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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji peran karakteristik Presiden Sudan sebagai pemimpin, Omar al-
Bashir, terhadap perubahan kebijakan luar negeri Sudan dalam kasus penolakan dan 
pengusiran sejumlah agensi kemanusiaan asing tahun 2009 pada konflik kemanusiaan Darfur. 
Latar belakang permasalahannya berawal dari counterinsurgency bersifat militan yang 
dilakukan oleh pemerintah pada kelompok insurgensi Justice for Equality Movement atau JEM 
dan Sudan Liberation Army atau SLA yang kemudian mengarah pada penyerangan terhadap 
masyarakat sipil dan kejahatan kemanusiaan dalam skala yang benar-benar masif. 
Keberlangsungan hidup mayoritas masyarakat sipil yang terpengaruh oleh dampak konflik di 
Darfur tersebut pun bergantung pada bantuan-bantuan kemanusiaan oleh agensi kemanusiaan 
asing yang benar-benar berperan krusial mereduksi dampak destruktif tersebut. Permasalahan 
dalam penelitian eksplanatif-kualitatif ini adalah pengusiran dan penolakan sejumlah operasi-
operasi kemanusiaan INGO yang kontributif di tengah-tengah tingkat ketergantungan tinggi 
masyarakat Darfur terhadap bantuan kelompok-kelompok tersebut pada tahun 2009.  

Temuan sementara yang didapatkan penulis atas penolakan dan pengusiran Pemerintah 
Sudan atas bantuan kemanusiaan asing dan sejumlah INGO di Darfur pada tahun 2009 ini dapat 
didasarkan oleh dua faktor. Pertama, faktor-faktor yang diperlukan untuk memahami 
keputusan ekstrem pemerintah Sudan dalam kasus tersebut berkaitan dengan persepsi dan 
rasionalitas aktor berpengaruh yang membuat keputusan atas hal tersebut, yaitu Presiden 
Sudan saat itu, Omar al-Bashir. Kedua, al-Bashir merupakan seorang pemimpin yang juga 
memiliki bounded rationality sebagai individu. Dengan memahami tipe karakteristik 
kepemimpinan al-Bashir melalui teknis analisis konten, yaitu Leadership Trait Analysis, maka 
skema atas persepsi al-Bashir terhadap batasan-batasan dalam lingkungan politiknya, hal yang 
memotivasi tindakannya, serta interpretasinya terhadap window of opportunity dapat 
terdeskripsikan. 

Kata Kunci: penolakan bantuan kemanusiaan, karakteristik kepemimpinan, rasionalitas, 
perubahan kebijakan luar negeri, window of opportunity 

Abstract 

This study examines the leadership characteristic role of Sudanese President, Omar al-
Bashir, on the changes in Sudan's foreign policy in the case of the rejection and expulsion of a 
number of foreign humanitarian agencies in 2009 in the Darfur humanitarian conflict. The 
background of the problem stems from militant counterinsurgency carried out by the government 
on insurgency groups Justice for Equality Movement or JEM and Sudan Liberation Army or SLA 
which then leads to attacks on civil society and crimes against humanity on a truly massive scale. 
The survival of the majority of civil society affected by the impact of the conflict in Darfur also 
relies on humanitarian assistance by foreign humanitarian agencies which really plays a crucial 
role in reducing the destructive impact. The problem in this explanative-qualitative research is 
the expulsion and rejection of a number of contributing INGO humanitarian operations amidst 
the high level of dependence of the Darfur community on the assistance of these groups in 2009.  
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Temporary findings obtained by the authors of the refusal and expulsion of the 
Government of Sudan on foreign humanitarian aid and a number of INGOs in Darfur in 2009 
could be based on two factors. First, the factors needed to understand the extreme decisions of the 
Sudanese government in this case relate to the perceptions and rationality of the influential actors 
who made decisions on the matter, namely the then Sudanese President, Omar al-Bashir. Second, 
al-Bashir is a leader who also has bounded rationality as an individual. By understanding the 
types of characteristics of al-Bashir's leadership through content analysis techniques, named 
Leadership Trait Analysis, the scheme of al-Bashir's perception of boundaries in his political 
environment, things that motivate his actions, and his interpretation of the window of 
opportunity can be described. 

Keywords: expulsion of humanitarian aids, leadership characteristics, rationality, 
foreign policy change, window of opportunity  

 

Semakin variatifnya kasus-kasus 
yang berkaitan dengan 
humanitarianisme menjadi salah satu 
elemen yang memberi corak pada 
kompleksitas ranah hubungan 
internasional. Setelah genosida yang 
terjadi di Rwanda pada tahun 1994, 
terjadi perdebatan dalam komunitas 
internasional mengenai kelayakan kasus 
Darfur untuk dapat diberi status sebagai 
bentuk kejahatan genosida pula. Dampak 
destruktif dari kasus yang berdasarkan 
Amerika Serikat seharusnya telah bisa 
disebut sebagai kasus kejahatan genosida 
ini benar-benar masif. Ditangani dengan 
cara militan yang cukup kontroversial 
oleh pemerintah negaranya, keputusan 
yang diambil oleh pemimpin negaranya 
sendiri justru meningkatkan eskalasi 
konflik kemanusiaan tersebut.  
Penelitian ini kemudian mengkaji peran 
karakteristik Presiden Sudan sebagai 
pemimpin, Omar al-Bashir, terhadap 
perubahan kebijakan luar negeri Sudan 
dalam kasus penolakan dan pengusiran 
sejumlah agensi kemanusiaan asing 
tahun 2009 pada konflik kemanusiaan 
Darfur. Keberlangsungan hidup 
mayoritas masyarakat sipil yang 
terpengaruh oleh dampak konflik di 
Darfur tersebut pun bergantung pada 
bantuan-bantuan kemanusiaan oleh 
agensi kemanusiaan asing yang benar-
benar berperan krusial mereduksi 
dampak destruktif tersebut. 
Permasalahan yang dicoba dicoba 
dianalisis dalam penelitian eksplanatif-
kualitatif ini adalah pengusiran dan 
penolakan sejumlah operasi-operasi 
kemanusiaan INGO yang kontributif di 

tengah-tengah tingkat ketergantungan 
tinggi masyarakat Darfur terhadap 
bantuan kelompok-kelompok tersebut 
pada tahun 2009. 

Counterinsurgency Militan dan 
Penolakan Bantuan Kemanusiaan 
oleh Pemerintah Sudan di Darfur 

Konflik kemanusiaan yang terjadi 
di Darfur pada tahun 2003 awalnya 
dipicu oleh gerakan-gerakan insurgensi 
dari kelompok insurgensi Justice for 
Equality Movement atau JEM dan Sudan 
Liberation Army atau SLA.  Meskipun 
memiliki latar belakang ideologis yang 
berbeda, namun kedua kelompok 
tersebut memiliki kepentingan dan 
tujuan yang sama, yaitu mengakhiri 
marginalisasi dan diskriminasi ekonomi 
dan sosial yang dilakukan oleh 
pemerintah serta untuk melindungi 
komunitasnya dari serangan etnis Arab 
yang merupakan kelompok nomaden 
bersenjata (Dagne, 2004). Selain itu, 
kompetisi sumber daya di Darfur pasca 
ditemukannya sumber minyak di 
walayah tersebut juga menjadi faktor 
dalam eskalasi konflik antara etnis Arab 
dan non-Arab ini. Pemerintah Sudan 
kemudian memandang insurgensi di 
Darfur tersebut sebagai ancaman bagi 
stabilitas negara. Dengan dalih untuk 
melakukan aksi counterinsurgency, 
pemerintah diduga membentuk dan 
membiayai pasukan militer beretnis 
Arab, yaitu kelompok Janjaweed. 
Janjaweed dalam bahasa Arab berarti 
“iblis yang menunggangi kuda”, di mana 
kelompok ini digunakan pemerintah 
untuk menyerang kelompok insurgensi 
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non-Arab yang terdiri dari etnis Fur, 
Masaalit dan Zaghawa. Meskipun 
pemerintah mengaku telah menyewa 
pasukan militer untuk self-defense, 
pemerintah menolak untuk mengeakui 
keterkaitannya dengan Janjaweed di 
samping bukti-bukti yang telah ada 
(Human Rights Watch, 2004). Human 
Rights Watch atau HRW (2004) 
melaporkan bahwa koalisi antara 
kelompok Janjaweed dan angkatan 
militer nasional menyerang masyarakat 
sipil yang tidak bersenjata dengan 
melakukan pengeboman dan membakar 
desa-desa, membantai, merampas harta 
benda dan hewan ternak, membakar 
persediaan makanan serta memerkosa.  
Mayat-mayat dari korban kekerasan 
tersebut dibuang ke dalam sumur-sumur 
dengan tujuan untuk mengontaminasi 
persediaan air di wilayah Darfur. 
Penduduk yang tersisa kemudian 
dibunuh atau dipaksa untuk pergi (HRW, 
2004).  Kekerasan yang terjadi di Darfur 
sejak tahun 2003 tersebut telah 
memberikan dampak destruktif, yaitu 
menyebabkan sekitar 2,7 juta 
penduduknya terlantar dan berstatus 
IDP atau Internally Displaced Persons. 
Pada tahun 2003-2004, 21,8% penduduk 
Darfur mengalami malnutrisi dan jumlah 
kematiannya mengalami peningkatan 
kurang lebih sebesar 160 ribu jiwa 
(Pantuliano et al., t.t: 2). 

Tingkat kematian dan malnutrisi 
ini mengalami penurunan jumlah secara 
signifikan pada tahun 2004-2005 
sebagai hasil dari misi-misi  dan bantuan 
kemanusiaan. Mayoritas bantuan 
kemanusiaan ini berasal dari 
International Non-Governmental 
Organization atau INGO yang 
bantuannya berupa makanan, air, 
tempat tinggal dan obat-obatan. Secara 
garis besar, masyarakat Darfur 
bergantung pada bantuan kemanusiaan 
dalam segala aspek kehidupannya. 
Bahkan, Darfur tergolong sebagai 
wilayah yang mendapatkan bantuan 
kemanusiaan paling besar di dunia, 
dengan 16 ribu pekerja sukarelawan 
dalam membantu operasinya 
(Pantuliano et al., t.t: 3). Namun, pada 4 
Maret 2009, pemerintah Sudan justru 

menghentikan operasi-operasi 
kemanusiaan INGO di tengah-tengah 
tingkat ketergantungan tinggi 
masyarakat Darfur terhadap bantuan 
kelompok-kelompok tersebut. Rice 
(2009) mengutip pernyataan Presiden 
Sudan, Omar al-Bashir sebagai berikut: 

“the humanitarian organisations 
were being expelled for activities that act 
in contradiction to all regulation and 
laws" (Rice, 2009) 

Berdasarkan Rice (2009), 
penolakan bantuan tersebut merupakan 
tindakan yang diambil oleh al-Bashir 
karena al-Bashir mempersepsikan bahwa 
organisasi-organisasi tersebut telah 
menciptakan instabilitas dalam 
negaranya. Tercatat bahwa pemerintah 
Sudan telah mengusir 10 INGO yang 
memiliki skala kontribusi bantuan 
kemanusiaan yang masif di negaranya 
seperti Oxfam, CARE, MSF -Holland, 
Mercy Corps, Save the Children, the 
Norwegian Refugee Council, the 
International Rescue Committee, Action 
Contre la Faim, Solidarites International, 
Cooperative Housing Foundation atau 
yang disingkat dengan CHF 
International. Selain itu, pemerintah 
juga mencabut izin dari 2 NGO domestik 
yang melakukan misi kemanusiaan di 
Sudan, khususnya Darfur yaitu 
Khartoum Center for Development and 
Environment dan Amal Center for 
Rehabilitation of Violence Victims. 
Pengusiran tersebut berdampak secara 
langsung pada akses terhadap air, obat-
obatan dan pelayanan kesehatan, 
makanan dan sanitasi. Meskipun 
bantuan makanan masih didapatkan dari 
sumber lain untuk sementara waktu, 
akses terhadap air, sanitasi dan 
pelayanan kesehatan merupakan urgensi 
utama, karena seluruh INGO yang diusir 
oleh pemerintah merupakan penyuplai 
bantuan air dan terlibat dalam program 
sanitasi di Darfur. Penolakan dan 
pengusiran tersebut menyebabkan akses 
makanan sekitar 1,1 juta penduduk 
Darfur terancam. Sejak awal konflik 
Darfur, WFP mengorganisir kebutuhan 
bahan pangan bagi penduduk dan 
mengumpulkan sega bentuk bantuan 
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makanan dari organisasi-organisasi 
kemanusiaan lokal maupun 
internasional. Dalam melakukan 
operasinya selama bertahun-tahun di 
Darfur, WFP juga sepenuhnya 
mengandalkan INGO lain yang ditolak 
oleh pemerintah, seperti CARE, Save the 
Children-US, Solidarités dan Action 
Contre la Faim. Agensi-agensi 
kemanusiaan tersebut telah menyuplai 
bantuan kesehatan untuk lebih dari 1,5 
juta penduduk Darfur, air dan sanitasi 
untuk 1,16 juta penduduk. Berbagai 
program perlindungan wanita dan anak 
dari kekerasan juga ditutup secara paksa 
sebagai dampak dari ditolak dan 
diusirnya agensi-agensi kemanusiaan 
tersebut oleh pemerintah Sudan.  

Konflik yang terjadi di Darfur 
bukanlah krisis ekonomi dan sosial, 
melainkan konflik yang melibatkan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan 
skala masif dan berbagai INGO telah 
mengeluarkan segala bentuk upayanya 
untuk meminimalisir dampak dan 
korban dari konflik tersebut. 
Perlindungan yang diberikan oleh 
kelompok-kelompok tersebut kemudian 
dihilangkan dengan pengusiran pekerja-
pekerja sukarelawan dalam misi 
penyaluran bantuan kemanusiaan. 
Reduksi spontan dalam penyaluran 
bantuan kemanusian-kemanusiaan 
tersebut kemudian meningkatkan 
instabilitas sosial di Darfur, terutama di 
kamp-kamp pengungsian yang padat. 
Hal ini kemudian justru mengembalikan 
Darfur ke kondisi sebelum kedatangan 
berbagai kelompok INGO dan bantuan 
yang diberikan. 

Berdasarkan latar  belakang  
masalah  yang  telah  dipaparkan,  konflik 
kemanusiaan sejak tahun 2003 yang 
terjadi di Darfur, Sudan Barat, 
merupakan konflik pelanggaran Hak 
Asasi Manusia atau HAM yang 
membutuhkan penanganan kolektif dari 
berbagai pihak. Berbagai krisis pangan, 
air dan peningkatan jumlah tunawisma 
dalam penduduk Darfur kemudian dapat 
direduksi secara signifikan dengan 
bantuan-bantuan kemanusiaan dari 
berbagai INGO sejak tahun 2004. 

Penduduk Darfur yang sepenuhnya 
bergantung pada bantuan kemanusiaan 
tersebut untuk bertahan hidup mencapai 
jumlah 2,2 juta jiwa. Namun, pada tahun 
2009, pemerintah Sudan melakukan 
penarikan spontan terhadap operasi-
operasi bantuan kemanusiaan di Sudan, 
terutama Darfur, dengan mengusir 10 
INGO. Fenomena tersebut kemudian 
menjadi fakta menarik, berkaitan dengan 
keputusan pemerintah Sudan untuk 
mengusir sejumlah INGO di Darfur di 
tengah-tengah ketergantungan 
masyarakat Darfur terhadap bantuan 
INGO. Penelitian ini menjadi penting 
dalam kaitannya mencari faktor-faktor 
yang melatarbelakangi keputusan 
pemerintah untuk mengusir sejumlah 
INGO dan menolak bantuan 
kemanusiaannya di samping krisis 
pelanggaran HAM dan kebutuhan 
masyarakat Darfur akan bantuan 
kemanusiaan. Tindakan pemerintah 
Sudan bahkan secara keseluruhan dinilai 
sebagai hal yang relatif tidak rasional 
oleh komunitas internasional. Hal ini 
yang menjadikan kasus penolakan dan 
pengusiran bantuan kemanusiaan di 
Sudan tersebut relatif lebih problematik 
dibandingkan dengan kasus-kasus 
penolakan bantuan kemanusiaan 
lainnya. 

Leadership Trait Analysis dalam 
Menganalisis Tipe Kepemimpinan 
Presiden Sudan 

Argumen penelitian yang 
didapatkan kemudian atas penolakan 
dan pengusiran Pemerintah Sudan atas 
bantuan kemanusiaan asing dan 
sejumlah INGO di Darfur pada tahun 
2009 dapat didasarkan oleh dua faktor. 
Pertama, faktor-faktor yang diperlukan 
untuk memahami penolakan dan 
pengusiran agensi-agensi kemanusiaan 
internasional tersebut berkaitan dengan 
persepsi dan rasionalitas aktor 
berpengaruh yang membuat keputusan 
atas hal tersebut, yaitu Presiden Sudan 
saat itu, Omar al-Bashir. Rasionalitas 
tersebut kemungkinan besar berkaitan 
dengan agenda-agenda politik tertentu 
Presiden Omar al-Bashir dan 
persepsinya dalam memandang 
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ancaman maupun dinamika kondisi 
tatanan internasional, di mana 
keputusannya dalam mengusir sejumlah 
organisasi penyalur bantuan 
kemanusiaan di tengah krisis 
kemanusiaan yang destruktif di Darfur 
bertolakbelakang dengan kondisi 
domestik Sudan, yaitu pemenuhan 
kebutuhan masyarakat di Darfur serta 
bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip 
universal humanitarianisme. Kedua, al-
Bashir merupakan seorang pemimpin 
yang juga memiliki bounded rationality 
sebagai individu. Hal ini memungkinkan 
al-Bashir untuk mengambil keputusan 
yang kemungkinan bertolakbelakang 
dengan prinsip-prinsip universal 
humanitarianisme, namun sesuai 
dengan rasionalitas dan pemilihan waktu 
yang tepat bagi perhintungannya. 
Keputusannya yang baru dinyatakan 
secara resmi lima tahun setelah INGO 
terkait berkontribusi masif di negaranya 
berkaitan dengan pertimbangannya 
sebagai individu pembuat keputusan atas 
kemunculan window of opportunity. 

Korelasi antara karakteristik 
pemimpin politik dengan setiap 
keputusan dan kebijakan luar negeri 
yang dibentuknya masih menjadi 
perdebatan dalam diskursus Analisis 
Kebijakan Luar Negeri. Atas dasar itu, 
LTA dikembangkan untuk menganalisis 
karakteristik pemimpin politik yang 
berpengaruh pada bentuk 
pemerintahannya maupun hubungan 
pemerintahannya dengan negara lain, di 
mana bentuk pemerintahan terkait dapat 
berbentuk agresif maupun conciliatory 
atau cenderung damai (Hermann, 1980: 
7). Berdasarkan Hermann (1980), 
sebagai sebuah pendekatan yang 
diaplikasikan untuk 
mengkategorisasikan tipe 
kepemimpinan personal individu-
individu tertentu, hasil dari LTA pada 
dasarnya dimaksudkan untuk menjawab 
tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu: 
(1)  kecenderungan reaksi individu 
terhadap constraints atau batasan-
batasan politik yang terjadi di 
lingkungannya, di mana reaksi tersebut 
dapat berupa pertentangan maupun 
kepatuhan, keselarasan atau kesesuaian; 

(2) kecenderungan sikap penerimaan 
suatu individu terhadap informasi-
informasi yang muncul dan tersedia; dan 
(3) motif-motif tertentu yang berupaya 
dicapai oleh pemimpin terkait 
berdasarkan posisi maupun status. 
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
penelitian tersebut pun dapat 
menunjukkan tipe kepemimpinan yang 
sesuai bagi setiap pemimpin. 

Setelah tipe kepemimpinan 
tertentu berhasil terformulasikan, maka 
hal ini dapat digunakan untuk mengkaji 
serta menilai proposisi hubungan antara 
peran individu dan kebijakan luar negeri. 
Kendala yang dapat muncul dalam 
analisis LTA pada umumnya berkaitan 
dengan keterbatasan sumber data 
wawancara ataupun pernyataan 
langsung dari pemimpin dan adanya 
perbedaan bahasa sehingga dapat 
menyebabkan perbedaan makna dalam 
proses penerjemahan bahasa dalam 
pidato, wawancara, maupun konferensi 
pers pemimpin terkait (Hermann, 2008: 
7). Pemaparan berikut kemudian 
berupaya menentukan tipe 
kepemimpinan melalui analisis tujuh 
indikator karakter utama pemimpin yang 
diidentifikasi oleh Hermann (1980) 
dengan mengelompokannya ke dalam 
tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu: 
(1) kecenderungan reaksi pemimpin 
terhadap berbagai constraints atau 
batasan dalam lingkungan politiknya; (2) 
keterbukaan sikap penerimaan 
pemimpin terhadap informasi-informasi 
kontekstual; dan (3) motivasi pemimpin 
dalam menjalankan pemerintahannya.  
LTA dalam penelitian berikut 
menggunakan metode kualitatif dan 
hasil tiap indikator terjawab dengan “ya” 
atau “tinggi” serta “tidak” atau “rendah”. 

Indikator pertama dalam 
pertanyaan penelitian ini adalah 
keyakinan bahwa individu tertentu dapat 
mempengaruhi atau mengontrol hal-hal 
yang sedang dan akan terjadi. Hal 
tersebut berkaitan dengan pandangan 
bahwa pemimpin sebagai individu 
merasa mampu mengkontrol suatu 
peristiwa maupun situasi tertentu yang 
melibatkannya. Untuk menemukan 
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kecenderungan pola perilaku tersebut 
pada pemimpin negara, maka hal yang 
perlu diuraikan adalah jumlah verbs atau 
kalimat-kalimat aktif dan kata-kata kerja 
berkaitan dengan “aksi”, “tindakan”, atau 
“rencana” tertentu yang diucapkan oleh 
pemimpin terkait. Ketika pemimpin 
negara tertentu menjadi pihak yang 
bertanggungjawab merencanakan 
maupun menginisiasi suatu aksi, maka 
pemimpin tersebut yakin pada 
kemampuannya dalam mengkontrol 
peristiwa yang sedang dan akan terjadi. 
Penilaian atas trait ini muncul dari 
frekuensi jumlah kata kerja aktif yang 
terdapat dalam respons pemimpin 
tertentu pada suatu wawancara, 
pernyataan resmi, maupun pidato yang 
mengindikasikan bahwa individu 
tersebut bertanggungjawab menginisiasi 
sebuah tindakan.  

Persentase penilaiannya 
didapatkan dari frekuensi 
kecenderungan pemimpin negara terkait 
mengeluarkan kata-kata kerja “aktif”. 
Suatu pemimpin yang yakin atas 
kemampuannya dalam mempengaruhi 
setiap peristiwa yang terjadi pada 
umumnya menjadi individu yang benar-
benar tertarik untuk aktif dalam proses 
pembuatan keputusan atau kebijakan. 
Pemimpin dengan kecenderungan 
karakteristik terkait berupaya secara 
kontinyu untuk mempertahankan 
kontrolnya terhadap proses pembuatan 
dan implementasi kebijakan, sehingga 
pemimpin tersebut dapat memastikan 
hal tertentu untuk benar-benar terjadi. 

 

Dalam analisis pertama yang 
menguraikan karakter al-Bashir yang 
berkaitan dengan keyakinannya untuk 
dapat mengkontrol situasi, penulis 
merujuk pada beberapa pernyataannya 
pasca kudeta yang dipimpinnya pada 
tahun 1989. Kecenderungan al-Bashir 
untuk menggunakan kata-kata aktif 
kemudian menunjukkan keyakinan al-
Bashir yang cenderung tinggi sebagai 
pemimpin yang merasa mampu 
mengkontrol atau bahkan membentuk 
situasi politiknya sendiri, sehingga 

secara keseluruhan, hasil dari analisis 
karakter pertama ini merujuk pada 
jawaban “ya” atau “tinggi”.  

Pemaparan berikutnya beralih 
pada indikator kedua dalam pertanyaan 
penelitian mengenai reaksi pemimpin 
terhadap batasan-batasan yang ada di 
lingkungannya, yaitu kebutuhan 
pemimpin terhadap kekuasaan, 
kekuatan serta pengaruh dalam 
lingkungan politiknya atau need for 
power. Kebutuhan pemimpin atas 
kekuasaan mengindikasikan 
keinginannya untuk memiliki, 
mempertahankan maupun memulihkan 
kekuatannya atas suatu hal, atau 
ambisinya untuk mengkontrol dan 
mempengaruhi individu serta kelompok 
lain (Winter, 1973 dalam Hermann, 
1999: 15). Seperti analisis karakteristik 
sebelumnya, indikator ini diukur melalui 
frekuensi penggunaan kata-kata kerja 
atau action words yang dikeluarkan oleh 
pemimpin tertentu, terutama kalimat 
yang mengindikasikan bahwa pemimpin 
tersebut: (1) menginisiasi atau terlibat 
tindakan offensif seperti penyerangan, 
mengeluarkan ancaman verbal, 
melakukan tuduhan tertentu pada pihak 
lain; (2) memberikan saran atau bahkan 
bantuan bagi pihak lain tanpa diminta; 
(3) berusaha untuk mengatur perilaku 
individu maupun grup lain; (4) berupaya 
mempersuasi, “menyuap”, serta 
berargumen secara konfliktual dengan 
pihak lain; (5) berusaha untuk memberi 
kesan yang positif atau mendapatkan 
popularitas dengan suatu tindakan; dan 
(6) benar-benar memperhatikan reputasi 
maupun posisi politiknya (Hermann, 
1999: 15-6).  

Dalam analisis yang menguraikan 
karakter al-Bashir yang berkaitan 
dengan kecenderungannya untuk 
membutuhkan power, penulis merujuk 
pada pernyataan al-Bashir berikut yang 
masih berkaitan dengan kudeta yang 
dipimpinnya tahun 1989. Ketika pasukan 
tentara militer berhasil menjatuhkan 
tatanan pemerintahan Sudan ada era al-
Mahdi, seluruh aktivitas politik di negara 
tersebut terhenti. Al-Bashir kemudian 
juga mengumumkan suspensi dari 
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konsitusi Sudan hingga batas waktu yang 
akan ditentukan, pembubaran parlemen 
sebelumnya dan memaparkan urgensi 
perlunya pemerintahan darurat di 
Sudan, di mana al-Bashir pun 
menyatakan secara tidak resmi 
keputusannya untuk menjadi presiden 
(Cowell dalam The New York Times, 
1989).  

Dalam pernyataannya tersebut, 
al-Bashir menyatakan bahwa “armed 
forces” yang dipimpinnya untuk 
melakukan sebuah “tremendous 
revolution” telah melakukan hal yang 
tepat. Kudeta terkait disebut al-Bashir 
sebagai sebuah revolusi yang  benar-
benar diperlukan untuk kebaikan dan 
kepentingan bersama masyarakat Sudan 
yang telah mengalami “deterioration” 
atau penderitaan, akibat era politik 
sebelumnya yang dianggapnya benar-
benar degeneratif dengan pernyataan 
bahwa kondisi sebelumnya menyerupai 
“everything to the extent that your lives 
have become paralyzed”. Atas dasar itu, 
keterlibatan masif al-Bashir dalam 
kudeta tahun 1989 dan pernyataannya 
tersebut merujuk pada 
kecenderungannya yang tinggi untuk 
menunjukkan karakter “need for power”. 
Sebabnya, hal tersebut ditunjukkan 
dalam tindakan agresif al-Bashir dalam 
kudeta tahun 1989 dan pernyataan al-
Bashir yang berupaya memperlihatkan 
pada masyarakat Sudan mengenai 
berbagai hal positif yang muncul dari 
kudeta terkait. 

Kedua indikator yang digunakan 
dalam pertanyaan penelitan pertama 
LTA ini, yaitu keyakinan pemimpin 
untuk dapat mengontrol situasi dan 
kebutuhan pemimpin atas kekuasaan 
atau need for power menunjukkan hasil 
yang positif atau “tinggi”. Maka, berdasar 
pada tabel matriks yang dirumuskan oleh 
Hermann (1999: 13) tersebut, al-Bashir 
merupakan pemimpin yang “challenge 
constraints” atau cenderung menantang 
setiap batasan-batasan yang muncul 
dalam lingkungan politiknya. 
Berdasarkan perumusan Hermann 
(1999: 13) pula, al-Bashir terampil dalam 
mempengaruhi atau mendominasi pihak 

lain secara langsung maupun tidak 
langsung. Pemimpin seperti al-Bashir 
telah benar-benar memahami hal yang 
menjadi tujuan, ambisi dan 
kepentingannya, serta diasumsikan 
untuk memiliki kontrol untuk 
merealisasikan keinginannya tersebut 
(Hermann, 1999: 13). 

Indikator ketiga dalam LTA yang 
dikembangkan oleh Hermann (1980) 
adalah kompleksitas konseptual atau 
kemampuan individu tertentu untuk 
memetakan posisi individu dan 
kelompok lainnya, gagasan, kebijakan, 
maupun hal-hal lain dalam lingkungan 
politiknya. Indikator ini adalah analisis 
pertama yang perlu dilakukan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian kedua, 
yaitu keterbukaan pemimpin terhadap 
informasi-informasi kontekstual. 
Berdasarkan Hermann (1999: 22), 
semakin kompleks pemahaman 
konseptual yang dimiliki oleh individu 
tertentu, maka semakin fleksibel 
tindakan dan pemikirannya atas suatu 
objek maupun gagasan lainnya. 
Sebabnya, individu yang memiliki 
kompleksitas konseptual yang tinggi 
pada umumnya lebih memahami 
masifnya ambiguitas suatu hal yang 
terdapat dalam lingkungan politiknya. 
Sebaliknya, individu yang memiliki 
pemahaman konseptual lebih sederhana 
akan cenderung memiliki tindakan 
maupun pemikiran kaku terhadap 
lingkungan politiknya, karena individu 
terkait mengklasifikasikan objek dan 
gagasan yang ada sebagai sesuatu yang 
baik maupun buruk, hitam maupun 
putih, serta cukup sulit untuk memahami 
ambiguitas yang ada di sekelilingnya. 
Tingkat kompleksitas konseptual yang 
cukup tinggi dapat ditunjukkan dengan 
penggunaan kata-kata seperti 
“sekiranya”, “kemungkinan”, ataupun 
“cenderung”. Sedangkan tingkat 
kompleksitas konseptual yang rendah 
dapat ditunjukkan dengan penggunaan 
kata-kata seperti ”tentunya”, “pastinya”, 
“tanpa ragu”, ataupun “sudah mutlak” 
(Hermann, 1999: 22).   

Berkaitan dengan analisis yang 
menguraikan karakter al-Bashir 
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berkaitan dengan kompleksitas 
konseptualnya, penulis merujuk kembali 
pada beberapa pernyataannya yang 
dalam pertemuan tahunan Majelis 
Umum PBB yang diadakan di Markas 
Besar Besar PBB di New York pada 2 
Oktober 1990, pukul 10 pagi. Dalam 
ketiga pernyataan berikut, penulis 
mendapati dominasi kata-kata yang 
mengimplikasikan keyakinan al-Bashir 
terhadap suatu situasi dalam lingkungan 
politiknya. Pernyataan-pernyataan 
tersebut dikutip dalam laporan 
pertemuan tahunan Majelis Umum PBB 
pada 1990. Dari ketiga pernyataan yang 
dikutip oleh penulis, frekuensi sikap al-
Bashir yang cenderung menetapkan 
keyakinannya atas kondisi atau situasi 
tertentu cukup tinggi. Hal ini 
ditunjukkan oleh penggunaan kata dan 
kalimat yang dominan merujuk pada 
karakteristik kompleksitas konseptual 
pemimpin, yang cenderung rendah. 

Selanjutnya, indikator keempat 
merupakan tingkat kepercayaan diri 
pemimpin negara, di mana hal ini 
mengindikasikan kesadaran suatu 
individu atas kemampuan dan peran 
pentingnya dalam menangani setiap 
objek maupun individu lain di 
lingkungannya politiknya. Karakter ini 
berkaitan dengan kepercayaan diri 
pemimpin ketika memimpin, atau dalam 
Breuning (2007: 44), kepercayaan diri 
yang dimaksudkan dalam analisis ini 
adalah sense of self-importance. Dalam 
hal ini, stimulus-stimulus maupun 
informasi dan batasan dari lingkungan 
sekelilingnya dipersepsikan secara 
personal. Dalam menguraikan tingkat 
kecenderungan karakteristik terkait, 
frekuensi pengucapan atau penulisan 
kata-kata atau kalimat yang perlu 
diperhatikan adalah “saya”, “pada saya”, 
“milik saya”,  “rencana saya”, “hal yang 
akan saya lakukan”, “jika saya berada 
dalam posisi tersebut”, dan seterusnya. 
Jika frase-frase tersebut dikeluarkan 
dengan frekuensi yang cukup tinggi, 
maka hal tersebut menunjukkan tingkat 
kepercayaan diri yang tinggi pula. Dalam 
menganalisis karakter al-Bashir 
berkaitan dengan kepercayaan dirinya 
sebagai pemimpin, penulis masih 

merujuk pada beberapa pernyataannya 
yang dalam pertemuan tahunan Majelis 
Umum PBB yang diadakan di Markas 
Besar Besar PBB di New York pada 2 
Oktober 1990. Selain keberhasilan 
bersama restrukturisasi tatanan 
perekonomian domestik yang terlihat 
dalam pernyataan “we have made the 
restructuring of the national economy”, 
pernyataan al-Bashir selanjutnya juga 
masih menekankan keberhasilan 
masyarakat Sudan untuk 
mempromosikan perdamaian pasca 
revolusi yang dipimpinnya di Sudan 
dalam tatanan domestik maupun dalam 
hubungan Sudan dengan negara-negara 
lainnya. Dalam hal tersebut, penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa 
kepercayaan diri yang dimiliki oleh al-
Bashir cenderung rendah berkaitan 
dengan kepemimpinannya. Berdasarkan 
Hermann (1999: 20-1), pemimpin yang 
memiliki tingkat kepercayaan diri yang 
rendah akan  cenderung lebih terbuka 
atau “kebal” terhadap arus ketersediaan 
informasi di sekelilingnya, karena 
individu tersebut kurang puas dengan 
informasi yang dimiliki oleh dirinya 
sendiri. 

Indikator ketiga, yaitu 
kompleksitas konseptual menunjukkan 
hasil yang negatif atau rendah. 
Sedangkan indikator keempat, yaitu 
kepercayaan diri pemimpin 
menunjukkan hasil yang negatif atau 
rendah. Maka, berdasar pada tabel 
matriks yang dirumuskan oleh Hermann 
(1999: 20) tersebut, al-Bashir 
merupakan pemimpin yang cenderung 
memiliki kompleksitas konseptual dan 
kecenderungan kepercayaan diri 
personal yang rendah. Berdasarkan 
perumusan Hermann (1999: 20) tersebut 
pun, al-Bashir merupakan pemimpin 
yang cenderung bersifat tertutup 
terhadap arus informasi kontekstual 
yang ada dalam lingkungan politiknya.  

Indikator kelima dalam 
rangkaian analisis LTA dan indikator 
pertama dari pertanyaan penelitian ini 
adalah task focus yang merupakan 
kecenderungan suatu pemimpin untuk 
lebih fokus pada penyelesaian masalah 
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atau problem solving, ataupun justru 
untuk mempertahankan hubungan 
positif dengan individu-individu lainnya 
atau building relationships. Di samping 
kecenderungannya untuk lebih 
memprioritaskan problem solving pada 
pernyataan-pernyataan sebelumnya, 
dalam pernyataan yang dikutip Hoile 
(2009), al-Bashir justru menunjukkan 
kecenderungannya untuk lebih 
memprioritaskan building relationship. 
Hal ini ditunjukkan oleh jenis kata-kata 
yang ditekankan secara dominan oleh al-
Bashir, yaitu “freedoms”, “free Sudanese 
will” dan “reconciliation”, di mana 
berdasarkan Hermann (1999: 25), kata-
kata tersebut merupakan jenis kata yang 
cenderung dinyatakan oleh pemimpin 
dengan karakter building relationship 
yang menonjol. Penulis pun kemudian 
menarik kesimpulan bahwa al-Bashir 
berpotensi menjadi pemimpin yang 
dilabeli oleh Hermann (1999) sebagai 
pemimpin “karismatik”, atau pemimpin 
yang memiliki kombinasi karakteristik 
dari problem solving dan building 
relationship. Pemimpin terkait 
diasumsikan mampu 
mempertimbangkan waktu ideal ketika 
orientasi problem solving diperlukan 
atau ketika building relationship lebih 
dibutuhkan. Hasil penilaian atas trait 
task focus ini adalah moderate, di mana 
pemimpin memprioritaskan problem 
solving dan maupun building 
relationship dan mampu menyesuaikan 
penggunaan kedua orientasi tersebut 
sesuai dengan konteks atau kondisi 
(Hermann, 1999: 25). 

Selain indikator-indikator 
tersebut, indikator lainnya adalah 
kecenderungan pemimpin untuk 
mencurigai pihak lain atau distrust of 
others dan ingroup bias menunjukkan 
hasil yang positif atau “tinggi”. Maka, 
berdasar pada tabel matriks yang 
dirumuskan oleh Hermann (1999: 28) 
tersebut, al-Bashir merupakan 
pemimpin yang fokus dalam 
menyingkirkan berbagai potensi 
ancaman dan problem yang muncul 
dalam lingkungan politiknya. Berkaitan 
dengan pertanyaan penelitian motivasi 
tindakan pemimpin, hasil indikator 

distrust for others dan ingroup bias al-
Bashir memiliki kecenderungan yang 
tinggi. Hermann (1990) menganalisis 
bahwa trait kecenderungan pemimpin 
untuk tidak mempercayai pihak lain dan 
ingroup bias mengarah pada empat 
kemungkinan karakter yang berpotensi 
dimiliki oleh pemimpin terkait. 

Berdasarkan Hermann (1990: 
28), pemimpin seperti al-Bashir 
memandang tatanan politik 
internasional sebagai arena yang 
dipenuhi oleh pihak lawan yang 
dinilainya bersifat buruk karena pihak 
lawan dianggapnya memiliki ambisi 
untuk menyebarkan ideologinya serta 
mendominasi tatanan internasional 
dengan kekuatannya. Pemimpin dengan 
karakter terkait kemudian merasa 
memiliki tanggungjawab moral untuk 
menghadapi pihak-pihak yang dinilainya 
sebagai lawan tersebut, sehingga hal ini 
menyebabkan pemimpin seperti al-
Bashir cenderung terlibat dalam 
tindakan-tindakan penuh resiko, agresif 
dan assertif (Hermann, 1990: 28). 

Hermann (1990: 8), memaparkan 
bahwa pemimpin yang agresif adalah 
pemimpin yang memiliki karakteristik 
need for power yang tinggi, memiliki 
keyakinan yang cenderung tinggi untuk 
dapat mengontrol situasi, memiliki 
kompleksitas konseptual yang cenderung 
rendah, memiliki kecurigaan terhadap 
pihak lain yang cenderung tinggi dan 
nasionalistik atau memiliki ingroup bias 
yang tinggi. Sedangkan pemimpin 
conciliatory memiliki karakteristik yang 
cenderung menunjukkan keinginan 
untuk berafiliasi dibandingkan need for 
power, cenderung tidak yakin dapat 
mengontrol situasi-situasi tertentu, 
memiliki kompleksitas konsptual yang 
tinggi, cenderung percaya terhadap 
pihak lain dan memiliki kecenderungan 
ingroup bias yang rendah. Berdasarkan 
keseluruhan analisis, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa karakteristik 
al-Bashir sebagai pemimpin dapat 
digolongkan sebagai pemimpin yang 
agresif (Hermann, 1980: 8). 
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Persepsi dan Pengaruh Omar Al-
Bashir sebagai Pemimpin Dan 
Individu pada Sikap Non-
Kooperatif Sudan terhadap Agensi 
Penyalur Bantuan Kemanusiaan 
Asing 

Dalam memahami sikap non-
kooperatif al-Bashir yang mengusir dan 
menolak operasi sejumlah bantuan 
kemanusiaan di Darfur secara resmi 
pada 4 Maret 2009, maka perlu dianalisis 
motivasi-motivasi dan berbagai faktor 
yang melatarbelakangi tindakannya dari 
persepsinya sebagai pemimpin. Sebagai 
pemimpin negara dengan peran sentral 
yang memotivasi sebuah perumusan 
maupun mengubah arah kebijakan luar 
negeri suatu negara, pemimpin terkait 
memiliki kompleksitas tersendiri dalam 
setiap pertimbangannya. Kompleksitas 
tersebut kemudian dapat 
disederhanakan terlebih dahulu dengan 
menguraikan karakter kepemimpinan 
yang dimiliki oleh pemimpin terkait, di 
mana karakter tersebut diasumsikan 
dapat menjadi acuan identifikasi 
mengenai rasionalitas yang mendasari 
setiap tindakan aktor, serta persepsinya 
yang terbentuk dalam memandang 
dinamika politik domestik negaranya 
dan politik internasional. Dalam analisis 
yang dikembangkan penulis dari LTA 
oleh Hermann (1980) dapat 
digarisbawahi kembali bahwa al-Bashir 
merupakan pemimpin yang cenderung 
agresif dalam menjalankan 
pemerintahannya.  

Operasi kemanusiaan yang 
dijalankan di Darfur merupakan salah 
satu misi kemanusiaan yang melibatkan 
intervensi negara-negara Barat dan 
pihak asing dengan skala yang paling 
masif dalam sejarah krisis kemanusiaan 
di dunia (OCHA, 2009). Satu tahun 
setelah krisis kemanusiaan di Darfur 
terjadi, intensifikasi skala krisisnya yang 
semakin destruktif kemudian 
memotivasi PBB untuk memobilisasi 
pemerintah negara-negara Barat dan 
organisasi-organisasi kemanusiaan 
untuk mulai mengarahkan fokusnya 
terhadap situasi di Darfur. Uni Eropa, 
AS, PBB dan beberapa negara lainnya 

telah merealisasikan inisiatif atas 
bantuan kemanusiaannya dalam krisis di 
Darfur, serta berupaya menekan dan 
menuntut pemerintah Sudan untuk 
menangani dampak-dampak krisis 
tersebut yang benar-benar destruktif. 
Namun pemerintah Sudan justru 
berupaya untuk terus bersikap suportif 
pada angkatan militer nasional yang 
bertindak sebagai counterinsurgency dan 
memprioritaskan keberhasilan dari 
counterinsurgency tersebut, sehingga 
kurang mempertimbangkan hal-hal 
destruktif yang harus dihadapi 
masyarakatnya (Bissonnette et al., t.t). 
Bahkan, al-Bashir secara eksplisit 
menyatakan keinginan dan ambisi 
pemerintah untuk memenangkan perang 
melawan kelompok insurgensi di Sudan.  
Pada akhir Januari tahun 2004, al-
Bashir memproklamirkan kemenangan 
angkatan militer Sudan atas kelompok-
kelompok insurgensi di negaranya dan 
menegaskan bahwa: 

 “The armed forces had restored 
law and order and that arrangements for 
the return of refugees from Chad could 
now commence, among other points” 
(Lefkow, 2014 dalam Bissonnette et al., 
t.t).  

Salah satu karakteristik gaya 
kepemimpinan al-Bashir yang tergolong 
agresif adalah kesadaran bahwa dirinya 
memiliki kontrol untuk merealisasikan 
tujuan dan ambisinya serta mencapai 
kepentingannya (Hermann, 1999: 13). 
Hal ini terlihat dalam kalimat dalam 
pernyataannya, yaitu “the armed forces 
had restored law and order”, yang 
menunjukkan keyakinan al-Bashir 
bahwa dirinya mampu mengkontrol 
situasi domestik Darfur sedemikian rupa. 
Berkaitan dengan itu, al-Bashir pada 
dasarnya memiliki kecenderungan yang 
tinggi atas trait distrust of others, di 
mana berdasarkan Hermann (1990: 30-
1), al-Bashir benar-benar sensitif 
terhadap kritik-kritik yang meragukan 
otoritas kepemimpinannya. Ketika 
kelompok insurgensi JEM dan SLA di 
Darfur bersikap kontradiktif terhadap 
pemerintahan yang dipimpinnya, al-
Bashir melakukan counterinsurgency 
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dengan asumsi bahwa respons 
militeristik tersebut mampu 
mengembalikan tatanan domestik di 
Darfur dalam jangkauan kontrolnya 
kembali. Namun tindakan tersebut 
kemudian justru mengancam 
keberlangsungan hidup masyarakatnya 
serta impresi positif karier politiknya 
dalam pandangan komunitas 
internasional. Terlebih lagi, setelah al-
Bashir memberikan pernyataan yang 
mengimplikasikan keberhasilan pasukan 
militer counterinsurgency dalam 
menegakkan tatanan masyarakat Darfur 
sebagaimana mestinya. 

Pada Februari tahun 2004, 
beberapa kelompok anggota 
Kementerian Luar Negeri AS yang 
berpengaruh mengunjungi Khartoum 
untuk mendiskusikan perihal krisis 
Darfur dan berupaya menekan 
pemerintah Sudan untuk bernegosiasi 
mengenai perdamaian dan gencatan 
senjata dengan kelompok-kelompok 
insurgensi. Dua bulan setelahnya, 
African Union atau Uni Afrika 
mendorong dan berekspektasi agar 
pemerintah negara-negara di dunia 
untuk menemukan solusi  bagi krisis di 
Darfur. Kemudian, pada 25 Mei 2004, 
Dewan Keamanan PBB menerbitkan 
laporan pertamanya mengenai situasi di 
Darfur yang kurang lebih membahas 
tentang ketidakadilan yang harus 
dihadapi oleh masyarakat sipil atas 
berbagai penyerangan dan kekerasan 
dalam krisis ini (Eyes on Darfur, 2007 
dalam Bissonnette et al., t.t). Merespons 
pandangan komunitas internasional 
mengenai destruktifnya skala krisis 
Darfur bagi masyarakat Sudan, al-Bashir 
justru menyebutkan bahwa informasi 
yang diterima oleh komunitas 
internasional telah dibentuk sedemikian 
rupa oleh media massa sehingga menjadi 
suatu hal yang hiperbola. Dalam 
wawancara yang dilakukan oleh NBC 
News di Khartoum (dalam Allen, 2007) 
sebuah foto yang menggambarkan 
persebaran pemukiman penduduk yang 
hancur di wilayah barat Sudan, yaitu 
Darfur, ditunjukkan pada al-Bashir yang 
kemudian menyatakan bahwa: 

 “Yes, there have been villages 
burned, but not to the extent you are 
talking about” (Allen, 2007). 

Pernyataan tersebut 
menunjukkan penentangan al-Bashir 
terhadap respons komunitas 
internasional dan media massa yang 
dianggapnya terlalu melebih-lebihkan 
situasi krisis kemanusiaan di Darfur. 
Simpati yang ditunjukkan oleh 
komunitas internasional ini dapat juga 
dipersepsikan oleh al-Bashir sebagai 
suatu hal yang offensif terhadap 
kredibilitasnya sebagai pemimpin Sudan 
yang seharusnya bertanggungjawab atas 
keberlangsungan dan kesejahteraan 
hidup masyarakatnya. Dalam analisis 
bab II, al-Bashir merupakan pemimpin 
yang memiliki kecenderungan tinggi 
untuk curiga terhadap individu lain, 
sehingga pemimpin dengan 
kecenderungan tersebut pada umumnya 
benar-benar sensitif terhadap kritik-
kritik yang mempertanyakan otoritas 
kepemimpinannya (Hermann, 1999: 30-
1). Hal ini juga menunjukkan keyakinan 
al-Bashir yang cenderung tinggi sebagai 
pemimpin yang merasa mampu 
mengkontrol atau bahkan membentuk 
situasi politiknya sendiri serta sikapnya 
yang cenderung tertutup terhadap arus 
informasi kontekstual yang ada dalam 
lingkungan politiknya, sehingga dalam 
persepsinya, dampak dari krisis Darfur 
masih berada dalam kontrolnya. Pada 
kenyataannya, metode militeristik yang 
diambil al-Bashir menjadi salah satu 
pemicu utama eskalasi konflik di Darfur 
yang menjadikan masyarakat sipil dalam 
jumlah masif sebagai korban. Jumlah 
masyarakat sipil yang terpengaruh dalam 
krisis tersebut terus meningkat dan 
menuntut komunitas internasional 
untuk lebih mempertimbangkan 
instrumen penyelesaian yang benar-
benar kolektif, efektif, serta mencegah 
eskalasi permasalahan ini. 

Selain itu, al-Bashir juga 
mengimplikasikan bahwa tekanan dan 
sanksi ekonomi yang diberikan oleh 
komunitas internasional, terutama AS 
secara kontinyu pada pemerintah Sudan 
berkaitan dengan konflik di Darfur juga 
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tidak sepenuhnya didasari oleh latar 
belakang kemanusiaan, melainkan 
karena kecenderungan kompetitif AS 
terhadap pengaruh Tiongkok yang 
semakin signifikan di wilayah Sudan, hal 
ini utamanya disebabkan oleh 
peningkatan intensifikasi kerjasama 
perdagangan minyak Sudan dan 
Tiongkok.   

 “We've received tangible support 
from China.... Some say we should even 
have more support from China, because 
we're being targeted by the United States 
because we allowed China to get involved 
in the Sudanese oil that was discovered 
by and licensed for American companies. 
Some Americans explicitly say 'Sudanese 
oil belongs to us, not China.' The Chinese 
involvement in Sudan, is an additional 
reason prompting the United States 
enmity to us” (Al-Jazeera, 2007). 

Berkaitan dengan itu, embargo 
yang berhasil dilakukan oleh AS untuk 
Sudan pada dasarnya juga merupakan 
hasil dari diskusi AS dalam Dewan 
Keamanan PBB, utamanya Inggris dan 
Perancis, serta mitra-mitra lainnya di 
forum PBB (US Department of State Fact 
Sheet, 2007). AS terus berupaya pula 
untuk membangun koalisi dengan 
negara-negara lain untuk bergabung 
dengannya dalam memberlakukan 
sanksi bilateral yang serupa dengannya 
pada Sudan, di mana pengaruh AS dalam 
hal ini pun berperan krusial. Sesuai 
dengan analisis bab II, sebagai pemimpin 
yang memiliki kecenderungan positif 
distrust of others dan ingorup bias yang 
tinggi, al-Bashir memandang lingkungan 
politiknya dalam tingkatan internasional 
sebagai arena yang dipenuhi oleh pihak 
lawan yang dinilainya bersifat 
manipulatif karena memiliki ambisi 
untuk saling mendominasi dan saling 
mempengaruhi dalam berbagai aspek. 
Pemimpin yang melihat arena politik 
internasional sebagai ruang yang 
berpotensi dipenuhi oleh lawan tersebut 
akan cenderung lebih mudah 
memandang aktor-aktor internasional 
lain sebagai ancaman, seperti AS yang 
berupaya mempengaruhi negara-negara 
lain untuk bergabung dengannya dalam 

memberlakukan sanksi bilateral yang 
serupa dengannya pada Sudan,  sehingga 
berdasarkan Hermann (1990: 28) hal ini 
menyebabkan pemimpin seperti al-
Bashir cenderung terlibat dalam 
tindakan-tindakan penuh resiko, agresif 
dan assertif.   

Selain itu, sebagai individu yang 
mudah mempersepsikan segala sesuatu 
sebagai ancaman dan memiliki 
kecenderungan distrust of others yang 
tinggi, sikap interventif PBB juga 
dinilainya sebagai hal yang offensif bagi 
kedaulatan pemerintahannya, terutama 
otoritas kepemimpinannya, di mana al-
Bashir juga menjadi benar-benar sensitif, 
agresif dan assertif ketika pihak asing 
terlibat dalam dinamika aktivitas 
domestiknya.  

Sikap assertif, agresif dan non-
kooperatif al-Bashir tersebut kemudian 
menjadi hal yang secara resmi 
dinyatakannya pada 4 Maret 2009 
terhadap komunitas internasional, dan 
menandai penentangannya serta 
perubahan orientasinya terhadap 
komunitas internasional  ketika ICC 
menerbitkan surat penahanan atasnya 
(Rice, 2009). Momentum ini 
digunakannya untuk mengubah 
penerimaannya terhadap segala bentuk 
keterlibatan pihak-pihak asing yang ada 
di dalam wilayah negaranya, dengan 
asumsi bahwa pihak-pihak tersebut 
bekerjasama untuk menjatuhkan karier 
politiknya serta telah bersikap tidak 
netral, tidak imparsial dan tidak 
independen dalam menyalurkan bantuan 
kemanusiaan. Sejak melakukan 
investigasinya pada 2005, al-Bashir 
ditahan oleh ICC atas dugaan kejahatan 
kemanusiaan di Darfur, di mana al-
Bashir merupakan pemimpin negara 
pertama yang digugat oleh ICC ketika 
sedang aktif dalam pemerintahan. Pada 
saat itu juga, pasca surat penahanannya 
diterbitkan, al-Bashir mengusir 10 INGO 
kemanusiaan asing yang dituduhnya 
telah bekerjasama menyetujui surat 
penahanannya dan melakukan spionase 
ketika sedang menyalurkan bantuan 
kemanusiaan di Darfur. Hal ini benar-
benar memunculkan eskalasi di wilayah 
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Darfur, di mana agensi-agensi terkait 
merupakan penyuplai vital bantuan-
bantual kemanusiaan fisik di wilayah 
tersebut, seperti bahan pangan, air, 
sanitasi dan sebagainya. Pengusiran dan 
penolakan ini menjadi bentuk 
penentangan al-Bashir terhadap pihak-
pihak asing dan komunitas internasional 
(dalam Rice, 2009) yang dalam 
persepsinya merupakan ancaman bagi 
keberlangsungan karier politiknya dan 
bertujuan untuk mendominasi 
negaranya (Hermann, 1990). 

Kesimpulan 

Didasarkan pada premis-premis 
tersebut dan kerangka pemikiran serta 
penelitian yang disusun oleh penulis dari 
bab I hingga bab III, penulis 
menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
diperlukan untuk memahami keputusan 
ekstrem pemerintah Sudan dalam kasus 
tersebut berkaitan dengan persepsi dan 
rasionalitas aktor berpengaruh yang 
membuat keputusan atas hal tersebut, 
yaitu Presiden Sudan saat itu, Omar al-
Bashir. Dengan menganalisis tipe 
karakteristik kepemimipinan al-Bashir 
menggunakan teknis analisis konten, 
yaitu Leadership Trait Analysis, penulis 
menemukan bahwa al-Bashir merupakan 
pemimpin yang berkarakteristik agresif 
dalam menjalanakan pemerintahannya 
maupun hubungannya dengan aktor lain. 
Agresivitas tersebut diasumsikan dalam 
kecenderungan karakteristik al-Bashir 
berkaitan dengan need for power yang 
tinggi, keyakinannya yang cenderung 
tinggi untuk dapat mengontrol situasi, 
kompleksitas konseptual yang cenderung 
rendah, tingkat kecurigaan terhadap 
pihak lain yang cenderung tinggi, serta 
kecenderungan nasionalistik atau 
memiliki ingroup bias yang tinggi. Hal ini 
dibuktikan dengan deskripsi atas hasil 
dari ketiga sub bab yang ada dalam bab 
II. Pertama, berkaitan dengan reaksi 
pemimpin terhadap batasan-batasan 
politik yang ada, Bashir merupakan 
pemimpin yang “challenge constraints” 
atau cenderung menantang setiap 
batasan-batasan yang muncul dalam 
lingkungan politiknya. Berdasarkan 
perumusan tersebut pula, al-Bashir 

terampil dalam mempengaruhi atau 
mendominasi pihak lain secara langsung 
maupun tidak langsung. Pemimpin 
seperti al-Bashir telah benar-benar 
memahami hal yang menjadi tujuan, 
ambisi dan kepentingannya, serta 
diasumsikan untuk memiliki kontrol 
untuk merealisasikan keinginannya 
tersebut. Kedua, berkaitan dengan 
keterbukaan pemimpin terhadap 
informasi konseptual, al-Bashir 
merupakan pemimpin yang cenderung 
memiliki kompleksitas konseptual dan 
kepercayaan diri personal yang rendah. 
Al-Bashir pun merupakan pemimpin 
yang cenderung bersifat tertutup 
terhadap arus informasi kontekstual 
yang ada dalam lingkungan politiknya. 
Ketiga, berkaitan dengan motivasi 
tindakan pemimpin, al-Bashir 
memandang tatanan politik 
internasional sebagai arena yang 
dipenuhi oleh pihak lawan yang 
dinilainya bersifat buruk karena pihak 
lawan dianggapnya memiliki ambisi 
untuk menyebarkan ideologinya serta 
mendominasi tatanan internasional 
dengan kekuatannya. Pemimpin dengan 
karakter terkait kemudian akan merasa 
memiliki tanggungjawab moral untuk 
menghadapi pihak-pihak yang dinilainya 
sebagai lawan tersebut, sehingga hal ini 
menyebabkan pemimpin seperti al-
Bashir cenderung terlibat dalam 
tindakan-tindakan penuh resiko, agresif 
dan assertif.  

 

Kesimpulan selanjutnya adalah, 
al-Bashir pada dasarnya telah bersikap 
non-kooperatif dengan bantuan-bantuan 
kemanusiaan asing yang memasuki 
wilayah Darfur sejak awal terjadinya 
konflik kemanusiaan di wilayah tersebut. 
Al-Bashir merupakan seorang pemimpin 
yang juga memiliki bounded rationality 
sebagai individu. Hal ini memungkinkan 
al-Bashir untuk mengambil keputusan 
yang kemungkinan bertolakbelakang 
dengan prinsip-prinsip universal 
humanitarianisme, namun sesuai 
dengan rasionalitas dan pemilihan 
momentum waktu yang tepat bagi 
perhintungannya. Sebagai pemimpin 
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yang memiliki kecenderungan positif 
distrust of others dan ingorup bias yang 
tinggi, al-Bashir memandang lingkungan 
politiknya dalam tingkatan internasional 
sebagai arena yang dipenuhi oleh pihak 
lawan yang dinilainya bersifat 
manipulatif karena memiliki ambisi 
untuk saling mendominasi dan saling 
mempengaruhi dalam berbagai aspek. 
Pemimpin yang melihat arena politik 
internasional sebagai ruang yang 
berpotensi dipenuhi oleh lawan tersebut 
akan cenderung lebih mudah 
memandang aktor-aktor internasional 
lain sebagai ancaman, seperti surat 
penangkapan oleh ICC. Keputusannya 
yang baru dinyatakan secara resmi lima 
tahun setelah INGO terkait berkontribusi 
masif di negaranya berkaitan dengan 
pertimbangannya sebagai individu 
pembuat keputusan atas kemunculan 
window of opportunity. Dalam hal ini, 
window of opportunity yang 
dipersepsikan oleh al-Bashir merupakan 
momentum ketika surat penahanannya 
secara resmi diterbitkan oleh ICC, di 
mana hal ini menjadi hal yang secara 

resmi mengubah orientasinya dalam 
tingkat internasional, yaitu terhadap 
pihak-pihak asing yang kontributif 
terlibat serta membantu konflik 
kemanusiaan di Darfur. Penerbitan surat 
penahanan ICC yang juga telah disetujui 
oleh pihak-pihak agensi kemanusiaan 
asing di negaranya ini justru menjadi 
justifikasi al-Bashir untuk menolak dan 
mengusir agensi-agensi tersebut karena 
telah bersikap investigatif, tidak 
imparsial, tidak netral dan tidak 
independen. Dalam hal ini, 
kecenderungan karakteristik “challenge 
constraints” atau cenderung menantang 
setiap batasan-batasan yang muncul 
dalam lingkungan politiknya menjadi 
berperan krusial dalam tindakan assertif 
dan agresif al-Bashir. Pada akhirnya, 
melalui penjabaran data dan analisis 
penulis, secara umum argumen 
penelitian ini dapat diterima dalam 
menjawab pertanyaan penelitian yang 
diajukan. 
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