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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Rekonsiliasi1 telah menjadi bagian penting dari studi perdamaian dan praktik 

peacebuilding dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah nyaris 

semua konflik yang terjadi dewasa ini adalah konflik intra-negara, di mana pelaku 

perang dan korban harus hidup berdampingan setelah perang usai. Sementara itu, 

usainya perang tak lantas secara otomatis merubah sikap dan perilaku antar kubu 

yang awalnya desktruktif menjadi kolegial.2 Kondisi ini lantas memunculkan 

tantangan baru bagi sebuah negara, bagaimana cara memperbaiki hubungan antar 

pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik agar dapat hidup berdampingan dengan 

damai?  

Tantangan tersebut dimiliki oleh Sri Lanka, negara yang pada tahun 2009 

lalu akhirnya mengakhiri perang sipil antara pemerintah dan kelompok separatis 

yang telah berlangsung sejak tahun 1983. Pihak yang paling banyak merasakan 

dampak negatif dari perang ini namun seringkali terabaikan pengalaman dan 

perannya dalam peacebuilding adalah perempuan Sri Lanka. Padahal, perempuan 

justru memainkan peranan penting dalam situasi pasca-perang sebagai pihak yang 
                                                           
1Secara umum, rekonsiliasi adalah proses sosial yang terdiri dari mutual acknowledgment dari 
penderitaan di masa lalu, dan perubahan dari perilaku dan sikap desktruktif menjadi hubungan 
yang konstruktif untuk menuju perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace).  Dalam Karen 
Broneus, Reconciliation-Theory and Practice for Development Cooperation (Stockholm: Swedish 
International Development Cooperation Agency, 2003), 20. 
2Karen Broneus, ―Reconciliation and Development‖ dalam Building a Future on Peace and 
Justice: Studies on Transtional Justice, Peace and Development, ed. Kai Ambos, Judith Large dan 
Marieke Wierda (Berlin:Springer-Verlag, 2009), 203. 
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memobilisasi sumber daya, menghidupkan kembali rasa kebersamaan dalam 

komunitas dan merangkul kelompok-kelompok sosial yang termajinalkan melalui 

organisasi non-pemerintah.3 Urgensi untuk melibatkan perempuan dalam 

peacebuilding juga telah digaungkan dalam skala internasional melalui  Resolusi 

1325 Dewan Keamanan PBB mengenai perempuan, perang dan perdamaian.  

Sehubungan dengan pentingnya peran perempuan dalam proses peacebuilding, 

penelitian ini membahas mengenai peran perempuan di situasi pasca-perang Sri 

Lanka melalui organisasi perempuan non-pemerintah Association of War 

Affected Women (AWAW) yang bertindak sebagai aktor dalam proses 

rekonsiliasi di negara tersebut. 

AWAW adalah salah satu organisasi perempuan lokal Sri Lanka yang cukup 

gencar melakukan gerakan-gerakan berunsur rekonsiliasi, seperti misalnya 

melalui seminar dan pelatihan inter-komunitas, secara rutin mempertemukan 

pihak Tamil dan Sinhala dalam suatu wadah dialog yang kondusif, melakukan 

investigasi untuk mengumpulkan fakta semasa perang secara independen hingga 

yang paling terkini adalah mengajukan policy brief yang berisi kritik dan saran 

sehubungan dengan kebijakan rekonsiliasi kepada pemerintah Sri Lanka pada 

tahun 2015.4 Organisasi ini didirikan oleh Visaka Dharmadasa, seorang ibu yang 

kehilangan anaknya karena perang. Setelah anaknya yang merupakan anggota 

tentara Sri Lanka dilaporkan berstatus Missing in Action (MIA), Dharmadasa 

                                                           
3Seperti yang dipaparkan oleh Sorensen berdasarkan penelitian mengenai kondisi pasca-perang 
level lokal di Angola oleh David Sogge (1992), di Chad oleh Carol Watson (1996), di Eritrea oleh 
Berhane Woldemichael dan Birgitte Refslund Sorensen (1995), di Ethiopia oleh Massimo 
Tommasoli (1995),di  Liberia oleh Aloysius P. Taylor (1995), dan di Sierra Leone oleh Paul 
Richards (1996). Dalam Birgitte Sorensen, Women and  Post Conflict Reconstruction: Issues and 
Sources (Geneva: United Nations Research Institute  for  Social Development dan  
Programme for Strategic and International Security Studies, 1998), 19. 
4 Detil mengenai kegiatan AWAW, baca bab III. 
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mendirikan Association for Parents of Servicemen Missing in Action (PSMIA) 

pada tahun 1998 dan kemudian merintis AWAW pada tahun 2000. Melalui 

AWAW, Dharmadasa bertujuan untuk menciptakan ruang bagi para perempuan, 

khususnya para ibu dan istri dari tentara baik dari etnis Tamil maupun Sinhala 

untuk berkumpul bersama, terlepas dari berbagai bentuk perbedaan, dan bekerja 

sama untuk terciptanya perdamaian.5 Ketika perang masih berlangsung, para 

perempuan AWAW telah melakukan aksi radikal seperti menyeberang ke teritori 

kekuasaan LTTE untuk memulai dialog dengan warga etnis Tamil.6 Melalui 

kegiatan ini, para ibu dari tentara pemerintah Sri Lanka bertemu dengan para ibu 

dari tentara separatis dan menimbulkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar 

keduanya. Bentuk persekutuan cross-national yang menciptakan dialog antara dua 

kubu yang berkonflik seperti ini sangat jarang dilakukan pada masa perang.7 Pada 

tahun 2007, AWAW berhasil mengumpulkan keanggotaan lebih dari 2.000 

perempuan yang kehidupannya terpengaruh langsung oleh perang, baik dari etnis 

Sinhala maupun Tamil. Berikut adalah penjelasan historis mengenai Perang Sri 

Lanka yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi yang mendorong 

AWAW untuk melakukan gerakan perdamaian.  

Perang Sri Lanka adalah konfrontasi selama dua puluh enam tahun antara 

kelompok separatis The Liberation of Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dengan 

pemerintah Sri Lanka. Faktor utama meletusnya perang ini adalah perselisihan 

                                                           
5―Association of War Affected Women,‖ Trans Conflict. Diakses pada 1 Januari 2015. 
http://www.transconflict.com/gcct/gcct-members/asia/sri-lanka/association-of-war-affected-
women/  
6Maneshka Eliatamby, ―Challenging Warfare: Sri Lanka‖ dalam Women Waging War and Peace: 
International Perspectives of Women‟s Roles in Conflict and Post-Conflict Reconcstruction,  ed. 
Sandra L. Cheldelin dan Manehska Eliatamby (New York: The Continuum International 
Publishing Group Ltd, 2011), 91. 
7Eliatamby, ―Challenging Warfare,‖ 92. 
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etnis antara etnis mayoritas Sinhala dan etnis minoritas Tamil. Pemerintah Sri 

Lanka yang didominasi oleh etnis Sinhala telah sejak lama memperlakukan etnis 

Tamil secara diskriminatif,8 sehingga LTTE pun didirikan sebagai manifestasi 

dari rasa tak terima etnis Tamil terhadap perlakuan pemerintah Sri Lanka. Tujuan 

utama dari LTTE adalah mendirikan negara Tamil yang merdeka di bagian utara 

dan timur laut Sri Lanka.9 Perang dimulai pada tahun 1983 dan berakhir pada 

tahun 2009 setelah para pemimpin LTTE terbunuh oleh serangkaian serangan 

militer yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka. Walaupun telah dilakukan 

beberapa usaha resolusi konflik dengan intervensi asing pada tahun 200210, tidak 

ada satupun yang berhasil menyelesaikan konflik antara keduanya dengan jalur 

damai. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melansir bahwa lebih dari 40.000 

warga Tamil meninggal dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2009, dengan 

total keseluruhan korban mencapai lebih dari 100.000 jiwa.11 

                                                           
8Sri Lanka berada di bawah jajahan Portugis, Belanda, dan Inggris selama 450 tahun sebelum 
akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1948. Kebijakan kolonial Inggris secara tidak langsung 
telah menciptakan keretakan antara Sinhala dan Tamil, yang kemudian setelah kemerdekaan 
dimanfaatkan oleh elit-elit Sinhala dalam merancang kebijakan-kebijakan anti-Tamil demi 
membangun negara Sinhala-Buddha yang memarjinalisasi minoritas. Kebijakan diskriminatif dari 
pemerintah berujung pada keributan pada tahun 1956, bertambah parah di 1958, 1978, 1981, 
hingga akhirnya mencapai puncak pada tahun 1983. Dalam Jayadeva Uyangoda, Ethnic Conflict in 
Sri Lanka:Changing Dynamic (Washington DC:East West Center Washington, 2007), 67. 
9Amanda Donahoe, ―Sri Lanka‖ Human Rights and Human Welfare (t.t), diakses pada 30 
Desember 2014 https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/terror/srilanka.pdf  
10Mengenai detil usaha-usaha perdamaian yang telah dilakukan termasuk peran perempuan di 
dalamnya akan dibahas di Bab II. 
11Tidak pernah ada usaha dari pemerintah Sri Lanka atau pihak lain untuk menemukan angka 
akurat dari korban jiwa, baik warga sipil dan militer, selama perang berlangsung. Pada tahun 2002, 
konsensus memperkirakan ada 65.000-70.000 orang telah terbunuh sejak perang meletus pada 
tahun 1983. Kemungkinannya adalah korban jiwa pada empat tahun terakhir konflik juga 
mencapai angka yang sama, sehingga estimasi rasional dari jumlah korban mencapai lebih dari 
100.000 jiwa. Dalam International Crisis Group, ―Reconciliation in Sri Lanka: Harder than Ever,― 
Asia Report N°209 (Juli 2011):1. 
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Umumnya ketika suatu konflik bersenjata berakhir, suatu negara akan 

melakukan proses Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR).12 

Dalam kasus Sri Lanka, tidak ada proses DDR resmi yang dilakukan oleh 

pemerintah.13 Akibatnya, walaupun secara formal perang telah usai, militerisme 

masih tinggi ditemui di beberapa wilayah negara, khususnya di bagian utara dan 

timur yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Tamil. Kondisi ini juga 

menyebabkan tidak terkontrolnya penyebaran senjata-senjata ilegal yang 

berkontribusi terhadap ketakutan dan perasaan terancam yang dirasakan oleh 

masyarakat, khususnya perempuan-perempuan Tamil.14 Mobilisasi mereka 

menjadi terbatas karena tingginya ancaman kekerasan seksual oleh petugas 

keamanan yang mungkin dialami apabila mereka keluar rumah. Setelah perang 

berakhir, beberapa laporan memaparkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender 

kepada perempuan di wilayah bekas konflik justru meningkat, tak hanya di 

wilayah utara dan timur namun juga di wilayah selatan.15 

                                                           
12Disarmament, Demobilization and Reintegration adalah suatu aspek dalam rekonstruksi pasca-
perang yang paling pertama dilakukan setelah konflik berakhir. Disarmament adalah penyitaan 
segala bentuk senjata dan pembentukan metode atau program yang paling efektif untuk 
menghancurkan senjata-senjata tersebut. Demobilization bertujuan untuk mengurangi jumlah dari 
pejuang bersenjata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak. Dalam tahap ini, 
para bekas pejuang juga diberikan rehabilitasi dan kompensasi dari kerugian pada masa perang. 
Reintegration adalah step terakhir, yaitu suatu proses mengembalikan para pejuang ke keluarga 
dan masyarakat. Di dalamnya termasuk beberapa inisiatif seperti pemberian kerja, healthcare, dan 
lain sebagainya. Dalam womenwarpeace.org, diakses pada 12 Januari 2015. 
13Elisabeth Porter dan Anuradha Mundkur, Peace and Security: Implications for Women 
(Queensland: University of Queensland Press, 2012) dan ICAN, ―What The Women Say: Elusive 
Peace, Pervasive Violence Sri Lankan Women‘s Struggle for Security and Justice‖ (Sri Lanka: I 
CAN, 2013) 
14ICAN, ―What The Women Say.‖ 
15Lihat UN Secretary-General, (UNSG), ―Report of the Secretary General‘s Panel of Experts on 
Accountability in Sri Lanka (31 Maret 2011). Diakses pada 20 April 2015. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4db7b23e2.html. Lihat juga Kulasegaram Geetharthanan, 
―The Forgotten Victims of the Unfinished War in Sri Lanka: Tragic Plight of the Tamil Widows 
and Victims of Sexual Violenc in Sri Lanka and Abroad.‖ Teks pidato pada GLOBAL Summit 
WPD Justice for Widows in Conflict and After (2014) Diakses pada 1 April 2015. 
http://www.widowsforpeace.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Forgotten-victims-of-the-
Unfinished-War-in-Sri-lanka-1.pdf.. Pada Februari 2011, Committee on the Elimination of All 
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Selain itu, pemerintah Sri Lanka menolak segala bentuk solusi politik atau 

pembagian kekuasaan dengan kelompok Tamil di utara dan timur. Presiden kala 

itu, Mahinda Rajapaksa, lebih tertarik untuk mengklaim kemenangan militernya 

atas LTTE dengan justifikasi kemenangan atas terorisme, dan tidak menunjukkan 

keprihatinan atas keterpurukan dari komunitas Tamil.16 Karena sikap yang tidak 

kooperatif ini, pemerintah Sri Lanka telah berkali-kali menerima tekanan dan 

kritik dari negara lain karena dianggap tidak serius dalam menginvestigasi 

kejahatan perang dan mempromosikan rekonsiliasi dengan kaum minoritas 

Tamil.17 Karena desakan dari pihak internasional, khususnya dari Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-Moon, pada tahun 2010 Rajapaksa membentuk 

komisi khusus bernama Lesson Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) 

sebagai mekanisme internal Sri Lanka untuk menangani permasalahan pasca-

perang.18  

                                                                                                                                                               
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) mengekspresikan belasungkawa yang dalam  
―about reports of gross violations of the human rights of women on both sides, particulary the 
Tamil minority group, the internally displaced women and the female ex-combatants.” Dalam 
CEDAW, ―Concluding Observations of CEDAW in Sri Lanka‖ sesi ke-48, 17 Januari-4 Februari 
2011. (4 Februari 2011) Diakses pada 2 Mei 2015 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-LKA-CO-7.pdf. 
16Pemerintah Sri Lanka melarang public grievance di wilayah utara melalui intimidasi, dengan 
menyebarkan isu pada warga bahwa militer selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Pertemuan 
antar warga lokal yang diinisiasi oleh sebuah organisasi lokal untuk membagi pengalaman semasa 
perang pun ditutup oleh pihak militer. Pemerintah juga menghancurkan semua monumen yang 
berhubungan dengan nasionalisme Tamil, membangun kantor polisi dan  kantor pusat militer di 
atas pemakaman Tamil. Dalam  International Crisis Group, ―Reconciliation in Sri Lanka,‖ 12. 
17Tertulis dalam laporan Crisis Group halaman 310, bahwa Inggris menuntut agar ‗proses 
akuntabilitas harus dilaksanakan pada akhir tahun ini‖, dan Amerika Serikat menekankan bahwa 
‗mekanisme akuntabilitas internasional harus dilakukan apabila sebuah negara tidak mampu atau 
tidak mau untuk melakukan kewajibannya [untuk meyakinkan bahwa pihak-pihak yang 
bertanggung jawab untuk pelanggaran hukum internasional dan hukum hak asasi manusia akan 
diadili], dan mendesak pemerintah Sri Lanka untuk ―segera mendemonstrasikan bahwa pemerintah 
Sri Lanka mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya dan melaksanakan rekonsiliasi.‖ Lihat 
juga Gabriel Dominguez, ―Doubts Over Sri Lankan Reconciliation Efforts‖ Deutsche Welle, (t.t) 
diakses pada 10 Mei 2015. http://www.dw.de/doubts-over-sri-lankas-reconciliation-efforts/a-
17455166 
18Steven R. Ratner, ―Accountability and The Sri Lankan Civil War‖ The American Journal of 
International Law 106 no. 778 (Oktober 2012): 797. Diakses pada 10 Mei 2015. 
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Secara umum, LLRC dimandatkan untuk menginvestigasi fakta-fakta dan 

kondisi yang menjadi penyebab meletusnya perang di Sri Lanka pada tahun 1983, 

menginvestigas pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh LTTE 

maupun pemerintah Sri Lanka, menggali pelajaran masyarakat dari masyarakat 

Sri Lanka, serta mempromosikan persatuan nasional dan rekonsiliasi dalam semua 

komunitas.19 Walaupun memiliki konsep yang menjanjikan, namun dalam 

praktiknya LLRC ‗tidak berhasil dalam memenuhi standar mekanisme 

akuntabilitas internasional.‘20 Mengutip laporan panel ahli Sekjen PBB dalam 

akuntabilitas di Sri Lanka, 

―LLRC Fails to satisfy key international standards of independence and impartiality, as it is 
compromised by its composition and deep-seated conflicts of interests of some of its 
members. The mandate of LLRC are not tailored to investigating allegations of serious 
violations of international humanitarian and human rights law, or to examining the root 
causes of the decades-long ethnic conflict; instead these focus strongly on the wider notion 
of the political responsibility mentioned above, which forms part of the flawed and partial 
concept of accountability put forth by the Government.‖

21 

Sesuai kutipan laporan tersebut, pemerintah Sri Lanka dianggap tidak serius 

dalam usaha rekonsiliasinya melalui LLRC yang tetap dipengaruhi kepentingan-

kepentingan politik tertentu. LLRC juga telah gagal untuk memberikan perhatian 

kepada perempuan-perempuan Sri Lanka yang kehidupannya terpengaruh perang. 

Kegagalan tersebut dapat diamati dari beberapa fakta yang ditemukan oleh Joe 

Baker berikut: 1) Dalam mandat LLRC, tidak disebutkan sama sekali mengenai 

pendekatan gender, 2) Dari delapan ahli yang membentuk panel of experts LLRC, 

                                                                                                                                                               
http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/1282266625/2597B0842B23428BPQ/1?ac
countid=1377 
19Khadija Patel, ―Truth, Reconciliation and Sri Lanka‘s Failure.‖ Daily Maverick, (2012.) Diakses 
pada 12 Mei 2015. http://www.dailymaverick.co.za/article/2012-02-01-truth-reconciliation-and-
sri-lankas-failure#.VVG8SZPJKos. Untuk selengkapnya mengenai mandat LLRC, lihat Report of 
The Commision of Inquiry on Lesson Learnt and Reconcilition di 
http://slembassyusa.org/downloads/LLRC-REPORT.pdf. 
20UNSG, ―Report of The Secretary-General‘s Panel of Experts on Accontability in Sri Lanka,‖ v. 
21UNSG, ―Report of The Secretary-General‘s Panel of Experts on Accontability in Sri Lanka,‖ v. 
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hanya ada satu anggota perempuan yaitu Manohari Ramanathan, yang jarang 

sekali muncul di pemberitaan. Panel LLRC juga tidak memiliki ahli di bidang 

perempuan dan gender, 3) Proses penyelidikan LLRC tidak berhasil memberikan 

ruang yang aman bagi individu-individu yang rentan, khususnya korban dari 

kekerasan seksual, untuk menceritakan kisah mereka. Proses bercerita (hearing) 

dilakukan di area publik dan seringkali di depan kamera, reporter serta orang 

asing yang semuanya adalah laki-laki.22  

Pengalaman yang dirasakan oleh perempuan Sri Lanka selama dan setelah 

perang sipil berlangsung memang berbeda-beda tergantung dari agama, kasta, 

etnisitas, lokasi tempat tinggal dan faktor-faktor lain. Walaupun begitu, tetap ada 

pengalaman serupa yang dirasakan oleh seluruh perempuan Sri Lanka terlepas 

dari apapun latar belakang mereka yaitu berbagai bentuk kekerasan, pemerkosaan, 

ketakutan, ancaman sehari-hari atas kemungkinan terjadinya kekerasan seksual 

serta stigma negatif yang diterima mereka yang telah menjadi korban kekerasan 

seksual. Mereka juga kehilangan anggota keluarganya dalam perang. Akibat lebih 

lanjutnya, perempuan Sri Lanka hidup dalam ketakutan dan perasaan tidak aman 

yang membatasi serta menghambat mobilitas, sumber-sumber kehidupan, pilihan 

dan realita mereka.23 Hal ini diperburuk dengan sikap pemerintah yang acuh 

terhadap kesejahteraan perempuan dalam negaranya. Di kondisi yang tidak 

menguntungkan ini, perempuan Sri Lanka mengambil sikap yang berbeda-beda. 

Beberapa memutuskan untuk mengangkat senjata dan bergabung dengan pasukan 
                                                           
22Jo Baker, ―Seen And Not Heard: Women in Sri Lanka‘s Reconciliation Comission”, 
Opendemocracy.net (November 2011) diakses pada 1 Januari 2015. 
https://www.opendemocracy.net/jo-baker/seen-and-not-heard-women-in-sri-lankas-reconciliation-
commission 
23Darini Rajasingham-Senanayake, ―Between Reality and Representation: Women‘s Agency in 
War and Post Conflict Sri Lanka‖ Cultural Dynamics 16  no. 141 (2004): 149. Diakses pada 20 
Desember 2014.  http://cdy.sagepub.com/content/16/2-3141  
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LTTE atau kader perempuan untuk militer Sri Lanka. Beberapa yang lain 

membentuk organisasi-organisasi perempuan untuk membangun aliansi lintas 

etnis, budaya dan batas-batas regional dengan tujuan perdamaian, salah satunya 

melalui AWAW.24  

Dari penjelasan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal 

rekonstruksi pasca-perang, pemerintah Sri Lanka tidak mampu untuk memenuhi 

akuntabilitas internasional dan telah gagal untuk menjalankan proses rekonsiliasi 

di dalam negaranya. Di sisi lain, AWAW, sebagai organisasi non-pemerintah 

perempuan di Sri Lanka telah memfokuskan agenda-agenda organisasinya pada 

proses rekonsiliasi antar komunitas, dan mempercayai bahwa rekonsiliasi harus 

muncul dari dalam negara itu sendiri.25 Kegiatan-kegiatan AWAW juga telah 

membuahkan beberapa proses positif yang layak diapresiasi seperti terjalinnya 

kerja sama antara komunitas Tamil dan Sinhala yang sebelumnya berkonflik 

melalui workshops inter-komunitas yang dirintis, merumuskan ―Sri Lanka 

Women‘s Agenda on Peace, Security and Development‖ mengenai kaitan 

perempuan dengan keamanan, perdamaian, pembangunan dan proses rekonsiliasi 

yang telah dipresentasikan di hadapan pemerintah Sri Lanka pada tahun 2012. 

Pada tanggal 2 April 2015, AWAW juga menggelar seminar bertajuk ―Women‘s 

Role in Post War Reconciliation-From Rhetoric to Action‖ yang dihadiri oleh 50 

partisipan dari arena politik, akademisi dan masyarakat sipil. Pertemuan ini 

menghasilkan policy brief berjudul ―Embracing a Dual Opportunity: Civil Society 

Submission to the Office for National Unity‖ yang berisi kritik serta saran untuk 

                                                           
24Rajasingham-Senanayake, ―Between Reality and Representation,‖ 150. 
25Eliatamby, ―Challenging Warfare,‖ 93. 
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pemerintah Sri Lanka mengenai program rekonsiliasi nasional yang kemudian 

akan dipresentasikan di hadapan presiden Sri Lanka.  

Sehubungan dengan kondisi ini, laporan workshop PBB mengenai 

rekonsiliasi mengatakan bahwa ‖if the state does not take responsibility for parts 

of the reconciliation process...civil society needs to ensure that this is done‖.
26 

Apabila negara tidak mampu untuk melakukan proses rekonsiliasi, maka  Civil 

Society, termasuk di dalamnya adalah organisasi non-pemerintah seperti AWAW, 

memiliki potensi untuk berperan penting dan efektif dalam rekonsiliasi, dan telah 

terbukti berkontribusi secara positif untuk proses peacebuilding.27 Berdasarkan 

latar belakang tersebut, menjadi menarik untuk meneliti peran AWAW sebagai 

organisasi perempuan non-pemerintah sebagai aktor yang berkontribusi dalam 

proses rekonsiliasi di situasi pasca-perang Sri lanka.  

I.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran AWAW dalam proses rekonsiliasi di Sri Lanka pada tahun 

2009-2015? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan kemudian mendeskripsikan peran 

AWAW, sebagai organisasi perempuan non-pemerintah, dalam proses rekonsiliasi 

                                                           
26Enrique Sanchez dan Sylvia Rognvik, ―Building Just Societies: Reconciliation in Transnational 
Settings.‖ Laporan workshop PBB di Ghana, 5-6 Juni 2012, diakses pada 16 Mei 2015. 
http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/Reconciliation%20workshop%20report%20WEB.p
df  
27Berdasarkan salah satu key finding dalam penelitian komparatif yang dilakukan oleh Thania 
Paffenholz. Paffenholz mengambil sampel dari tiga belas studi kasus dari berbagai negara 
mengenai peran civil society di peacebuilding. Dapat dilihat di 
https://www.sfcg.org/events/pdf/CCDP_Working_Paper_4-1%20a.pdf 
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di Sri Lanka. Tujuan lain adalah untuk menganalisis peran AWAW dalam 

menyatukan komunitas yang terpecah belah di Sri Lanka ketika negara tak 

mampu berperan sebagai aktor yang efektif. Penelitian ini menggunakan  

perspektif  gender  mengenai  bagaimana  perempuan  yang  kehidupannya 

terpengaruh oleh perang memperjuangkan hak partisipasinya dalam peacebuilding 

yang  termanifestasikan  dalam  organisasi  perempuan non-pemerintah. 

I.4. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan di atas, kerangka pemikiran ini 

akan diawali dengan penjelasan mengenai hubungan perempuan dan perdamaian 

yang menjadi perspektif penelitian ini dalam memandang pentingnya membahas 

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, kemudian dilanjutkan dengan 

membahas rekonsiliasi sebagai elemen utama dari resolusi konflik di perang 

kontemporer.  

I.4.1. Perempuan dan Perdamaian 

Fukuyama, dalam tulisannya yang provokatif berjudul Women and The Evolution 

of World‟s Politics28 menyatakan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk terlibat dalam perang dan sebaliknya, dunia yang didominasi oleh 

perempuan akan lebih ‗tidak agresif, kompetitif dan kejam.‘ Lebih jauh lagi, 

Fukuyama menyatakan bahwa perempuan di tatanan hubungan internasional 

secara biologis lebih mencintai perdamaian daripada laki-laki.29 Walaupun 

                                                           
28Francis Fukuyama, ―Women and the Evolution of World Politics‖ Foreign Affairs, 77(5):25-40 
(1998) 
29Untuk mencapai kesimpulan tersebut, Fukuyama menggunakan penelitian perilaku dari satu 
kelompok simpanse dan menemukan bahwa ‗walaupun simpanse betina terkadang berperilaku 
kasar, kejam dan kompetitif, namun simpanse jantan lah yang paling bertanggung jawab atas 
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beberapa literatur lain menyetujui adanya hubungan alamiah antara perempuan 

dan perdamaian,30 namun penolakan atas gagasan ini justru muncul dari kaum 

feminis sendiri. Sylvester berargumen bahwa pada kenyataannya, tidak semua 

perempuan bersifat damai. Perempuan juga sering ditemukan terlibat sebagai 

pelaku di konflik, perang dan kekerasan.31 Para feminis juga menolak karena 

gagasan tersebut mencampur adukan gender dengan jenis kelamin sebagai akun 

deterministik terhadap sifat alamiah manusia.32 Penelitian ini sepaham dengan 

Sylvester yang membenarkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama 

memiliki kemungkinan untuk terlibat sebagai pelaku dalam konflik.33 Selain itu, 

pengaitan perempuan dan perdamaian justru akan membatasi peran perempuan 

dalam peacebuilding karena agensi politik mereka akan dibatasi pada kegiatan-

kegiatan feminin yang berputar di sekitar kegiatan nurturing dan mothering, yang 

dianggap merepresentasikan insting perempuan.34 Pada kenyataannya, perempuan 

juga memainkan peran lain dalam perang, baik itu sebagai korban, kombatan 

hingga aktivis perdamaian. 

                                                                                                                                                               
kekerasan terbesar dan pembentukan koalisi‘. Aliansi simpanse jantan bersifat terkalkukasi dan 
instrumental, sementara kedekatan betina melibatkan hubungan emosional. Fukuyama lantas 
menganalogikan penemuannya ini kepada manusia, dengan dasar simpanse adalah kerabat evolusi 
paling dekat dari manusia. 
30Lebih lanjut mengenai literatur yang menyinggung kondisi alamiah perempuan yang lebih damai 
daripada laki-laki, baca Betty A. Reardon dan Dale T. Snauwert, Key Text in Gender and Peace 
(Springer, 2014) dan Sara Ruddick, Maternal Thinking: Toward a Politic of Peace, (New York: 
Bacon Press, 1998) 
31Christine Sylvester, ―Some Dangers in Merging Feminist and Peace Projects.‖ Alternatives XII 
493-509 (1987) 
32Hillary Charlesworth, ―Are Women Peaceful? Reflection on the Role of Women in Peace 
Building‖ Feminist Legal Studies 16 no. 3, 347-369 (Desember 2008) 
33Seperti yang ditegaskan kembali oleh Hilhorst and van Leeuwen, ―We need to recognise instead 
the multiple and contradictory effects of war and peace on women; women can be involved in 
peace, but also can also create the conditions and manifestations of conflict‖ Dorothea Hilhorst 
dan Mathijs van Leeuwen, ―Local Peace Builders and Local Conflict: The Feminization of Peace 
in Southern Sudan,‖ dalam The Gender Question in Globalization: Changing Perspectives and 
Practice, ed. Tine Davids dan Francien Van Driel (United Kingdom: Ashgate, 2008) 
34Dianne Otto, ―A Sign of Weakness? Disrupting Gender Uncertainties in the Implementation of 
Security Council Resolution 1325‖ Michigan Journal of International Law 13 (2006): 113-175. 
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Maka dari itu, alasan dibalik pentingnya membahas mengenai keterlibatan 

perempuan dalam proses perdamaian dalam penelitian ini bukan karena 

perempuan secara alamiah lebih damai dari laki-laki, tetapi mengacu pada 

kesetaraan seperti pemikiran yang digagas oleh Porter berikut35: 

1. Keterbatasan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan 

sangat umum ditemui di daerah konflik. Padahal, sama seperti laki-laki, 

kehidupan perempuan juga dipengaruhi oleh konflik. 

2. Penyertaan perempuan dalam semua level proses perdamaian penting 

untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif; 

3. Perempuan lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, nutrisi, 

childcare, kesejahteraan dan kebutuhan keamanan daripada laki-laki. 

Ketika perempuan hadir dalam proses perdamaian, mereka ‗membawa 

pemahaman baru mengenai akar penyebab konflik‘ dan berfokus pada 

‗isu-isu praktikal yang berhubungan dengan kualitas hidup dan human 

security.‟ 

I.4.2. Resolusi Konflik Perang Kontemporer 

Dilihat dari ruang lingkupnya, perang yang terjadi pada masa setelah perang 

dingin disebut sebagai perang kontemporer. Perang kontemporer umumnya 

berbentuk perang intra negara, dimana isu-isu yang muncul adalah pertentangan 

di dalam tubuh pemerintah dan seringkali melibatkan kelompok-kelompok 

separatis yang mengejar otonomi atau kemerdekaan. Lederach mendefinisikan 

perang intra negara sebagai suatu konflik yang mana kelompok-kelompok yang 

                                                           
35Elisabeth Porter, Peacebuilding: Women in International Perspective (Oxon: Routledge, 2002), 
38-40. 
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berseteru di dalamnya berasal dari dalam satu wilayah negara yang sama.36 

Walaupun begitu, mayoritas perang intra negara justru menjadi 

terinternasionalisasi karena dipicu oleh beberapa kondisi yang dipaparkan oleh 

Lederach berikut :  

―...some conflictants, particularly opposition movements, inhabit 
neighboring countries; weapons, and money for the conflict flow in from 
the surrounding region and from more distant locations; and displaced 
refugee populations cross immediate and distant borders. As such, many 
contemporary armed conflicts are most accurately defined as internal and 
internationalized‖

37 

 

Dalam perang intra negara yang terinternasionalisasi, pertempuran yang 

terjadi seringkali berupa perselisihan komunal atau interkomunal yang ditandai 

oleh adanya permusuhan dan kebencian yang mengakar sejak lama dan diperkuat 

oleh tingginya tingkat kekerasan sehingga perang tak kunjung menemui akhir 

walaupun telah dilakukan usaha-usaha perdamaian. Perang semacam ini juga 

disebut sebagai intractable war.38 Dalam intractable war, berlangsungnya perang 

justru lebih dipengaruhi oleh fitur psikologis dan budaya daripada isu-isu 

substantif.39 Sementara itu, kemampuan komunitas internasional untuk 

menanggapi situasi semacam ini sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh tidak 

adanya mekanisme internasional yang dapat dengan tepat menangani 

permasalahan perang kontemporer dan tidak ada pendekatan diplomatik terhadap 

resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi alamiah dari perang kontemporer. 

Komunitas internasional lebih tanggap merespon permasalahan seperti krisis 

                                                           
36John Paul Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washington DC: United 
States Institute of Peace Press, 1998), 11. 
37Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Societies, 12. 
38Jacob Bercovitch, ―Charactheristics of Intractable Conflict.‖ Beyond Intractabillity. Oktober 
2013. Diakses pada 13 Juni 2015. http://www.beyondintractability.org/essay/characteristics-ic 
39Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Societies, 18.  
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kemanusiaan akibat perang, daripada merespon mengenai dinamika dan sebab-

sebab dasar dari munculnya suatu krisis.40 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Lederach lantas memaparkan tiga 

poin yang menjadi perhatian utamanya dalam agenda peacebuilding di perang 

kontemporer yang tak kunjung usai atau yang disebut juga sebagai intractable 

war: 

1. Langkah-langkah yang inovatif harus dilakukan untuk mentransformasi 

mekanisme resolusi konflik internasional yang buruk menjadi nonviolent 

conflict transformation; 

2. Agenda-agenda peacebuilding harus mempertimbangkan efek jangka 

panjang dari perang dan konflik yang berlarut-larut dan mengembangkan 

strategi yang komprehensif untuk mengakhiri kekerasan dan 

mendapatkan serta mempertahankan rekonsiliasi; 

3. Perang atau konflik bersenjata adalah sebuah sistem yang hanya dapat 

ditransformasi (ke arah perdamaian) apabila dilakukan pendekatan 

komprehensif kepada aktor-aktor yang berperan dan hidup di dalamnya.41 

Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyentuh intractable war, 

konsepsi paradigma dan praktek dari peacebuilding perlu mengalami pergeseran 

signifikan dari pola pikir tradisional dan kebiasaan yang hanya berujung pada 

diplomasi statis. Kerangka kerja peacebuilding harus berakar dan responsif pada 

                                                           
40Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Societies, 18. 
41Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Societies, 18. 
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realita subjektif yang membentuk perspektif dan kebutuhan dari masyarakat.42 

Lederach berargumen: 

―I believe this paradigmatic shift is articulated in the movement away from a 
concern with the resolution of issues and toward a frame of reference that 
focuses on the restoration and rebuilding of relationships...The framework 
must address and engange the relational aspects of reconciliation as the 
central component of peacebuilding‖ 

Berdasarkan argumen Lederach di atas, rekonsiliasi harus menjadi komponen 

utama dari peacebuilding perang kontemporer. Untuk melengkapi argumen 

Lederach tersebut, Bar-Tal dan Bennink dalam tulisannya mendeskripsikan jenis 

konflik yang membutuhkan rekonsiliasi, yang sesuai dengan ciri intractable war. 

Menurut keduanya:  

―Reconciliation is required when the societies involved in a conflict evolve 
widely shared belief, attitudes, motivations, and emotions that support 
adherence to the conflictive goals, maintain the conflict, delegitimize the 
opponent, and thus negate the possibility of peaceful resolution and prevent 
the development of peaceful relations.‖43 

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Bar Tal adalah rekonsiliasi menjadi 

sangat dibutuhkan apabila terdapat kepercayaan yang menyebar secara luas di 

masyarakat ketika konflik berakhir, atau disebut juga dengan societal beliefs,44 

yang seringkali menimbulkan munculnya orientasi emosional kolektif seperti 

ketakutan, kemarahan dan kebencian. Emosi-emosi kolektif dibentuk ketika 

konflik berlangsung, melekat dalam anggota masyarakat, dipelihara oleh institusi 

                                                           
42John Paul Lederach, The Journey Towards Reconciliation (Scottdale: Herald Press, 1999), 24.  
43Daniel Bar-Tal dan Gemma H. Bennink, ―The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a 
Process,‖ dalam From Conflict Resolution to Reconciliation, ed. Yaacov Bar-Siman Tov. (New 
York: Oxford University Press, 2004), 13. 
44Societal Belief dapat didefinisikan sebagai pengertian bersama (shared cognition) dari anggota 
masyarakat terhadap isu-isu yang menerima perhatian khusus dari komunitasnya. Isu-isu tersebut 
terorganisasi seputar pembahasan mengenai ingatan kolektif, ideologi, tujuan, dan mitos. Dalam 
meletusnya perang, komunitas yang terlibat seringkali membentuk shared cognition mengenai 8 
tema, yaitu : kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran dari tujuan dari pihaknya, keamanan, 
citra diri, viktimisasi diri, de-legitimasi dari pihak oposisi, patriotisme, persatuan, dan perdamaian. 
Dalam Bar-Tal dan Bennink, ―The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process,‖ 12. 
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masyarakat, dan didukung oleh ingatan kolektif. Apabila dibiarkan, keadaan ini 

dapat memicu kelanjutan dari hubungan konfliktual dan menjadi penghalang 

dalam proses peacebuilding.45 Hal-hal tersebut tidak dapat dirubah dalam waktu 

satu malam saja walaupun para pemimpin telah melakukan resolusi konflik secara 

damai, dan hanya dapat dirubah perlahan tapi pasti melalui proses rekonsiliasi. 

I.4.3. Konsep dan Proses Rekonsiliasi dalam Resolusi Konflik 

Hingga saat ini, para akademisi belum mencapai suatu kesepakatan dalam 

mendefinisikan konsep rekonsiliasi. Beberapa peneliti menggambarkan 

rekonsiliasi sebagai sebuah hasil yang diharapkan dari sebuah proses perdamaian 

(outcome). Namun, rekonsiliasi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses 

terstruktur yang terjadi setelah perjanjian perdamaian atau genjatan senjata, 

dimana terjadi proses transisi hubungan antara dua pihak yang berkonflik.46 

Gambar I.1 menggambarkan posisi rekonsiliasi dalam siklus konflik: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
45Bar-Tal Bennink, ―The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process‖, 13. 
46Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Society,101-115. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORGANISASI PEREMPUAN NON-PEMERINTAH...... ANTRIA DWI LESTARI



18 
 

Gambar I.1. Siklus Konflik Hingga Menuju Positive Peace 

 

Sumber: Ignasi Torrent Olivia, “An Analytical Framework for Reconcililation 
Processes: Two Case Studies in the Context of Post-War Bosnia and 

Herzegovina‖ (Master Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011) 
 

 
Dari figur di atas, rekonsiliasi merupakan salah satu bagian dari proses 

peacebuilding yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan psikologis 

setelah perang dalam upaya terakhir untuk mewujudkan positive peace. 

Rekonsiliasi memiliki tiga ciri fundamental, yaitu: 1) Menimbulkan proses 

psikologikal; 2) Terjadi interaksi atau hubungan antara pihak pihak yang 

berkonflik; 3) Terdapat perspektif untuk common future di antara mereka.47 

Sementara itu, agar sebuah proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik 

terdapat paling tidak lima elemen yang harus dipenuhi: truth, apology, 

forgiveness, reparation, dan inisiatif untuk memulai interaksi.48 

                                                           
47Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 20.  
48Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 21. 
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I.4.3.1. Truth 

Truth atau kebenaran adalah salah satu faktor penting yang harus diungkapkan 

untuk menimbulkan rasa memiliki sejarah yang sama (mutual history) pada 

semua komunitas di dalam negara yang mengalami perang.49 Perasaan memiliki 

sejarah yang sama akan menciptakan awal baru bagi kehidupan antar komunitas 

yang lebih damai di masa mendatang.. 

I.4.3.2. Apology 

Tavuchis mendefinisikan apology sebagai suatu bentuk pidato yang dilakukan 

untuk mendapatkan pengampunan. 50 Apology berfungsi sebagai alat yang efektik 

untuk proses rekonsiliasi konflik, dan dapat digunakan oleh instansi kecil seperti 

inter-personal hingga isu yang lebih rumit seperti konflik antar negara51. Untuk 

dapat berjalan dengan baik dan menunjang keberhasilan proses rekonsiliasi, 

apology harus muncul dengan natural dan tanpa paksaan. 

I.4.3.3. Forgiveness 

Desmond Tutu mengatakan bahwa ‗true reconciliation is based on forgiveness, 

and forgiveness is based on true confession. And confession is based on 

penitence, on contrition, on sorrow of what you have done‘.52 Forgiveness atau 

pengampunan datang seiring dengan apology dan merupakan satu-satunya 

tindakan di seluruh proses rekonsiliasi yang ‗menguatkan‘ baik korban maupun 

                                                           
49Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 21. 
50Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation (Stanford, CA: 
Standford University Press, 1991), 27. 
51Raymond Cohen, ―Apology and Reconciliation in International Relations‖ dalam From Conflict 
Resolution to Reconciliation, ed. Yaacov Bar-Siman Tov. (New York: Oxford University Press, 
2004) 
52Archbishop Desmond Tutu, ―Truth and Reconciliation‖ greatergood.berkeley.edu (2004) Diakses 
pada 10 April 2015. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/truth_and_reconciliation 
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pelaku secara moral.53 Pengampunan menghilangkan dendam dan mengurangi 

kemungkinan munculnya kembali konflik karena faktor-faktor di masa lalu. 

I.4.3.4. Reparation 

Reparation adalah ganti rugi atau pinalti material yang harus dibayarkan oleh 

pelaku perang terhadap korban, sebagai denda restoratif untuk ‗menutupi‘ 

kerusakan fisik atau psikologis yang diderita oleh korban.54 Dalam hukum 

internasional, tanggung jawab pemerintah negara terhadap kesalahan-kesalahan 

yang terjadi semasa perang adalah harga mati.55 Menghormati komitmen ini 

sesegera mungkin setelah konflik berakhir akan membantu membentuk identitas 

politik yang baru bagi sebuah negara. 

I.4.3.5. Inisiatif untuk Memulai Interaksi 

Unsur terakhir dari proses rekonsiliasi adalah menggalakan langkah-langkah 

yang dapat mengkonsolidasi interaksi yang positif dan konstruktif antara pihak-

pihak yang sebelumnya berkonflik. Tindakan-tindakan yang diambil dapat 

merubah kondisi negative peace menjadi positive peace dan melenyapkan 

kemungkinan timbulnya konflik baru. Peran dari kekuatan publik dalam tahapan 

ini sangat penting karena kesuksesan dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan akan 

menentukan apakah perdamaian dapat bertahan lama dan karenanya munculnya 

konflik kembali dapat dihindari.56  

                                                           
53Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 20.  
54Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 22. 
55Stef Vandeginste, ―Reparation‖ dalam Reconciliation After Violent Conflict: A Hand Book, ed. 
David Bloomfield, Teresa Barnes dan Luc Huyse (Stockholm:International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, 2003), 147. 
56Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Process,‖ 27. 
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I.4.4. Keterlibatan Perempuan dalam Proses Rekonsiliasi 

Bukanlah suatu fakta baru bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam mayoritas 

proses resolusi konflik. Proses negosiasi formal atau trek satu masih 

diidentifikasikan sebagai domain laki-laki dan sebagai akibatnya, hasil dari 

negosiasi-negosiasi yang dilakukan juga lebih dekat dengan realita yang dialami 

kaum laki-laki daripada kaum perempuan.57 Salah satu penyebab dari kondisi ini 

adalah faktor struktural, di mana perempuan seringkali diafiliasikan sebagai 

korban dan bukan merupakan agen perdamaian. Walaupun begitu, perempuan di 

wilayah konflik justru menunjukkan pengaruh yang besar dalam gerakan damai di 

level grassroot melalui organisasi-organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk 

perdamaian dan rekonsiliasi.58 Mengutip El-Bushra59: 

―...women involved in such organizations themselves testify that their 
commitment to peace activism is borne out of their experience in and after 
war.While the initial impetus for organizing may be the immediate need to 
pool resources to meet the survival requirements of families and 
communities, many organizations are later sustained by the sense of 
empowerment that women gain in this process, as well as by a frustration 
with the ‗failed politics of violence‘ 

Menurut El-Bushra dalam kutipan di atas, komitmen perempuan untuk bergabung 

dalam gerakan perdamaian berasal dari pengalaman yang mereka alami selama 

dan setelah perang. Pengalaman perempuan dalam perang, baik berupa trauma 

maupun usaha-usaha untuk bertahan hidup, adalah alasan yang menonjol dibalik 

                                                           
57Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction, iv. 
58Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction , iv. 
59Judy El Bushra, ―Feminism, Gender, and Woman Organisation,” Development and Change 38 
no. 1: 131–147 (2007). Diakses pada 1 April 2015. http://www.hrcolumbia.org/hrap/2011/files/El-
Bushra_FeminismGender_WomensPeaceActivism.pdf 
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munculnya organisasi perempuan di perang kontemporer yang  bergerak di bidang 

perdamaian.60 

Melalui organisasi-organisasi non-pemerintah, para perempuan ‗menantang 

autoritas dan anggota lain dari masyarakat untuk perdamaian, non-diskriminasi, 

akuntabilitas, penegakan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya.‘61 Analis 

konflik dan gender telah menyadari peran perempuan sebagai ‗penghubung‘ 

antara domain publik dan domestik, dan antara home front dan war front.62 

―Incresingly, women are realizing that in order to change society, they must 
begin with the family and the community, for ‗woman‘s capacity to 
challenge the men in their families, their communities, or their political 
movements will be a key to change the world‖ 

63 

Seperti yang diutarakan Cynthia Enloe di atas, gerakan-gerakan perempuan dapat 

menjadi kunci penting untuk meraih perdamaian. Walaupun tidak mendapatkan 

cukup perhatian, namun organisasi-organisasi non-pemerintah yang diusung oleh 

perempuan berperan penting dalam memobilisasi masyarakat dan 

‗menerjemahkan kesedihan individual menjadi perhatian sosial‘.64 Selain itu, tidak 

seperti proses perdamaian dan rekonsiliasi formal, organisasi perempuan memiliki 

keunikan tersendiri karena hubungannya yang dekat dan erat konteks lokal dan 

spesifikasi budaya.65 Karenanya, perempuan memainkan peran tersendiri yang 

signifikan dalam membangun kultur perdamaian yang baru di level grasroot 

                                                           
60Bushra, ―Feminism, Gender and Woman Organisation.‖ 
61Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction, iv. 
62Obioma Nnaemeka, The Politics of Mothering: Womanhood, Identity, and Resistance in African 
Literature (London: Routledge), 1-26.  
63Cynthia Enloe, ―Masculinity as a Foreign Policy Issue‖ dalam Feminist Perspectives. Ed, Susan 
Hawthorne dan Bronwyn Winter (Melbourne:Spirifex, 2002), 254-259. 
64Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction, iv. 
65D. Mazurana dan S. Mckay, Women and Peace Building (Montreal: International Centre for 
Human Rights Development, 1999)  dalam Bushra, ―Feminism, Gender and Women Organisation‖ 
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melalui organisasi-organisasi non-pemerintah dan rekonsiliasi berbasis 

komunitas66 

I.4.5. Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Proses Rekonsiliasi 

Lederach membagi kepemimpinan dalam proses peacebuilding dalam bentuk 

piramida dengan tiga tingkatan kategori masyarakat, yaitu top level, middle range, 

dan grassroots. Top level berada di puncak piramida, dan berisi aktor-aktor 

politik dan militer.67 Dalam konflik intra negara, top level adalah kepemimpinan 

tertinggi dari pemerintah dan pihak oposisi. Middle range berada di tengah 

piramida dan direpresentasikan oleh pihak-pihak yang berada di posisi 

kepemimpinan pada saat konflik berlangsung, namun ‗not neccesarily connected 

to or controlled by the authority or structures of the formal government or major 

opposition movement‘.68 Sementara dasar dari piramida adalah grassroots yang 

merepresentasikan mayoritas dari masyarakat. Kepemimpinan di level ini meliputi 

orang-orang yang terlibat di komunitas lokal serta anggota dari organisasi non-

pemerintah pribumi yang menjalankan proyek-proyek bantuan untuk masyarakat 

sekitar.69 Mengutip Lederach:  

―In many instances, the local level is a microcosm of the bigger picture. The 
lines of identity in the conflict often are drawn right through local 
communities, splitting them into hostile groups. Unlike many actors at the 
higher levels of the pyramid, however, grassroots leaders witness firsthand 
the deep-rooted hatred and animosity on a daily basis‖

70 
 

                                                           
66Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction, iv. 
67Sorensen, Women and Post-Conflict Reconstruction, iv. 
68Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Society, 41. 
69Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Society, 42. 
70Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Society, 43. 
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Menurut Lederach, para aktor di level grassroot lebih memahami mengenai 

penderitaan yang dialami oleh masyarakat semasa perang karena mayoritas 

kondisi fundamental yang menyebabkan konflik terjadi di level ini—misalnya 

ketidakamanan sosial dan ekonomi, diskriminasi politik dan kultural, pelanggaran 

HAM. Hal ini membuat gerakan di level grassroot relatif lebih efektif dalam 

melaksanan program-program rekonsiliasi. Piramida Lederach mengenai 

kepemimpinan dalam proses peacebuilding, aktor-aktor dalam masing-masing 

kategori dan kecenderungan peran yang mereka lakukan dapat diamati di bawah 

ini. 

Gambar I.2 Piramida Lederach Mengenai Kepemimpinan dalam 
Peacebuilding 

 

 
Sumber: Diadaptasi dari Lederach, Sustainable Reconciliation in Divided Society, 

39. 
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Komunitas internasional memiliki peranan penting dalam proses 

rekonsiliasi, namun harus dilakukan dengan hati-hati melalui pendekatan khusus 

untuk menghormati ‗konteks sejarah dan budaya yang spesifik dari suatu konflik, 

dan juga menghormati proses rekonsiliasi domestik‘. Rekonsiliasi yang dapat 

bertahan lama haruslah berbasis home-grown atau tumbuh dari dalam wilayah 

terjadinya konflik itu sendiri.71 Lebih spesifik mengenai peran aktor dalam 

rekonsiliasi, dalam tesisnya Olivia menjabarkan tipologi peran dari aktor 

institusional dan aktor non institusional dalam tiap elemen rekonsiliasi. Aktor 

institusional adalah institusi publik seperti pemerintah dan aktor internasional, 

sementara aktor non-institusional meliputi gerakan masyarakat, individu maupun 

organisasi non-pemerintah. 

Tabel 1.I. Peran Aktor Institusional dan Non-Institusional dalam 
Proses Rekonsiliasi72 

 Truth Apology Forgiveness Reparation Inisiatif untuk 
Interaksi 

Institusional - Truth and 
Reconciliatio
n 
Commission. 

-Trials. 
-Ombudsman. 

-Official 
Diplomatic 
Act 

-Official 
Diplomatic 
Act 

-Trials -Community 
Projects; 
rebuilding 
houses, 
making food, 
reconcstructing 
infrastructures 

Non-
institusional 

- Individual or 
Collective 
Investigation
s 

- Proffesional 
documents or 
files 

-Speeches 
of 
community 
leaders 
-Intergroup 
dialogue 

-Speeches 
of 
community 
leaders 
-Intergroup 
dialouge 

Voluntary 
donation 

NGOs 
organizing 
community 
projects; 
intergroup 
dialogue 

Sumber: Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 26. 
 

                                                           
71Luc Huyse, ―The Process of Reconciliation‖ dalam Reconciliation After Violent Conflict, 23. 
72Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 26. 
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Dapat dilihat dari tabel di atas, aktor non-institusional dapat lebih relevan 

atau kurang relevan dalam proses rekonsiliasi dibandingkan dengan aktor 

institusional. Dalam elemen yang pertama yaitu truth telling, investigasi 

individual atau kolektif dapat menjadi sangat berguna apabila dapat mengungkap 

dokumentasi atau informasi yang belum diungkapkan sebelumnya.73 Dalam 

konteks apology, pidato spontan dari pemimpin atau dialog antar komunitas 

dimana pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik bertemu dapat berkontribusi  

terhadap penerimaan maaf oleh para korban dan pemberian pengampunan. 

Walaupun begitu, dalam elemen ketiga yaitu reparation, aktor non 

institusional memiliki peran yang samar. Material restitution is something  that 

must be dictated by a judge and  the only possibility for reparation out of this 

legal frame would  be an hypothetic voluntary donation from a perpetrator to a 

victim, which rarely occurs.74  Pada akhirnya, aktor non-insitusional seperti 

organisasi non-pemerintah juga memainkan peranan kunci dalam 

mengembangkan langkah-langkah awal yang dapat menguatkan relasi konstruktif 

antar komunitas.75 Organisasi non-pemerintah yang berkomitmen untuk 

melakukan proyek-proyek inter-komunitas dapat melakukan kegiatan seperti 

memprakarsai sesi dialog antar edukator antar etnis. Dialog-dialog yang 

dihasilkan oleh organisasi non-pemerintah ini sangat berfungsi untuk mengurangi 

prasangka buruk dan intoleransi antar komunitas.76 

                                                           
73Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 28. 
74Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 29. 
75Olivia, ―An Analytical Framework for Reconciliation Processes,‖ 28. 
76Louis Kriesberg, ―Comparing reconciliation actions within and between countries‖. Dalam Bar-
Siman-Tov, From Conflict Resolution to Reconciliation, 103.  
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I.5. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

mengajukan hipotesis berikut untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti : 

bahwa AWAW, sebagai organisasi perempuan non-pemerintah lokal di Sri Lanka, 

memiliki peran yang signifikan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik yang 

berjalan di Sri Lanka. Perang Sri Lanka telah membawa dampak pada kehidupan 

sehari-hari perempuan-perempuan Sri Lanka untuk waktu yang sangat lama, 

sehingga perempuan merupakan aktor yang lebih mengerti kondisi perang yang 

sesungguhnya dialami oleh masyarakat dibandingkan dengan aktor di level elit. 

Karenanya, AWAW yang digerakkan oleh perempuan dan bergerak di level 

grassroot menjadi efektif dalam menjalankan proses rekonsiliasi antar komunitas 

di Sri Lanka. Lebih lanjut lagi, signifikansi peranan AWAW dalam proses 

rekonsiliasi dapat dianalisis dari kegiatan-kegiatan organisasional AWAW seperti 

melakukan investigasi kolektif, mempertemukan dua kubu yang sebelumnya 

berkonflik, memulai dialog-dialog inter komunitas, mengumpulkan donasi untuk 

korban perang, serta agenda-agenda lain yang memiliki lima elemen utama 

rekonsiliasi yaitu truth, apology, forgiveness, reparation dan inisiatif untuk 

memulai interaksi.  
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I.6. Metodologi 

I.6.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep 

1.6.1.1. Intractable Conflict 

Coleman mendefinisikan intractable conflict sebagai konflik yang ‗bandel‘, 

intens, menemui jalan buntu dan sangat sulit untuk diselesaikan.77 Konsekuensi 

dari konflik semacam ini umumnya berdampak sangat buruk, seperti tingginya 

biaya yang dikeluarkan, kerusakan dari infrastruktur vital, pemisahan keluarga 

dan komunitas, tingginya tingkat kekerasan, dislokasi, trauma dan berlangsung 

antar generasi. Bercovitch dalam tulisannya memaparkan karakteristik utama dari 

intractable conflict yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis perang 

Sri Lanka, yaitu 1) Dalam hal aktor, intractable conflicts melibatkan negara atau 

aktor lain yang memiliki sejarah panjang hubungan yang tidak baik dan terdapat 

keinginan yang kuat untuk menebus atau membalas dendam, 2) Dalam hal durasi, 

berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, 3) Dalam hal isu, meliputi 

isu-isu intangible seperti identitas, kedaulatan, nilai dan kepercayaan; 4) Dalam 

hal hubungan, konflik meliputi persepsi yang terpolarisasi atas kebencian dan 

permusuhan, serta terdapat kelakuan yang desktruktif, 5) Dalam hal geopolitik, 

umumnya terdapat ―buffer states‖ yang eksis di antara blok kekuatan utama dan 

masyarakat, dan 4) Dalam hal manajemen, tidak ada usaha manajemen konflik 

yang berhasil dan juga terdapat sejarah usaha perdamaian yang gagal.78 

                                                           
77P.T. Coleman. ―Intractable Conflict‖ dalam The Handbook of Conflict Resolution: Theory and 
Practice, eds. M. Deutsch dan P.T Coleman (San Fransisco:Jossey-Bass, 2000) 
78Jacob Bercovitch, ―Charactheristics of Intractable Conflict.‖ Beyond Intractabillity. Oktober 
2013. Diakses pada 13 Juni 2015. http://www.beyondintractability.org/essay/characteristics-ic 
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I.6.1.2. Organisasi Non-Pemerintah 

Peter Willets menjabarkan bahwa setidaknya ada empat karakteristik yang harus 

dipenuhi oleh suatu Organisasi Non-Pemerintah, sesuai dengan kondisi yang 

diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Empat syarat tersebut adalah 1) 

Bersifat suka rela dan mandiri dari segala bentuk kontrol pemerintahan, 2) Bukan 

merupakan partai politik, 3) Bersifat non-profit dan 4) Bersifat non-kekerasan. 

Apabila didefinisikan, maka Organisasi Non-Pemerintah adalah organisasi yang 

mandiri dan bersifat suka rela, terdiri dari para anggota yang beraksi bersama-

sama dan terus menerus untuk meraih tujuan bersama yang tidak ada berhubungan 

dengan pemerintahan, mencari keuntungan atau aktivitas ilegal.79 

Definisi lain datang dari David Lewis yang mengkarakteristikan Organisasi 

non-pemerintah dalam tiga fungsi yaitu implementator, katalis dan rekan.80 Fungsi 

implementator berarti sebuah organisasi memobilisasi sumber daya untuk 

menyediakan barang dan jasa yang diperlukan. Fungsi katalis berarti sebuah 

organisasi melakukan aktivitas yang menginspirasi, memfasilitasi dan memiliki 

kontribusi kepada pemikiran maupun aksi untuk menciptakan transformasi sosial. 

Fungsi rekan berarti organisasi non-pemerintah merupakan rekan sekerja 

pemerintah, kelompok privat dan sebagainya untuk menyelesaikan persoalan yang 

ada. Dalam beberapa bahan, terkadang AWAW didefinisikan sebagai organisasi 

non-pemerintah dan terkadang didefinisikan sebagai CSO (Civil Social 

Organization). Untuk menghilangkan kebingungan maka dalam penelitian ini 

AWAW dikateogrikan sebagai organisasi non-pemerintah karena memenuhi 
                                                           
79Peter Willets, ―What is a Non-Governmental Organization? An Advance Reading for 
Participatns in the Human Rights NGO Capacity Building Program-Iraq‖ IHRN Human Rights 
NGO Capacity-Building Programme – Iraq (t.t) 
80David  Lewis,  ―Nongovernmental  Organizations,  Definition  and  History,‖ (Berlin: 
SpringerVerlag, 2009), 1. 
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syarat-syarat organisasi non-pemerintah yang diakui oleh PBB dan juga AWAW 

menjalankan fungsi dari organisasi non-pemerintah yang dikonsepkan oleh Lewis. 

I.6.3. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Mochtar Mas‘oed, 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan siapa, apa, dimana, bagaimana, kapan atau berapa.81 Kegiatan 

deskripsi biasanya dilakukan sebelum eksplanasi atau prediksi. Penelitian ini 

bersifat deskriptif karena berusaha menjelaskan pertanyaan ―bagaimana‖ untuk 

mendeskripsikan peran organisasi perempuan non-pemerintah Association of 

Women Against War (AWAW) dalam proses rekonsiliasi di Sri Lanka 

I.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mulai dari tahun 2009 sampai tahun 

2015. 2009 dipilih karena merupakan tahun dimana perang sipil di Sri Lanka 

berakhir dan proses rekonsiliasi mulai berlangsung, sementara 2015 dipilih 

menjadi batas dari penelitian ini karena sampai saat penulisan penelitian ini, 

proses rekonsiliasi masih berlangsung di Sri Lanka. 

I.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  

dengan menggunakan studi literatur. Sumber data yang digunakan penulis terdiri 

dari sumber  primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini didapatkan dari 

wawancara via chat Skype dengan Visaka Dharmadasa, pendiri dan ketua dari 

                                                           
81Mohtar Mas‘oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:Pustaka 
LP3ES, 1990) 
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AWAW.  Data sekunder yang digunakan didapatkan dari buku, artikel di internet, 

laporan PBB dan organisasi non-pemerintah, jurnal ilmiah dari sumber-sumber 

yang kredibel seperti SAGE, Jstor dan Springer yang berhubungan dengan 

rekonsiliasi, perang di Sri Lanka, konsep-konsep serta teori-teori. Penulis juga 

menggunakan laporan tahunan AWAW mulai dari tahun 2009-2014 dan beberapa 

laporan agenda organisasi yang dikirimkan oleh Dharmadasa melalui surat 

elektronik. 

I.6.6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian yang 

menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif yaitu suatu logika 

yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum. 

Sehingga, penelitian ini dimulai dari pemaparan fakta-fakta yang ada dalam 

realitas sosial yang kemudian ditarik sebuah interpretasi atau perspektif sebagai 

proses penarikan kesimpulan terhadap fokus penelitian. Kesimpulan tersebut 

merupakan generalisasi untuk memberikan eksplanasi terhadap realitas sosial 

yang diteliti. 

I.6.7. Sistematika Penulisan 

Bab I berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi 

konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan. 

Bab II berisi pembahasan mengenai penjelasan perang di Sri Lanka sebagai 

perang kontemporer dan perubahan peran yang dialami oleh perempuan Sri Lanka 
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karena perang tersebut. Dengan tujuan agar pembaca lebih memahami 

keseluruhan isi dari tulisan dan juga untuk lebih memperdalam analisis dalam bab 

ini, akan terlebih dahulu dibahas mengenai kondisi serta peran perempuan dan 

organisasi non-pemerintah perempuan pada saat perang sipil berlangsung. 

Bab III berisi pembahasan deskriptif mengenai peran organisasi perempuan non-

pemerintah AWAW dalam proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca-perang Sri 

Lanka, sebagian besar berdasarkan pada pemikiran Lederach dan Olivia yang 

tertulis pada kerangka pemikiran. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan penelitian yang ditemukan di bab-bab 

sebelumnya serta opini penulis. 
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