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adanya perang di pertengahan November 2014 yang menewaskan 60 orang7. Perang tersebut 
masih berlangsung sampai di awal tahun 2016. 
 

Dalam konflik etnis antara Armenia dan etnis Azeri yang memegang peranan penting sebagai 
aktor didalamnya terdapat 3 (tiga) aktor, diantaranya (1) OSCE Minsk Group, sebagai sarana 
mediator; (2) Armenia dan Azerbaijan, sebagai kedua belah pihak yang berkonflik; dan (3) 
negara-negara anggota yang berperan penting, seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, 
Iran, dan Turki8. Dari kecemburuan sosial yang timbul dari masing-masing etnis kemudian 
memecahkan adanya periode gencatan senjata yang dimulai pada tahun 1994. Sejak saat itu 
pula, konflik ini kemudian dipenuhi dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh Armenia 
dan Azerbaijan, berfasilitaskan oleh masing-masing anggota OSCE Minsk Group selama 
konflik berlangsung. 
 
Pertemuan dengan OSCE Minsk Group juga kerap dilakukan sebagai salah satu upaya 
penyelesaian dari konflik Nagorno-Karabakh. Namun, dikarenakan dinamika konflik yang 
terus muncul, grafik dalam konflik tersebut tidak kunjung memberikan hasil yang stabil. 
Dibuktikan dengan adanya laporan di bulan November 2004 yang melibatkan penembakan 
terhadap tentara Azerbaijan, di dekat perbatasan Karabakh dan hal tersebut kembali terulang 
di tahun selanjutnya bulan Januari, dengan tewasnya satu tentara Azerbaijan yang 
ditembakkan oleh tentara Armenia, yang mana kedua penembakan tersebut diawali dari 
adanya insiden baku tembak. Selain hal tersebut, dalam jangka waktu tahun 2006 hingga 
tahun 2012 tersebutkan adanya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Azerbaijan 
pada warga Armenia, meningkat. Tertulis pada tahun 2006, terdapat kurang lebih dari 600 
kasus yang masuk sampai 16.300 kasus pelanggaran pada tahun 2012.9 Dengan kemudian 
memperlihatkan secara jelas bahwa adanya pertikaian bersenjata yang terjadi antara Armenia 
dan Azerbaijan menunjukkan adanya asumsi negatif terhadap penyelesaian konflik. 

 
Konflik Etnis Nagorno-Karabakh  

dan  
Upaya OSCE Minsk Group terhadap Konflik 

 
Implikasi dari konsepsi tentang etnisitas sebagai boundary-enforcement, adalah bahwa tidak 
semua perbedaan etnis mempunyai cara efektif yang sama dalam penyelesaiannya. Secara 
khusus, ada kemungkinan beberapa jenis identitas etnis yang lebih sulit ditumpahkan 
daripada yang lain. Salah satu alasannya adalah karena adanya beberapa identitas etnis yang 
lebih mudah diamati, seperti kasus warna kulit, atau sifat fisik lainnya yang sangat berbeda di 
antara kelompok etnis. Dengan ciri batas-batas etnis berdasarkan keadaan fisik lebih mudah 
dilakukan daripada situasi di luar yang tidak terlihat. Alasan lain mengapa tidak semua 
perpecahan etnis sama-sama resisten dalam penyelesaiannya adalah bahwa biaya psikis untuk 
melepaskan identitas etnis seseorang dapat dikatakan berbeda dengan sifat identitas itu. 
Misalnya saja, untuk beberapa kasus, berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya 
mungkin memerlukan pertobatan agama, sementara di tempat lain, kelompok asal dan 
kelompok agama memiliki agama yang sama. Meninggalkan identitas religius seseorang 
mungkin lebih mahal secara psikologis daripada meninggalkan ciri khas identitas budaya 
seseorang. Selanjutnya beberapa agama menciptakan penanda fisik, seperti penyunatan dan 
persyaratan lainnya10.  Dari konsepsi konflik etnis yang boundary-enforcement inilah 

                                                           
7 Anna Nigmatulina. Tension reignite in the Nagorno-Karabakh Conflict. Tersedia dalam : 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/tensions-reignite-nagorno-karabakh-conflict-
150303121751335.html [diakses pada 27 September 2016] 
8 Namig Abbasov, Minsk Group Mediation Process: Explaining the Failure of Peace Talks, Journal of Caspian 
Affairs, Vol.1, No. 2., 2015. hal. 69 
9 Anonim, 2013, Azerbaijan violated ceasefire about 16300 times in 2012, dalam 
http://m.news.am/eng/news/135058.html [diakses pada 14 November 2017] 
10 Francesco Caselli dan Wilbur John Coleman II, 2012, On the Theory of Ethnic Conflict, London School of 
Economies: Duke University. Hal.3  

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/tensions-reignite-nagorno-karabakh-conflict-150303121751335.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/tensions-reignite-nagorno-karabakh-conflict-150303121751335.html
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kemudian menggugah Penulis untuk menjelaskan lebih lanjut konflik etnis antara etnis Azeri 
dan etnis Armenia di dalam konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. 

Bicara mengenai etnis, membuat orang mau tidak mau untuk kemudian membuka kembali 
sebuah sejarah. Hal ini dengan maksud Penulis menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya 
hubungan yang terjadi saat ini merupakan sebuah kelanjutan dari interaksi di masa lampau. 
Dalam kasus Nagorno-Karabakh ini, terjadi sebuah adanya kebencian yang ada di antara 
kedua etnis antara Armenia dan Azerbaijan yang pada akhirnya mencuatkan adanya gencatan 
senjata yang mulai berjalan tahun 1994. Konflik Nagorno-Karabakh lebih didominasi oleh 
negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara dengan adanya fasilitas yang berikan secara 
bergantian oleh anggota Minsk Group yang lain. Adanya pertemuan bilateral maupun forum 
bersama dengan Minsk Group terus dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik. Namun, 
dinamika konflik terus menjadi hal yang tidak bisa dihindari.  

Paska keruntuhan Uni Soviet pada perang dingin, konflik militer di Kaukasus Selatan 
mengundang partisipasi aktif Rusia untuk terlibat langsung ke dalam konflik sebagai negara 
yang mengedepankan aspek keamanan sebagai pilar utama kebijakan negara.11 Ambisi Rusia 
di wilayah regional Kaukasus dalam meletakkan kekuatan militernya di wilayah tersebut, 
menjadi salah satu faktor utama yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-
negara Kaukasus. Kompetensi Rusia dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara 
Kaukasus berasal dari rute penting regional terkait aspek ekonomi dan energi yang melibatkan 
dominasi Rusia terhadap negara yang berada di sekitar Rusia.12 Negara Armenia dan 
Azerbaijan yang mana keduanya termasuk negara Kaukasus turut menjadi perhatian Rusia 
sebagai negara tetangga, sehingga Rusia memainkan peran leading role dalam negosiasi 
berdasarkan kerjangka kerja dari Minsk Group yang ada dalam konflik etnis Nagorno-
Karabakh. Oleh karenanya, konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh 
menarik dari sudut pandang hubungan internasional sebagai konflik yang berlarut-larut 
tanpa ada hasil yang signifikan. Meskipun telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, lebih 
dari dua puluh tahun belum ada kesepakatan yang memliki signifikansi positif sehingga dalam 
kondisi regional wilayah Kaukasus secara keseluruhan.13 Nagorno-Karabakh menjadi wilayah 
yang hingga saat ini belum memiliki status yang jelas paska memproklamirkan diri sebagai 
negara yang terpisah dari Azerbaijan pada tahun 1991. Status dari Nagorno-Karabakh sendiri 
kemudian menjadi masalah utama antara Azerbaijan dan Armenia karena dalam klaim pihak 
Azerbaijan sendiri enggan mengakui kemerdekaan Nagorno-Karabakh sementara dari klaim 
pihak Armenia menolak bahwa Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan dengan 
menaruh pasukan militer di Nagorno-Karabakh. 

Di tengah konflik yang sedang terjadi pula, sebenarnya upaya resolusi konflik telah terlihat di 
akhir tahun 2008 ketika Presiden Armenia, Serzh Sargsyan, Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan 
Rusia, Dmitry Medvedev, sedang melaksanakan penandatanganan “Declaration on Nagorno 
Karabakh Conflict” tanggal 2 November 2008 di Moskow. Selain adanya agenda 
penandatanganan, agenda lainnya yaitu melanjutkan negosiasi berdasarkan prinsip dasar 
Madrid dan penyelesaian konflik berdasarkan norma dan prinsip hukum internasional14. 

                                                           
1 11 Aleksandra Jarosiewicz&Krzyztof Strachota, “Nagorno-Karabakh – unfreezing conflict”, OSW (26 November 
2011), http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2011-10-26/nagornokarabakh-conflict-
unfreezing [diakses pada  

Mei 2013] 
12 Irena Sargsyan, “International Mediation in Theory and Practice: Lesson of Nagorno-Karabakh”, Armenian 
Center for National and International Studies (n.d), 
http://pdc.ceu.hu/archive/00004733/01/INTERNATIONAL_MEDIATION_IN_THEORY_AND_PRACTICE.pd
f [diakses pada 19 mei 2013] 
13 Margarita Tadevosyan, “Nagorno-Karabakh Conflict : War, Humanitarian Challenge, and Peace Keeping”, 
Journal of Conflict Transformation : Caucasus Edition, (Volume 3, Juni 2010): 1, http://caucasusedition.net/wp-
content/uploads/2010/05/MargaritaTadevosyan_NK-Peacekeeping_Final_June-1-issue.pdf [diakses pada 11 
Februari 2013] 
14 Isi deklarasi Moskow: (1) Penyelesaian politik dan damai atas konflik Nagorno-Karabakh, (2) Penyelesaian 
konflik berdasarkan norma dan prinsip hukum internasional, (3) Konfirmasi ulang untuk kelanjutan usaha mediasi 
co-chairman OSCE Minsk Group, (4) Kelanjutan negosiasi-negosiasi dengan dasar Madrid Recommendations, (5) 
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Namun, Deklarasi Moskow yang telah diselenggarakan rupanya dirasa kurang mampu untuk 
mengurangi ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya 
persepsi negatif dan dilema keamanan15 yang masih tampak dari kedua belah pihak. Desember 
tahun 2008, satu bulan setelah penandatanganan, Menteri Luar Negeri Armenia, Edward 
Nalbandian, memandang adanya kenaikan angkatan bersenjata Azerbaijan yang dianggap 
sebagai sebuah pengkhianatan dari semangat Deklarasi Moskow16. Dilema keamanan yang 
dimaksudkan ialah didefinisikan dengan 2 level. Pertama adalah level interpretasi yang 
dihasilkan dari kebutuhan untuk memutuskan sesuatu yang berada dalam kondisi 
ketidakpastian yang berlarut-larut mengenai motif, maksud, dan kapabilitas pihak lain yaitu 
apakah pihak lain bermaksud mengembangkan militer untuk bertahan atau menyerang. 
Sedangkan level kedua adalah dilema respon yang dimulai ketika dilema interpretasi 
dimantapkan. Pihak yang berada dalam dilema respon dan telah memutuskan interpretasinya 
atas pihak lain akan memikirkan respon apa yang harus diberikan. Bila interpretasi yang 
dihasilkan adalah ketidakpercayaan, maka respon yang dihasilkan adalah dengan kekerasan 
maka akan tercipta spiral permusuhan. 

Berlanjut di bulan Februari tahun 201017 terjadi adanya peningkatan ketegangan yang 
disebabkan oleh adanya peningkatan pengeluaran negara dalam pembelian senjata-senjata 
baru, perangkat keras, dan penguatan tentara. Dari hal ini, kemudian ditanggapi oleh Armenia 
bahwa negaranya tidak akan tinggal diam bila Azerbaijan benar-benar menggunakan cara 
militer. Tak lama kemudian, tiga tentara Azerbaijan tewas tertembak18. Pada tahun 2010 di 
bulan Agustus, saat Azerbaijan menginvestigasi penandatanganan perjanjian militer antara 
Armenia dengan Rusia terkait pangkalan militer di Gyumri, kondisinya menjadi tidak 
kondusif. Hal ini dianggap karena adanya perjanjian Armenia dan Rusia berdampak kepada 
keamanan di Kaukasus Selatan19. Sehingga pada tanggal 12 November 2010, Serzh Sargsyan 
menyatakan akan menggunakan kekuatan militernya bersama dengan pihak Nagorno-
Karabakh jika Azerbaijan memutuskan untuk mengawali perang di Kaukasus Selatan20. 
Begitu pula dengan Armenia yang kemudian juga menyatakan tidak memiliki pilihan lain 
selain dengan mengakui Nagorno-Karabakh telah merdeka secara hukum dan memberikan 
perlindungan keamanan terhadap masyarakat di sana jika Azerbaijan menggunakan solusi 
militer21.  Akibat dari pelanggaran gencatan yang berangsur tidak padam dan pernyataan dari 
kedua negara yang penuh dengan ancaman akhirnya memperparah mutual distrust. Sargsyan 

                                                           
Komitmen untuk membuat penyelesaian dengan jaminan-jaminan internasional, dan (6) Menciptakan kondisi-
kondisi untuk implementasi CBM. Anonim, NAGORNO-KARABAKH:The Truth and Facts, hal 20. 
15 Ken Booth&Nicholas J. Wheeler, Rethinking the Security Dilemma, dalam 
http://cadair.aber.ac.uk/dspace/bitstream/handle/2160/1924/security%20studies%20chapter%2010,%20Wheel
er.pdf?sequ ence=1 [diakses pada tanggal 14 November 2017] 
16 Agence France Presse, 2008, Nagorno-Karabakh: Yerevan accuses Baku of breaching its promises, euRusia 
Centre, dalam http://www.eu-russientre.org/news/nagornokarabakh-yerevan-accuses-baku-breaching-
promises.html [diakses tanggal 11 November 2017] 

17 Pelanggaran gencatan senjata meningkat 53% di tahun 2010. Menurut ahli militer di Baku, bulan Agustus dan 
September terjadi aksi tembak menembak lima hingga delapan kali dan 25 tentara terbunuh, Anonim, 2011, 
Armenia and Azerbaijan: Preventing War, International Crisis Group, Europe Briefing No. 60,dalam 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/B60%20Armenia%20and%20Azerbaija%20Preven
ting%20War.pdf [diakses pada 5 November 2017] 

18 Anonim,  2010, Three  Azerbaijani  Soldiers  Killed  Near  Nagorno-Karabakh,  RFE/RL,  

http://www.rferl.org/content/Three_Azerbaijani_Soldiers_Killed_Near_NagornoKarabakh/1962175.html 
[diakses tanggal 12 NOvember 2017] 
19 M. Aliyev, 2010, Azerbaijan investigates Russia-Armenia military protocol, McClatchy-Tribune Business News, 
http://search.proquest.com/docview/746645423?accountid=31533 [diakses tanggal 17 November 2017] 
20 Anonim, 2010, Armenian President warns Azerbaijan, Azerbaijan dismisses speech, European Forum for 
Democracy and Solidarity, 
http://www.europeanforum.net/news/1009/armenian_president_warns_azerbaijan_azerbaijan_dismisses_spe
ech [diakses tanggal 2 November 2017] 
21 Anonim, 2010, Armenia Says Will Recognize Karabakh In Case Of War, 
http://www.eurasianet.org/node/62556 [diakses tanggal 8 November 2017] 
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menuduh Azerbaijan menggunakan negosiasi sebagai sampul penutup persiapannya untuk 
berperang yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja pertahanan22. 

Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Irlandia, Eamon Gilmore dengan Menteri Luar 
Negeri Armenia, Eduard Nalbandian di Yerevan pada tanggal 12 Juni 2012, melanjutkan 
adanya pernyataan dari Elmar Mammadyarov sebagai Perdana Menteri Azerbaijan yang 
menegaskan bahwa dukungan Azerbaijan kepada mekanisme pengamatan mengenai insiden 
gencatan senjata tergantung pada kesediaan Armenia dalam menarik pasukannya dari buffer 
zone yang ada di sekitar Nagorno-Karabakh23. Pada tanggal 2 September 2012, Sargsyan 
memberikan pernyataan peringatan kepada Azerbaijan24,  

“We don’t want a war, but if we have to, we will fight and win. We are not 
afraid of killers, even if they enjoy the protection of the head of state. They 
[Azerbaijanis] have been warned.”  

Setelah adanya pernyataan ini, kemudian kedua belah pihak baik Armenia maupun 
Azerbaijan sempat diam dan tidak berkutik hingga pada tahun 2014, didapati adanya baku 
tembak kembali dan berangsur sampai pada awal tahun 201725. Perjanjian-perjanjian dalam 
isu-isu yang sulit seperti status Nagorno-Karabakh serta jaminan keamanan sebagai isu yang 
dirasa harus diselesaikan juga sebenarnya jarang dihasilkan walaupun negosiasi dan forum 
sering diadakan26. 

 
 

Intervensi Anggota Minsk Group dan Negara Sekitar  
Terhadap Konflik Nagorno-Karabakh 

 
Intervensi merupakan suatu tindakan campur tangan yang bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa atau permasalahan internasional dengan berbagai cara hingga cara yang bersifat 
menekan dengan ancaman melakukan kekerasan. Dalam penjelasan setelah ini, selebihnya 
mengantarkan kepada Penulis untuk kemudian melihat dari segi negara-negara anggota dan 
negara-negara tetangga dari kedua negara tersebut yang mana disebutkan sebelumnya 
sebagai negara-negara yang memiliki major influential powers di antara Armenia dan 
Azerbaijan. Dikarenakan adanya intervensi dari negara lain baik tujuannya membantu 
maupun justru memperburuk, informasi yang ada guna untuk memperluas asumsi akan 
konflik yang dialami ini. 

Sehingga Penulis memandang dari kedua sisi intervensi, di antaranya intervensi internal dan 
intervensi eksternal. Pertama, adalah intervensi internal. Intervensi internal diyakini sebagai 
intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain. 
Intervensi internal yang dimaksudkan Penulis ialah negara-negara anggota OSCE Minsk 
Group, di antaranya  Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Peran Rusia dalam konflik dan 
dalam negosiasi perdamaian Nagorno-Karabakh sangat penting. Kepentingan dalam konflik 
Nagorno-Karabakh bagi Rusia terlebihh dalam hal Rusia yang memiliki kepentingan ekonomi 

                                                           
22 Anonim, 2010, CAUCASUS: Outsiders lose influence over Karabakh, Oxford Analytica Ltd, 
http://search.proquest.com/docview/820873163?accountid=31533 [diakses tanggal 15 November 2017] 
23 Mark Dietzen, 2012, Stopping Europe's Next War: Why Nagorno-Karabakh’s Quest for Freedom and Self-
Determination Must be a Foreign Policy Priority, Regional Studies Center, dalam  
http://id.scribd.com/doc/105555747/Stopping-Europe-s-Next-War-By-Mark-Dietzen 
24 Anonim, 2012, AZERBAIJAN; Talks on Karabakh conflict settlement run into blind alley – President Aliyev, 
Interfax-America Inc, dalam http://search.proquest.com/docview/1039223558?accountid=31533 
25 BBC, Tentara Azerbaijan dan Armenia Baku Tembak, Puluhan Orang Tewas, 2016, 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160403_dunia_armenia_azerbaijan_tembak  [diakses pada 
tanggal 6 November 2017] 
26 Tevan Poghosyan, 2009, The Armenian ENP and Conflict Resolution in Nagorno-Karabakh, Crisis Management 
Intiatives, dalam 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D7A2ABCC2B953F358525765000528218-
Full_Report.pdf [diakses pada 14 November 2017] 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160403_dunia_armenia_azerbaijan_tembak
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D7A2ABCC2B953F358525765000528218-Full_Report.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D7A2ABCC2B953F358525765000528218-Full_Report.pdf
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besar di kawasan itu, juga terkait langsung dengan konflik Nagorno-Karabakh. Hubungan 
antara Rusia dan Azerbaijan umumnya lebih tegang, karena Rusia bahkan lebih terlibat 
dengan Armenia. Armenia sepenuhnya bergantung pada gas dan minyak Rusia, dan banyak 
sektor ekonomi utama berada di tangan Rusia, seperti transportasi, telekomunikasi, 
perbankan dan sektor energi27. Karena isolasi Armenia karena konflik - Turki telah menutup 
perbatasannya ke Armenia - Rusia memiliki akses istimewa ke pasar Armenia. Di samping 
kepentingan ekonominya, juga mendapat manfaat dari non-resolusi karena situasi saat ini 
memberi Rusia pengaruh yang lebih besar di kawasan tersebut28. Tidak hanya pengaruh 
secara ekonomi tetapi juga politik Rusia yang besar. Dalam wawancara dengan partai politik, 
beberapa partai Azerbaijan menyatakan pendapat mereka bahwa Rusia adalah alasan utama 
bahwa konflik masih berlangsung29. 

Kemudian Amerika Serikat dan Perancis. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki 
kepentingan strategis dan ekonomi di daerah kawasan Kaukasus Selatan, serta lobi Armenia 
domestik yang besar, yang terlihat dalam amandemen 2010 terkait genosida Armenia. 
Namun, Turki adalah mitra NATO dari Amerika Serikat dan Amerika Serikat yang  memiliki 
kepentingan minyak di Azerbaijan juga, tak heran membuat kepentingan Amerika Serikat 
lebih seimbang. Sedangkan Perancis berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tersebut, 
sehingga nantinya akan mendorong stabilitas dan kemakmuran di seluruh kawasan30. Tidak 
adanya solusi miloter untuk penyelesaian Nagorno-Karabakh membuat Perancis menyerukan 
pada para pihak terkait untuk mematuhi komitmen yang diambil pada Vienna Summit tahun 
2016 dan Saint Petersburg tahun 2016, yang mana berisikan permintaan untuk menghormati 
gencatan senjata dan membangun kepercayaan sehingga dapat melakukan negosiasi. 

Dari intervensi internal, beralihlah ke intervensi eksternal yang mengantarkan kepada Penulis 

selain melihat dari negara-negara anggota yang turut campur tangan, juga melihat dari segi 

aktor lain yang juga memiliki major influential powers di antara Armenia dan Azerbaijan. 

Dikarenakan adanya intervensi dari negara lain baik tujuannya membantu maupun justru 

memperburuk, informasi yang ada guna untuk memperluas asumsi akan konflik yang dialami 

ini. Negara-negara yang Penulis maksud antara lain adalah Iran dan Uni Eropa. Iran sebagai 

mediator dalam krisis Nagorno-Karabakh harus dilihat sebagai bagian dari strategi Asia 

Utara-Barat. Iran menekankan ketidakterbatasan batas internasional yang diakui. Para 

diplomat Iran menganggap bahwa peran mediasi negara mereka dalam konflik adalah respons 

yang jelas terhadap permintaan "alamiah" dari para pihak yang berperang terhadap negara 

tetangga. Bahkan oposisi politik di kedua republik menunjukkan kepercayaan pada kebijakan 

Iran di wilayah tersebut. Keseimbangan kekuasaan antara Armenia dan Azerbaijan adalah 

tujuan kedua kebijakan mediasi Iran31. Iran mendukung baik Armenia Kristen yang kuat 

maupun Azerbaijan yang kuat yang mungkin menghargai klaim teritorial di wilayah Iran 

Azeri. Kedua negara harus tetap seimbang dengan tekanan di sisi yang lebih kuat. Ini 

                                                           
27 Ian J. McGinnity, 2010. 
28 Francoise Companjen, 2010, Nagorno-Karabakh. Embedded in Geopolitics with an analysis of the Conflict. 

Netherlands. 
29 LINKS Interview Political Parties, 2010, ‘Karabakh: the Big Debate’: Research on the Views of 46 Armenian 

an Azerbaijani Political Parties on the Nagorno-Karabakh Conflict and the Conflict Resolution Process[Interview 

Session] 
30 Francie Diplomatie, 2017, Armenia-Azerbaijan-First Annniversary of the Truce Following the “Four-Day 

War” dalam https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/crisis-and-

conflicts/nagorno-karabakh/events/article/armenia-azerbaijan-first-anniversary-of-the-truce-following-the-four-

day-war-05. Diakses pada tanggal 3 Juni 2018. 
31 Abdolla Ramezanzadeh, 1996, Iran’s Role as Mediator in the Nagorno-Karabakh Crisis, dalam 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0701.htm. Diakses pada tanggal 3 Juni 2018. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/crisis-and-conflicts/nagorno-karabakh/events/article/armenia-azerbaijan-first-anniversary-of-the-truce-following-the-four-day-war-05
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/crisis-and-conflicts/nagorno-karabakh/events/article/armenia-azerbaijan-first-anniversary-of-the-truce-following-the-four-day-war-05
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/crisis-and-conflicts/nagorno-karabakh/events/article/armenia-azerbaijan-first-anniversary-of-the-truce-following-the-four-day-war-05
http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0701.htm
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menjelaskan mengapa Iran selalu menyambut setiap inisiatif yang bertujuan penyelesaian 

konflik tanpa perubahan dalam batas internasional yang diakui. 

Uni Eropa tidak mempunya kebijakan luar negeri yang cukup untuk turut meresolusi konflik 

Nagorno-Karabakh. Meskipun begitu, Uni Eropa memiliki hubungan baik dengan negara-

negara Kaukasus Selatan yang mana kemudian menyatakan bahwa Uni Eropa masih memiliki 

kepentingan di tengah-tengah konflik ini berlangsung. Namun, intervensi Uni Eropa tidak 

terlalu mudah dikarenakan masing-masing negara anggota Uni Eropa memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda. Dan menjadi sumber penting dukungan untuk rekonstruksi dan 

rehabilitasi paska konflik, serta baik dalam pengembangan CBM32. Untuk tujuan ini, maka 

Uni Eropa harus siap untuk mengambil peran utama dalam bekerja untuk mendukung 

rekonstruksi zona konflik Karabakh, termasuk wilayah-wilayah Azerbaijan yang telah di 

bawah kendali Armenia sejak tahun 1994, pengembangan institusi di Nagorno- Karabakh 

sendiri, serta pemulihan komunikasi fisik dan infrastruktur, termasuk jaringan kereta api. 

Namun, jika OSCE telah merencanakan untuk pemeliharaan perdamaian di Karabakh selama 

lebih dari 20 tahun, orang tidak dapat mengatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan hal 

yang sama untuk CBM dan rekonstruksi pasca-konflik. Hal ini dikarenakan sebagian dari 

masalahnya adalah kurangnya mandat bagi Uni Eropa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, 

baik dari pihak-pihak yang terlibat konflik maupun dari komunitas internasional. 

 
Simpulan: 

 
 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa kebencian yang ada di antara kedua etnis ini pada 

akhirnya mencuatkan adanya gencatan senjata yang mulai berjalan tahun 1994. Sejak saat itu 

pula, konflik Nagorno-Karabakh kemudian didominasi oleh adanya negosiasi yang dilakukan 

oleh kedua negara, dengan fasilitas diberikan secara bergantian oleh anggota Minsk Group 

yang lain dalam berlangsungnya konflik.Adanya pertemuan bilateral dan forum bersama 

dengan Minsk Group juga terus dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik. Namun, 

dikarenakan dinamika konflik yang terus muncul, grafik dalam konflik tersebut tidak kunjung 

memberikan hasil yang stabil. 

Penulis menggunakan pandangan dari konsepsi tentang etnisitas sebagai boundary-

enforcement, adalah bahwa tidak semua perbedaan etnis mempunyai cara efektif yang sama 

dalam penyelesaiannya. Secara khusus, ada kemungkinan beberapa jenis identitas etnis yang 

lebih sulit ditumpahkan daripada yang lain. Salah satu alasannya adalah karena adanya 

beberapa identitas etnis yang lebih mudah diamati, seperti kasus warna kulit, atau sifat fisik 

lainnya yang sangat berbeda di antara kelompok etnis. 

Selain karena adanya faktor konflik etnis, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya 
intervensi dari pihak internal dan eksternal yang mana juga turut menjadi faktor kegagalan 
dari OSCE Minsk Group dalam menangani konflik perebutan wilayah. intervensi yang 
diperbolehkan adalah blokade dalam waktu damai. Dengan maksud intervensi ini dijalankan 
oleh suatu negara dengan tujuan memaksa negara lain untuk menepati kewajiban menurut 
perjanjian yang dibuat dengan negara yang bersangkutan. Blokade dalam waktu damai ini 
hanya dapat berjalan sesuai hukum internasional, hanya saja jika penyelesaian permasalahan 
dengan cara negoisasi telah dilakukan tetapi tidak berujung. Intervensi memiliki sifat yang 
                                                           
32 Amanda Paul dan Dennis Sammut, 2016, Nagorno Karabakh: Is it time to bring Peacekeeping and Confidence 

Building Back on the Agenda? Dalam http://aei.pitt.edu/80219/1/pub_6972_nagornokarabakh.pdf. Diakses pada 

tanggal 27 Mei 2018. 

http://aei.pitt.edu/80219/1/pub_6972_nagornokarabakh.pdf
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memaksa dan/atau menggunakan cara kekerasan, sehingga mudah untuk membedakannya 
dengan tindakan campur tangan lainnya. Selain itu, secara lebih aktif pula intervensi terhadap 
urusan dalam dan luar negeri suatu negara, sehingga memiliki cakupan yang cukup luas 
hingga mengacu pada tindakan-tindakan militer. Pertentangan seperti ini juga ditemukan 
dalam kesepakatan antara berbagai kepentingan yang dimulai oleh bangsa-bangsa di dunia 
ini dengan sejauh mungkin menghindari adanya pergesekan antar kekuatan yang masing-
masing pihak miliki. 

Dalam melihat sisi konflik, jika dipandang menggunakan resolusi konflik, konflik Nagorno-
Karabakh berbagai faktor penyebab perkembangan konflik yang salah satunya adalah 
cultural. Di dalam konflikk yang terdapat faktor budaya, unsur-unsur sensitif dalam interaksi 
sosial seperti ras, agama, dan etnis biasanya menjadi penyebab utama dalam konflik. Sama 
halnya seperti yang terjadi di dalam penelitian ini. Misalnya, adanya sentimen etnis tertentu 
dimana terdapat rasa toleransi yang kurang antar satu etnis dengan etnis lainnya, perasaan 
dendam dan kebencian satu sama lain dapat melatarbelakangi konflik yang tidak kunjujng 
usai. Mengingat akan tinjauan literatur yang ada mengenai konflik antara India dan Pakistan 
yang memperebutkan wilayah Kashmir, kemudian menggerakkan Penulis untuk memberikan 
solusi bagi konflik Nagorno-Karabakh ini. Yang mana adanya perlunya upaya kedua negara 
untuk membangun CBM. Karena bagaimana pun, CBM memilki pengaruh yang cukup penting 
bagi kedua negara yang rentan akan konflik. Bedanya, jika di konflik India dan Pakistan secara 
berkelanjutan gagal dalam menemukan titik temu dikarenakan adanya masihnya ada mutual 
distrust dan rassa curiga yang tinggi sehingga timbul dilemma keamanan di antara kedua 
belah pihak. Mutual distrust yang tak pernah padam dan rasa dendam akan faktor masa lalu, 
juga menjadikan sebagai faktor CBM masih sangat perlu untuk dibangun. 
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