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Abstract: 

This paper has two purposes. First, it discusses the definition of conflict and war and 
its examples and execess.  The spreading of conflicts around the world is making 
reduce wars as those were happening post cold war. The conflicts were also not just 
ideology or territorial matters, but also cause of petit problems such as tribes or 
etnicity. The conflict is happening not only in interstate but also inside state and 
could be in small areas. Its mean war as conventional definition was reducing by the 
spreading of conflicts. Second, this paper also argued that contemporer conflicts are 
changing the war as whole problems of the world.    
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I. Pendahuluan 

Dalam kontek peradadan manusia, perang dan konflik merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perjalanan peradaban itu sendiri.  Plato, bahkan 
menegaskan bahwa perang dan konflik akan berakhir mana kala seluruh manusia 
binasa. Mengacu pada Plato, Ibnu Khaldun menulis buku Mukadimah, dan 
menegaskan bahwa Tuhan menciptakan perang dan konflik selalu terjadi sejak 
dunia ini tercipta. Khaldun juga menulis bahwa perang memiliki dua sisi yang 
berbeda; Perang karena ketidakadilan dan Perang suci. Khaldun juga menjelaskan 
bahwa empat jenis perang, yakni: Pertama, Perang setara, biasanya terjadi antar 
suku-suku atau masalah keluarga. Kedua, Perang karena permusuhan, seperti 
komunitas muslim dengan Yahudi Israel.Ketiga, Perang suci, seperti antara Islam 
dengan Kristen, antara Protestan dengan Katolik, Keempat, Perang Dinasti, seperti 
antara Kerajaan Nepal dengan Pemberontak Maois.2 

Sementara itu,  Rousseau, makin menegaskan bahwa perang adalah bukan 
sekedar antara manusia, tapi juga system yang melingkupinya. Dalam pengertian 
bahwa perang tidak semata-mata hanya melibatkan antara ambisi pemimpin dan 
semangat saling membunuh antar manusia beda kepentingan, melain juga 
dikondisikan oleh system Negara yang secara tidak langsung mendorong 
peperangan tersebut. Sekedar contoh misalnya pada saat Hitler mengumandangkan 
perang terhadap Negara-negara yang mengalahkan Jerman pada PD I, ia didukung 
oleh system Negara yang secara harfiah mendukung bagi bangkitnya semangat 
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berperang di masyarakat.3  Hal ini menjadi penegas bahwa perang tidak hanya 
melibatkan ambisi pemimpin semata, tapi juga system dan masyarakat yang 
menjadi satu kesatuan dalam mendorong terjadinya perang.  

Pernyataan bahwa perang adalah sebuah kenyataan dari peradaban mungkin 
harus dipahami dalam konteks realitas. Bisa jadi perang merupakan fase terakhir 
dari diplomasi yang mengedepankan superioritas antara satu Negara dengan 
dengan lainnya. Dalam konteks kekalahan Jerman pada PD I, dapat dilihat bahwa 
Jerman sebagai Negara yang kalah dan banyak kehilangan daerah, baik negaranya 
maupun jajahannya kemudian memilih perang untuk kembali merebut apa yang 
hilang dari Perjanjian Versailless. Atau bagaimana marahnya Jepang, karena pasca 
PD I, Jepang sebagai salah satu Negara yang memiliki kontribusi pada PD I ternyata 
tidak mendapatkan bagian, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Versailess.  

Akan tetapi, pasca Perang Dingin, permasalahan sebagaimana yang diungkap 
tersebut di atas menjadi kurang relevan apabila dikaitkan dengan eskalasi perang 
besar seperti dalam konteks PD I atau PD II, karena hal yang menarik selama Perang 
Dingin misalnya perang sebagaimana yang digambarkan dalam perjalanan 
peradaban manusia adalah perang besar yang melibatkan banyak banyak korban 
dan Negara, sementara perang pasca perang dingin hanya terjadi di wilayah yang 
kecil dan tidak terbuka, hanya melibatkan satu atau dua Negara. Bahkan catatan 
yang paling penting adalah bahwa selama kurun waktu lebih empat puluh tahun 
Perang dingin, diantara dua kutub Liberalisme-kapitalisme yang diusung oleh 
Amerika Serikat dan Negara-negara Barat, dengan kutub Sosialisme-marxisme, yang 
dipimpin oleh Uni Sovyet, perang dalam arian konvensional tersebut tidak pernah 
terjadi. Kedua kutub tersebut hanya terjadi dalam dukung mendukung,dalam 
bentuk intelijen dan sokongan persenjataan. Misalnya pasa kasus Perang Korea atau 
Perang Vietnam. Meski melibatkan tentara kedua kutub tersebut, tapi pertempuran 
hanya terjadi di wilayah Korea dan atau Vietnam dan sekitarnya. Perang selama 
perang dingin lebih banyak terkait dengan upaya penyebaran ideology politik dari 
dua kutub tersebut, yang sesungguhnya lebih mengarah kepada konflik internal 
Negara tersebut. Seperti pada kasus Perang Afganistan, atau perang saudara di 
Afrika, yang melibatkan dua kutub Negara-negara berlainan ideology tersebut. 
Intervensi dan pengesahan kedaulatan, dalam bentuk pendirian pemerintahan 
boneka, sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam, dan Haiti,  Uni 
Sovyet di Afganistan dan Negara-negara anggota Pakta Warsawa.4 

Pergeseran esensi perang ini memang di satu sisi baik bagi pengembangan 
politik suatu Negara atau kawasan, namun di sisi lain, eskalasi konflik, yang 
sifatnya terlokalisir ternyata mengarah kepada kekekalan dari perang itu sendiri. 
Konflik hampir menyebar merata ke semua Negara. Bahkan konflik telah 
menggantikan perang dalam arti sesungguhnya. Tak heran apabila perang antara 
Israel dengan Hisbullah, misalnya lebih disebut sebagai konflik bersenjata dari pada 
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perang antara Israel dengan Hisbullah. Atau misalnya perang antara Ethiopia 
dengan Eretria, disebut sebagai konflik di kawasan tanduk Afrika. 

 Sehingga, dari uraian tersebut di atas maka penulis meyakini dan setuju 
bahwa esensi perang telah tereduksi menjadi kanflik-konflik yang bersifat tidak 
masiff, terlokalisir, dan bertujuan tidak memperluas territorial dan tidak berwatak 
kolonialisme. Bahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, perang telah memasuki 
fase baru, di mana konflik merupakan perwujudan dari perang itu sendiri. Tulisan 
ini akan menjelaskan bagaimana memahami meningkatkan konflik kontemporer 
sebagai pengganti dari  perang,  
 
II. Konflik Kontemporer   
 Sebelum membahas lebih dalam soal konflik kontemporer, maka harus 
dipahami dulu bahwa terminology konflik sangat beragam penyebutannya, ada 
yang menyebut konflik sebagai konflik internal, perang kecil, peperangan baru, 
konflik etnis, dan lain sebagainya.sementara kalangan LSM menyebut konflik 
sebagai kondisi kegawatan  kemanusiaan yang kompleks atau juga disebut sebagai 
kondisi kegawatan yang konpleks. Pemahaman dan terminology yang berbeda 
sesungguhnya menggambarkan bahwa konflik dalam praktiknya merupakan 
lanjutan perang. Dari berbagai terminology tersebut hampir tidak berani keluar dari 
mainstream perang.5  penulis mensinyalir bahwa hal tersebut disebabkan karena 
konflik secara general telah menggantikan perang, artinya bisa jadi konflik adalah 
rumah besar menggantikan definisi konvensional dari perang, di mana perang 
adalah akhir dari penyelesaian konflik yang tak terelakan. 
 Secara harfiah konflik diartikan sebagai sebuah proses alami yang merembes 
ke masyarakat dan tidak terelekan. Definisi singkat tersebut dapat merangkum 
berbagai sudut pandangan tentang konflik.6  Bila mengacu pada berbagai sebutan 
terhadap konflik, maka penulis membagi konflik kontemporer berdasarkan 
terminologi ke dalam empat bagian7, yakni: 
 
Internal Conflicts 
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Konflik internal adalah konflik yang terjadi di suatu Negara. Konflik ini bisa 
juga dibagi lagi menjadi  jenis konflik, yakni: Pertama, konflik antar pemerintah 
dengan masyarakat,. Konflik antar pemerintah dengan masyarakat ditandai dengan 
ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan politik yang berimbas pada masyarakat. 
Contoh yang paling konkret adalah konflik antara Pemerintahan Junta Militer di 
Myanmar dengan masyarakat terkait dengan kebebasan dan kenaikan harga BBM 
yang mencapai lebih dari 500 %, yang berakhir dengan demonstrasi besar-besaran 
pendeta Budha dan masyarakat menolak pemerintahan militer tersebut.8 Konflik 
antara pemerintah dengan masyarakat tersebut telah memakan korban lebih dari 9 
orang, termasuk wartawan foto dari Jepang. Konflik internal ini seringkali diakhiri 
dengan penggunaan senjata api untuk membungkam masyarakat yang menolak 
kebijakan tersebut, dan menariknya, hal tersebut jarang diikuti oleh perlawanan 
bersenjata juga oleh masyarakat, semisal pada kasus Pemberonatakan Maoist di 
Nepal, yang mampu mengartikulasikan penderitaan yang dirasakan oleh 
masyarakat dengan mendorong perjuangan bersenjata, setelah cara-cara protes dan 
demostrasi menemui jalan buntu. Hal ini berbeda dengan karakteristik konflik 
antara masyarakat dengan pemerintah, yang biasanya langsung dilakukan dengan 
perlawanan bersenjata, karena demonstrasi menjadi sangat sulit diterapkan dengan 
kondisi masyarakat di Afrika.9 

Kedua, konflik antara pemerintah dengan kelompok politik dan kelompok 
bersenjata. Berbeda dari konflik yang pertama, maka konflik antara pemerintah 
dengan kelompok politik dan kelompok bersenjata merupakan turunan dari konflik 
antara pemerintah dengan masyarakat atau konflik yang disebabkan karena 
pertikaian elit politik dan bersenjata,seperti pada kasus Colombia,yang banyak 
gerakan perlawanan bersenjata komunis dan kelompok kiri, karena kebijakan politik 
pemerintah yang sangat pro Amerika Serikat.10  Atau pada kasus konflik antara 
pemerintah dengan kelompok politik, bisa dilihat pada kasus tergulingnya Thaksin, 
oleh kudeta militer, karena konflik yang tidak berkesudahan antara pemerintahan 
Thaksin dengan kalangan oposisi.11 

Ketiga, konflik antar pemerintah dengan elit politik. Konflik ini 
sesungguhnya tidak terlalu berimplikasi pada eskalasi konflik selanjutnya. Jarang 
sekali konflik antar elit politik dengan pemerintah mengangkat senjata, kecuali pada 
kasus di Afrika, lebih khususnya di Somalia, Sudan, Republik Demokratik Congo, 
Pantai Gading, dan lain sebagainya. Artinya konflik antar elit politik dan 
pemerintah seringkali berimplikasi pada kondisi masyarakat yang ikut 
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terimbas,misalnya pada kasus Somalia dan Sudan, ratusan ribu masyarakat harus 
mengungsi karena konflik tersebut.12 

Keempat, konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Konflik ini biasa 
disebut sebagai konflik komunal, di mana aktornya adalah masyarakat sendiri. 
Contoh yang masih hangat adalah konflik antara masyarakat di Poso, Sulawesi 
Tengah, atau juga di Maluku, di mana aktor masyarakat antara kedua belah pihak 
berlainan agama saling membunuh dan menyerang. Kondisi ini banyak dianggap 
sebagai perang antar kepentingan di masyarakat. Meski menggunakan label agama, 
namun lebih banyak disebabkan karena kepentingan antar elit di masyarakat yang 
saling bertubrukan satu dengan yang lainnya.13 
 
Peperangan Kecil 

Perang kecil merupakan sebutan lain dari konflik kontemporer. Hal ini 
menarik untuk dikaji, karena perang ini terjadi hanya pada lingkup yang tidak 
terlalu besar, seperti konflik perbatasan antara Vietnam-China, Pakistan-India, 
China-India, yang sangat besar kemungkinannya menjadi perang terbuka, meski 
lingkupnya kecil. Kasus perbatasan antara India dan Pakistan, yang kemudian 
sempat memecah peperangan. Atau misalnya intervensi Amerika Serikat ke Irak dan 
Afganistan yang membuat medan peperangan hanya terbatas pada Negara-negara 
yang diintervensi Amerika Serikat, yang dalam bahasa Kenneth N. Waltz sebagai 
sumber dan stimulan dari terjadinya peperangan kecil di wilayah-wilayah tersebut14 

Peperang kecil ini bahkan tersebar hampir di semua benua, kecuali Australia. 
Dari mulai intervensi oleh Negara-negara dengan kekuatan besar seperti Amerika 
Serikat, hingga konflik antar Negara tekait dengan perbatasan, kedaulatan, hingga 
ekses dari kegiatan intelijen. Meski gitu, sebenarnya perang ini hanyalah bagian dari 
konflik yang pada akhirnya menjadi bagian dari terjadinya perang-perang yang 
terbatas hanya di wilayah tertentu.15 Kenyataan yang harus ditegaskan juga bahwa 
peperangan kecil ini lebih merupakan implementasi dari sangat intervensionis dari 
Negara-negara besar, terutama terkait dengan perang melawan terorisme pasca 
kasus 911, sebagaimana Irak, kemudian Afganistan, Pakistan serta ancaman kepada 
Negara-negara yang dianggap sebagai sarang terorisme. Di sisi sesungguhnya kita 
bisa melihat bahwa dalam banyak kasus peperangan kecil ini terjadi lebih banyak 
disebabkan oleh ambisi dan antagonitas Negara-negara besar yang melakukan 
upaya segala cara dengan alasan perang melawan terorisme.  
 
Peperangan Baru 

Peperangan baru dalam terminology yang dikemukakan oleh Michael T. 
Klare adalah bentuk dari konflik yang terkait dengan kompetisi penguasaan energy. 
Menariknya Klare mengatakan bahwa perang di Irak dan Afganistan, bukanlah 
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peperangan melawan terorisme, melainkan penguasaan energi dan  minyak bumi. 
Artinya peperangan yang ditimbulkan lebih banyak disebabkan perebutan atas asset 
energy.16 Sekedar contoh misalnya, China melakukan ekspansi ke banyak Negara-
negara Afrika untuk melakukan negoisasi dengan Negara-negara di Afrika yang 
dikategorikan tidak demokratis dalam penguasaan sumber energy. Di samping itu, 
misalnya peperangan yang baru hampr saja terjadi saat Indonesia dan Malaysia 
terlibat klaim atas gugusan pulai karang Ambalat, yang kaya minyak dan gas.17 
Sementara dalam pandangan Mary Kaldor, peperangan baru adalah lawan dari 
peperangan lama atau konvensional. Menurutnya peperangan baru adalah respon 
terhadap globalisasi, yang salah satunya adalah perpecahan dalam suatu Negara, 
kasus Yugoslavia, yang terpecah menjadi beberapa Negara baru. Kaldor juga 
menggarisbawahi bahwa peperangan baru tidak lagi melawan actor atau jaringan 
Negara dan non-negara, tapi keyakinan, dan kelompok yang saling berbeda dalam 
suatu negara, Kaldor mengistilahkan peperangan baru sebagai kaca mata ray-ban, 
yang semuanya Nampak sama, tanpa ada perbedaan, yang berbeda sama sekali 
dengan perang konvensional, yang masih melihat perang sebagai bagian dari hal 
yang berlawanan dengan peperangan baru. Kaldor mencontohkan bagaimana 
brutalnya peperangan di Yugoslavia, dari perbedaan agama, hingga asal etnis. 18 

 
Konflik-konflik Etnis 

Konflik etnis secara umum didefinisikan sebagai perang antar etnis yang 
bertujuan membangun kebanggaan, dominasi atas etnis lainnya, biasanya konflik 
etnis akan membangun semangat nasionalisme yang berlatar belakang keetnisan. 19  
Konflik etnis memiliki tiga  model konflik, yang dapat menjelaskan bagaimana relasi 
konflik tersebut dapat terjadi. Adapun model konflik tersebut adalah: Pertama, 
bahwa konflik etnis disebabkan oleh karena semangat primordialisme yang sempit 
dan menginginkan satu superioritas satu etnis terhadap etnis lainnya. Model 
primordialisme ini sangat kuat membangun hubungan kekeluargaan di dalam etnis. 
Konflik ini dapat dilihat misalnya pada kasus konflik di sejumlah Negara Afrika, 
khususnya  konflik antara Etnis Hutu dan Etnis Tutusi di Rwanda dan Burundi di 
Afrika telah menewaskan hampir satu juta orang dari kedua etnis tersebut, dan 
jutaan lainnya harus kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Karena wataknya 
sangat berbeda satu dengan yang lain, maka model primordialisme ini dianggap 
sebagai salah satu sumber terbesar terjadinya konflik etnis di banyak Negara. Tak 
heran apabila semangat primordialisme dianggap sebagai bagian dari benih-benih 
konflik, karena hanya akan mendorong semangat perpecahan di Negara, dengan 
kerentanan etnis. Belgia, salah satu Negara yang terjebak pada pembagian keetnisan 
berbasis bahasa  yang sangat primordialisme, yakni antara kelompok penutur 
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bahasa Flemish, yang mirip dengan Bahasa Belanda, dengan penutur bahasa wallon, 
yang berbahasa Perancis, sementara hanya 1 % wilayah yang berbahasa Jerman. 

Kedua, bahwa konflik etnis terjadi karena ada yang menggerakkan, atau 
dalam bahasa akademiknya ada yang memimpin proses tersebut, yakni diatur 
dalam instrument yang sama, atau disebut sebagai pendekatan instrumentalist. 
Konflik etnis  model seperti ini hamper selalu digerakkan oleh elit politik dengan 
semangat yang sempit, dan biasanya tuntutannya adalah kemerdekaan, lepas dari 
Negara induk. Hal ini bisa dilihat dalam kasus berpisahnya Eritria dari Ethiopia, 
atau semangat disintegrasi yang disuarakan oleh Etnis Tamil, dengan Gerakan 
Perlawanan Macan Tamil Aelam. Konflik etnis yang hendak dibangun adalah 
dengan mengupayakan agar semangat yang timbul di masyarakat tidak sama 
dengan Negara induk. Dan pemimpin keetnisan tertentu akan terus melakukan 
berbagai langkah agar semangat keetnisan tersebut mengarah kepada keinginan 
untuk membentuk Negara sendiri, yang terpisah dari Negara dan etnis mayoritas 
lainnya. 

Ketiga, bahwa konflik etnis terbangun oleh elit politik atau oleh penguasa. 
Model ini disebut sebagai konstruktivisme. Sebagaimana diketahui, banyak 
penguasa melakukan berbagai cara agar kekuasaannya tetap langgeng. Salah satu 
contohnya misalnya Belgia melakukan upaya adu domba antara kedua Suku di 
Rwanda; Suku Hutu dan Suku Tutsi, yang hingga sekarang konflik antara kedua 
etnis tersebut belum berakhir. Atau dalam konteks Indonesia, di mana dahulu 
penjajah Belanda melakukan berbagai upaya dan pembangunan sentiment antara 
Jawa dan non-jawa, pribumi non-pribumi, sehingga, sampai saat ini kedua idiom 
tersebut masih menjadi barang yang tabu untuk dikembangkan sebagai wacana 
politis. Selain itu model kebijakan yang berpihak kepada Etnis Melayu  oleh 
Pemerintah Malaysia telah pula membangun sentiment antar etnis yang ada: 
Melayu, China, dan India,  sangat rentan terhadap kemungkinan konflik antar etnis 
tersebut. 

 
III. Konflik Sebagai Pengganti Perang 
 Kenyataan yang tidak bisa terbantah adalah bahwa pasca  Perang Dingin, 
konflik menjadi lokomotif dari proses ketidakberaturan dunia,menggantikan perang 
sebagai bagian dari akhir perang dingin. Peningkatan konflik, dengan berbagai 
terminology telah mengarahkan konflik menjadi satu determinan yang sangat 
berpengaruh bagi dinamika politik global. Dengan mengunakan empat bagian di 
atas dalam melihat konflik, mendorong konflik makin mengarah kepada 
generalisasi perang dalam definisi yang lebih ringan. Sehingga keberadaan konflik, 
sebagai satu dari bagian dalam proses peradaban manusia menjadi bagian yang 
tidak terbantahkan. Meski, harus diakui bahwa penggantian perang dengan konflik 
merupakan upaya mendudukkan kembali porsi konflik dalam ruang lingkup 
keseluruhan dari dinamika global masyarakat. Selama ini perang seolah menjadi 
kata yang selalu digunakan untuk menggambarkan pertentangan dalam peradaban 
manusia. 
 Meningkatnya konflik pasca Perang Dunia II dan Perang dingin telah menjadi 
bagian proses yang sangat panjang. Data yang diolah oleh International Peace 
Institute Oslo, Norwegia dapat menjadi rujukan bahwa konflik kontemporer, 



dengan berbagai bentuk dan jenis konflik menegaskan bahwa realitasnya 
kontemporer konflik terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 225 konflik di 
seluruh dunia terjadi sejak tahun 1946 hingga tahun 2002, dan 34  dari 225 tersebut 
masih terjadi, dan belum ditambahkan dengan beragam konflik yang timbul 
tenggelam selama kurun waktu setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin.20 Data 
tersebut juga menyebutkan bahwa selama tahun 1989-2001 telah terjadi konflik 
bersenjata dan lain-lain sebanyak 115, di mana kobaran konflik tersebut merata di 
semua benua, khususnya di Eropa Timur Pasca Uni Sovyet runtuh, dan pergolakan 
di Yugoslavia. Konflik tersebut menyebar dari Eropa, selain pergolakan di atas, ada 
juga misalnya konflik separatis antara Separatis Basque di Spanyol, atau Ireland 
Republic Army (IRA) di Irlandia Utara ke Afrika, Eritrea-Ethiopia, Siera Leone, 
Afrika Tengah, Republic Democratic Konggo,  ke Asia, Uzbekistan, Manipur di 
India, Khasmir Pakistan-India, Nepal, Myammar, Philipines, South Thailand, 
Lanjutan konflik di Timur Tengah, konflik di Kolombia, Meksiko, dan lain 
sebagainya. 
 data sebanyak 225 konflik tersebut kemudian dijabarkan dengan menekankan 
pada tiga pembagian besar (lihat Figure 1), yakni: internal konflik, ekstra state 
conflik, dan intra state conflik, yang ketiganya mencakup empat bagian terminology 
konflik yang penulis buat di atas. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: 
Pertama, dari 225 konflik tersebut, 163 kasus terjadi pada konflik internal suatu 
Negara, di mana 32 kasus ada partisipasi dari pihak ketiga yang berasal dari Negara 
lain, terbanyak terjadi di Afrika. Sementara sebanyak 131 kasusnya murni konflik 
internal. 
 Kedua, dari 225 konflik, hanya ada 21 kasus konflik antar Negara (extra state 
conflict), yang merupakan bagian dari proses persengketaan perbatasan, perebutan 
wilayah, permasalahan diplomatic, intelijen, hingga masalah klaim sumber energy. 
Misalnya kasus perebutan dan klaim Khasmir antara India-Pakistan, Kasus Klaim 
sejumlah Negara di Asean dan China terhadap gugusan Kepulauan Spartly di Laut 
China Selatan, dan lain sebagainya. 
 Ketiga, dari 225 konflik, terjadi 42 kasus di dalam Negara (intra state conflict). 
Konflik ini lebih menyerupai konflik antara Negara dengan kelompok politik atau 
kelompok bersenjata, seperti pada kasus Nepal antara Pihak Kerajaan dengan 
Pemberontak Maoist, atau konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM), atau Gerakan Papua Merdeka, atau juga antara Pemerintah 
Philipines dengan Pemberontak Moro, di Philipines Selatan. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Nils Peter Gleditsch, et. al. “Armed Conflicts 1946-2001: A New Dataset” Journal of Peace Research , 
Vol. 39 No. 5 Year: 2002. Pp. 617 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
Number of Armed Conflicts by Type, All Level: 1946-2001 

 

 
Sources: Nils Peter Gleditsch, et. al. “Armed Conflicts 1946-2001: A New Dataset” Journal of Peace 
Research , Vol. 39 No.  5 Year: 2002. Pp. 624 
 
 Sementara Department Peace and Conflict Research, Uppsala University 
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa selama kurun waktu 1989-2002, konflik 
terus meningkat intensitasnya, tercatat selama kurun waktu itu terjadi 116 konflik di 
79 lokasi, dan khusus pada tahun 2002 saja, terjadi 31 konflik yang aktif di 24 
lokasi.21 Jika Nils Peter Gleditsch dan kawan-kawan  menitikberatkan pada lokasi 
konflik, maka Micael Eriksson  dan kawan-kawan dari Department Peace and 
Conflict Research Uppsala University menggunakan tiga kategori konflik dari 

                                                
21 Mikael Erriksson,et al. “Armed Conflict: 1989-2002” Journal Peace of Research Vol. 40 No. 5, 2003. 
pp. 593. Ada sedikit perbedaan data antara tulisan Mikael Erriksson dengan yang dibuat oleh Nils 
Peter Gleditsch,di mana dalam tulisan Gleditsch tercatat selama kurun taun 1946-2001, ada 225 kasus 
konflik, sementara Erriksson mencatat sebanyak 226. Bandingkan juga dengan  



jumlah korban dari konflik itu sendiri. Pertama, Minor Armed Conflict, yakni 
konflik bersenjata yang menewaskan antara 25 hingga 1000 orang, tapi di bawah 
1000 korban jiwa. Kedua, Intermediate Armed Conflict, konflik bersenjata yang 
menewaskan 1000 korban jiwa, dan tiap tahunnya tidak kurang dari 1000 korban 
jiwa. Dan yang ketiga adalah war, yakni konflik yang telah mengorbankan lebih dari 
1000 jiwa, baik militer maupun sipil (lihat table I dan II). 
 Untuk kategori ketiga, dalam tahun 2002 memang ada penurunan jumlah, 
dari tahun 2001 sebanyak 11 kasus perang, maka pada tahun 2002 hanya lima. Meski 
begitu sepanjang yahun 2002 hingga 2007 misalnya, terjadi juga turun naik jumlah 
konflik bersenjata, yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya misalnya 
karena adanya kesadaran untuk membangun Negara dari pada terus berperang. 
Tercatat selama kurun waktu 2006-2007, terjadi kesepakatan damai di Indonesia, 
antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang mengakhiri 30 
tahun pemberontakan bersenjata di salah satu Provinsi Indonesia tersebut, selain itu 
misalnya kesepakatan damai antara Kerajaan Nepal dengan Pemberontak Maoist, 
yang mengakhiri 20 tahun pemberontakan gerakan marxis tersebut. 
 

 
Sources: Mikael Erriksson,et al. “Armed Conflict: 1989-2002” Journal Peace of Research Vol. 40 No. 5, 
2003. pp. 594 
 

Meski demikian, harus dicatat pula bahwa perdamaian dan pengakhiran 
konflik tersebut bukan berarti makin mengurangi intensitas konflik, karena di 
belahan dunia lain, terjadi pengembangan dan munculnya konflik baru, yang 
sesungguhnya merupakan bagian dari lanjutan proses yang terjadi, terutama sekali 
di Afrika, benua penuh gejolak yang tiada henti, atau misalnya ancaman konflik, 
yang mengarah kepada konflik bersenjata, semisal di Thailand Selatan, konflik 
antara Rejim Militer di Myanmar, Kesepakatan Damai yang rapuh antara 
Pemberontak Komunis di Kolombia dengan pemerintah setempat, atau antara 



Pemerintah Hugo Chavez dengan kalangan kelas menengah Venezuela yang tidak 
puas dengan kepemimpinan Chavez pasca kudeta tidak berdarah yang gagal.    
 Sebagai perbandingan, data yang di miliki oleh KOSIMO tentang konflik 
politik, yang salah satunya menjadi sumber dari konflik kontemporer. Jika pada 
grafik dan table di atas, banyak memaparkan konflik bersenjata, maka data konflik 
politik menjadi pelengkap dari penegasan bahwa konflik telah menggeser dan 
menggantikan perang dalam arti yang luas. KOSIMO memaparkan bahwa selama 
kurun waktu tahun 1945-1995, atau lima puluh tahun, lebih dari 150 konflik politik 
terjadi di seluruh dunia.22 Konflik-konflik politik tersebut di bagi ke dalam beberapa 
pendekatan, dari mulai konflik kekerasan dan atau konflik yang tidak menggunakan 
kekerasan, konflik perbatasan dan wilayah, etnis, agama, otonomi, dan kekuatan 
internal. Kosimo ingin menegaskan bahwa konflik yang terjadi selama kurun waktu 
tersebut berasal dari masalah politik, sehinggga penyelesaiannyapun dengan 
pendekatan politik (lihat Figure 2). 
 
 

Figure 2 
Violent & Non-Violent Interstate Conflicts 1945 

 

 
 

Sources: Frank R. Pfetsch, et al. “KOSIMO: A Databank on Political Conflict” Journal of Peace 
Research. Vol. 37  

               No. 3. 2000. P. 382 
 
 Dari uraian tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa konflik 
kontemporer telah menggantikan perang dalam arti sesungguhnya. Penulis 
memiliki empat indikator penegas, mengapa konflik kontemporer mampu 
                                                
22 Frank R. Pfetsch, et al. “KOSIMO: A Databank on Political Conflict” Journal of Peace Research. Vol. 
37. No. 3. 2000. P.     
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menggantikan perang, yakni: Pertama, selain sebaran konflik yang tidak terbatas 
pada konflik bersenjata, melainkan ke semua ranah kehidupan manusia. Sehingga 
penyebutan perang tidak lagi relevan dalam konteks misalnya konflik antara 
pemerintah dengan masyarakat. Dan penulis cenderung setuju bahwa perang pasca 
Perang Dunia II dan Perang Dingin telah mereduksi diri menjadi terbatas hanya 
pada konflik-konflik bersenjata yang kualitas dan kuantitasnya menurun. 
 Kedua, permasalahan antar Negara yang di masa sebelum PD II, selalu 
mengundang solidaritas dari Negara-negara terdekat, maka pada pasca PD II dan 
Perang Dingin, kondisi tersebut tidak terjadi, kecuali pada kasus Perang Korea dan 
Vietnam, yang masing-masing kutub, dari dua kutub ideology membantu atau 
bahasanya mengintervensi konflik internal berbasis ideology tersebut. Dapat juga 
dilihat pada Perang antara Inggris dan Argentina, yang terjadi tidak ada model 
perbantuan terbuka,meski intelijen Amerika melakukan kegiatan untuk menyokong 
Inggris dalam perang tersebut. Akan tetapi secara umum tidak ada lagi konteks 
perkoncoan perang sebagaimana yang terjadi pada perang-perang sebelumnya. 
 Ketiga, peran PBB sebagai organisasi internasional yang menaungi hampir 
semua Negara di dunia bekerja relative efektif, meski pada kasus intervensi Amerika 
Serikat ke Afganistan dan Irak, terjadi pelanggaran semangat perdamaian yang 
diusung oleh lembaga tersebut. Tapi meski begitu, tidak bisa dikatakan perang 
dalam kategori yang besar, hanya terjadi peperangan kecil yang melibatkan Negara-
negara pendukung,dan lingkupnya terbatas. Justru pekerjaan PBB sebagai 
organisasi perdamaian internasional adalah meminimalisir konflik yang cenderung 
menyebar dan  membesar pasca PD II dan Perang Dingin. 
 Keempat, perubahan kutub politik, dari multi kutub (multi polar)  dua kutub 
(bipolar) semasa perang dingin menjadi satu kutub (unipolar) menjadikan dunia 
relative tidak bergolak. Jika di masa lalu, Negara-negara dengan ambisi besar masih 
relative banyak, misalnya Jerman, Jepang, Italia, atau Perancis, Inggris,dan Amerika 
Serikat, maka relative ambisi besar tersebut tidak lagi dapat disalurkan sebagaimana 
dahulu, karena berubahnya kutub politik, yang hanya satu kutub. Sehingga tak 
heran misalnya butuh dicarikan musuh bersama (commond dominator) untuk 
membangun solidaritas dan pembenaran untuk memerangi Negara atau kelompok 
lain, pasca Peristiwa 911, musuh bersama tersebut adalah terorisme, sehingga 
menyerang dan mengintervensi Afganistan dan Irak mendapatkan pembenaran. 
  
IV. Penutup 

Konflik kontemporer, dengan berbagai contoh dan realitas yang coba 
ditawarkan di atas  sesungguhnya makin menegaskan bahwa perang tidak lagi 
relevan dalam konteks kekinian, atau setidaknya pasca PD II dan perang dingin. 
Karena konflik kontemporer yang coba penulis pahami dan jabarkan menjadi lebih 
luas cakupannya,meski dalam melihat perang justru makin kecil dan berkurang. 
Artinya dengan pembahasan dan pehamanan penulis tentang konflik kontemporer 
tersebut di atas, maka sangat relevan dan setuju bahwa perang telah tergantikan 
oleh konflik dalam arti sesungguhnya. Sebab itu tak heran penulis mempertegas 
bahwa konflik merupakan rumah besar perselisihan dan perang dari peradaban 
manusia.  
 


