
 
 

BAB III 

Analisis Pendekatan Developing Political Personality Profile  

Terhadap Presiden Juan Manuel Santos pada Peace Talk Agreement (PTA) dengan FARC 

2012-2016 

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai sejarah pemberontakan yang dilakukan oleh 

kelompok FARC terhadap Pemerintah Kolombia, termasuk dampak-dampak yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari permasalahan yang berkepanjangan tersebut. Bab ini selanjutnya akan 

membahas mengenai ‘causes of behaviour’ atau sebab-sebab perilaku pemimpin dalam menyikapi 

situasi yang terjadi di negaranya. Konflik yang terjadi antara kelompok FARC dengan Pemerintah 

Kolombia, digambarkan sebagai situasi yang memaksa Juan Manuel Santos untuk bertindak dan 

memberikan solusi sebagai respon atas permasalahan yang terjadi.  

Keputusan Presiden Santos untuk menyelenggarakan PTA didorong oleh aspek-aspek yang 

muncul dari dalam dirinya sendiri (P) the person; dan dari lingkungan (E) the environment which 

surround him, yang berdasarkan pada pendekatan Developing Political Personality Profile dapat 

dijelaskan melalui lima macam elemen (the historical background; social environment; the person; 

the immediate situation; dan hasil akhir berupa political behaviour) dalam memahami perilaku 

seorang pemimpin. Kelima macam elemen ini berfungsi sebagai faktor pendorong, yang 

mendukung perkembangan kepribadian seorang pemimpin, hingga menghasilkan sebuah outcome 

yaitu political behaviour Presiden Santos. 

3.1. The Historical Background: Culture of Violence 

Pada bahasan ini, analisis perkembangan individu ditekankan pada konteks peristiwa 

bersejarah yang terjadi di dalam negara, dengan individu yang dimaksud merupakan bagian dari 

negara itu sendiri. Sehingga perkembangan kepribadiannya secara bersamaan dibentuk dan 

dibatasi oleh sejarah-budaya yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat.  Isu keamanan nasional 

menjadi faktor latar belakang yang membentuk sejarah Kolombia pada asumsi ‘state-weakness’1. 

                                                           
1 ‘State-weakness’ atau ketidakmampuan suatu negara menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menjamin 
perlindungan keamanan dan ketenangan masyarakat dari serangan kelompok pemberontak dan sejumlah organisasi 
kriminal lainnya. Biasanya kondisi ini ditandai dengan hilangnya bentuk kekuasaan pemerintah serta penerapan yang 
buruk dalam sistem peraturan negara, yang justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sehingga kelompok 
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Asumsi ini seringkali dikaitkan dengan adanya ‘culture of violence’ atau budaya kekerasan yang 

dianggap telah melekat pada sistem politik-pemerintahan. 

Budaya kekerasan dapat terlihat melalui praktik-praktik aktifitas kriminal yang sudah 

menjadi tradisi politik negara, Ann C. Mason menyebutkan bahwa tradisi politik kekerasan ini 

ditandai oleh sejumlah peristiwa diantaranya the War of the Thousand Days (1899-1902); the 

period of sectarian violence ‘La Violencia’ (1946-1958); the internal armed conflict since 1960s. 

Menurut Mason, permasalahan keamanan yang terjadi di Kolombia sebagian besar bersifat internal 

dimana bentuk kejahatan dan aktifitas kriminal yang terjadi terus berkembang dalam dinamika 

transnasional, terutama yang berkaitan dengan penyelundupan dan perdagangan obat-obatan 

terlarang dan ‘small arms’ pada pasar global (Mason, 2010, p. 283).  

Pelanggaran kemanusiaan dan penggunaan kekerasan yang dimaksud oleh culture of 

violence dapat dijelaskan melalui indikator Peter Waldmann sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
pemberontak sengaja mendesak dengan menggantikan peran kekuasaan pemerintah pusat, khususnya di wilayah-
wilayah ‘rural areas’.  
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Tabel 3.1. Indikator “Cultural of Violence” Peter Waldmann 

Conditional Facts 

1.) Violence is everywhere: secara demografi wilayah, penggunaan kekerasan 

dikatakan dapat terjadi dimanapun dan tidak ada satupun wilayah yang 

terpisahkan atas aktifitas tersebut; 

2.) The used of physical coercion: kemungkinan penggunaan paksaan fisik di 

segala macam situasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan terdistribusi 

secara kultural; 

3.) The multiplicity of collective violent actors: kelompok gerilya, paramiliter, 

dan sejumlah organisasi kriminal beroperasi di luar hukum dan menggunakan 

paksaan serta kekerasan untuk mencapai kepentingannya; disertai dengan 

pengembangan berbagai teknik kekerasan dan ‘modus operandi’ lain yang 

dioperasikan secara profesional (melalui proses imitasi dan pembelajaran 

bersama); menunjukkan bahwa secara sosiokultural kekerasan diterima 

sebagai salah satu cara untuk mencapai kehormatan dan keberhasilan. 

 

 

(Waldmann, 2007, pp. 65-68) 

Melalui (Tabel 3.1.) diatas Waldmann berusaha menunjukkan adanya fakta-fakta yang 

menggambarkan kondisi konflik berkepanjangan di Kolombia. Ketiga poin fakta tersebut 

selanjutnya dapat di korelasikan sebagai penyebab resistensi konflik, yang dapat dibuktikan 

melalui (1) indikator intensitas dan frekuensi; (2) penyebaran kekerasan secara mental; dan (3) 

norma yang kabur. Selain itu, tujuan lain yang dapat dijelaskan melalui indikator Waldmann yaitu 

INDIKATOR KETERANGAN 

Intensitas dan 

Frekuensi 

 Peningkatan jumlah pelanggaran atas tindak kejahatan dan 

kekerasan; 

 Penyebaran kelompok-kelompok kriminal yang tidak terkendali; 

 Penggunaan kekerasan (mostly in physical way) dengan 

disengaja/intentional 

Penyebaran 

kekerasan secara 

mental 

 Bertujuan untuk mencapai penghormatan kelompok 

 Menanamkan rasa kebencian yang mendalam terhadap musuh 

lewat upaya pemusnahan, degradasi HAM, dan ajang 

pertarungan/ persaingan 

 Upaya memenuhi kebutuhan berdasarkan kepentingan tiap 

masing-masing kelompok  

Norma yang Kabur 
 Minimnya penerapan hal tabu sebagai batasan dan sanksi 

informal atas penggunaan kekerasan. 
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bahwa sifat transparan ‘culture of violence’ semakin lama akan menggerus nilai-nilai moral yang 

sebelumnya menganggap kekerasan sebagai hal tabu, menjadi sesuatu yang tidak lagi disadari 

kesalahannya. Sehingga akibat frekuensi kekerasan yang berkepanjangan, kondisi ini kemudian 

diterima begitu saja di dalam masyarakat. 

Selanjutnya, implikasi penggunaan analisis Developing Political Personality Profie (DPP) 

terhadap elemen latar belakang sejarah pemimpin dapat dijelaskan melalui (Skema 3.1) dengan 

pembagian sebagai berikut, 1) latar belakang sejarah berpengaruh terhadap ‘the immediate 

situation’; dan 2) latar belakang sejarah berpengaruh terhadap ‘the social environment’. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait dengan asumsi ‘culture of violence’ maka 

penggunaan latar belakang sejarah ditujukan untuk memperlihatkan implikasi dan relevansi 

asumsi terhadap perkembangan kepribadian Santos. Secara umum, Historical Background 

sebenarnya ingin menunjukkan bahwa peristiwa bersejarah mendorong terciptanya dinamika 

perubahan di suatu negara. Pada studi kasus Kolombia, pasca berakhirnya tragedi ‘La Violencia’ 

sejumlah kelompok yang terabaikan mulai bersatu dan terus melebarkan sayap. Seperti FARC 

yang kemudian mengalami peningkatan jumlah personil dan perluasan daerah kekuasaan.  
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Skema 3.1. The Historical Background 

 

HISTORICAL 

BACKGROUND 

 Adanya ‘culture of violence’ 

disetiap aspek sosial 

ekonomi,politik sebagai faktor 

resistensi konflik 

 Ketidakmampuan negara 

dalam memonopoli kekuasaan, 

(pengabaian bentuk 

kekerasan) 

 Sejarah peristiwa La Violencia, Perjanjian 

National Front, dan perubahan Konstitusi 

1991 menciptakan perubahan pada 

lingkungan sosial-masyarakat 

 Culture of Violence (COV) yang 

terbentuk dari peristiwa tsb >>> berlaku 

sbg ‘constrain’ lewat (norms, beliefs, 

values) 
 Pengaruh Serikat Gereja di Kolombia 

membentuk nilai-nilai di masyarakat 

Menurut Johan 

Galtung,  

Culture of violence 

dipahami sebagai 

sejumlah norma 

sosial, praktik, dan 

keyakinan yang 

mempromosikan 

kekerasan sebagai 

sarana yang 

memadai untuk 

menyelesaikan konflik 

dengan mengganti 

larangan tradisional 

‘violence as last 

resort’. 
AFFECTING THE 

SOCIAL ENVIRONMENT 

AFFECTING THE 

IMMEDIATE SITUATION 

OF BEHAVIOUR  



 

6 
 

Dari penggambaran skema tersebut, maka pada tahap latar belakang peristiwa sejarah 

berpengaruh terhadap ‘the immediate situation’, penggunaan makna culture of violence kemudian 

dipahami sebagai karakteristik atau identitas yang melekat dengan kondisi perpolitikan di 

Kolombia. Hal ini dapat dijelaskan melalui situasi yang berlaku ‘present’ atau pada saat Santos 

menjabat sebagai Presiden Kolombia2. Yaitu, dimana peristiwa bersejarah merupakan sebuah fakta 

yang berfungsi sebagai landasan yang membentuk persepsi menuju political behaviour. 

 

3.1.1. Affecting the Immediate Situation 

Melalui indikator Waldmann, ditemukan adanya sejumlah faktor resistensi atas konflik, 

dimana hal ini dapat terlihat pada fakta dan kondisi yang ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, 

sejak berakhirnya peristiwa ‘La Violencia’ (1948-1958), praktik penggunaan kekerasan semakin 

mengalami peningkatan disertai dengan meluasnya perkembangan kelompok pemberontak, 

paramiliter, dan organisasi kriminal. Hal ini terbukti melalui displacement atau angka IDPs yang 

selalu mengalami peningkatan, pada umumnya displacement muncul sebagai bentuk dan akibat 

konflik bersenjata, situasi kekerasan, pelanggaran HAM, dan bencana alam (IDMC, 2018). 

Berdasarkan pada laporan Human Rights Watch, pada tahun 2014 Kolombia menduduki peringkat 

kedua negara dengan tingkat IDPs atau pengungsi internal lebih dari 5.000.000 orang, jumlah ini 

terus bertambah sebanyak 150.000 orang setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2017 jumlah 

pengungsi internal mencapai 6.509.000 orang dengan pertambahan IDPs sebesar 139.000 orang 

(IDMC, 2018). 

Intensitas dan frekuensi kejadian yang terus bertumbuh ini tidak diimbangi dengan kinerja 

pemerintah dalam mengatasinya. Pada masa pemerintahan Presiden Uribe misalnya, upaya-upaya 

yang dilakukan untuk menangani angka dan korban IDPs dinilai terlalu mengabaikan pemenuhan 

hak-hak kemanusiaan. Menurut laporan Human Rights Watch dan Social Solidarity Network 

(Human Rights Watch, 2005), ditemukan kondisi IDPs yang cukup memprihatinkan, pemerintah 

menganggap bahwa bantuan yang diberikan kepada para korban displacement terlalu bersifat 

diskriminatif terhadap bentuk kemiskinan umum lainnya. Sikap lalai pemerintah ini mengabaikan 

                                                           
2 Ketika Santos menduduki jabatan sebagai Presiden Kolombia pada tahun 2010, tentunya masih terdapat warisan 
kebijakan atau urusan pekerjaan negara yang belum terselesaikan di masa pemerintahan Presiden Uribe pada 
periode sebelumnya.  
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kenyataan penderitaan yang dirasakan oleh para pengungsi, mereka tidak hanya telah kehilangan 

tempat tinggal tetapi juga mata pencaharian. Selain itu, minimnya kualitas tempat pengungsian 

seperti sanitasi yang buruk, akses pekerjaan yang sulit, dan tingkat pendidikan yang rendah justru 

semakin menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakseriusan pemerintah Kolombia, yang bahkan 

telah menetapkan Undang-Undang 387 tahun 1997 terkait bantuan kemanusiaan bagi para 

pengungsi internal (Human Rights Watch, 2005). Melalui undang-undang ini, seharusnya para 

IDPs dapat melakukan pendaftaran dan pencatatan diri sebagai ‘victims of armed conflict’ yang 

berhak memperoleh bantuan kemanusiaan. 

Selain itu, ketidakseriusan pemerintah dan minimnya kemauan politik untuk 

sepenuhnya mengatasi permasalahan tersebut juga terlihat dari terbatasnya jumlah kebijakan dan 

program-program yang terlaksana di lapangan. Menurut transkrip memo WOLA pada Kongres 

Amerika Serikat terkait isu-isu prioritas dalam HAM, respon pemerintah Kolombia terhadap para 

IDPs termasuk yang terburuk di bidang pencegahan ‘displacement’ dan perlindungan selama fase 

pemindahan IDPs. Sebagian besar IDPs terabaikan dengan dikesampingkannya pemenuhan hak-

hak mereka oleh pemerintah, yang berarti bahwa para pengungsi internal ini justru mengalami 

‘multiple violations’ pada pemenuhan terwujudnya hak-hak tersebut (WOLA, 2006). Kerugian 

lain yaitu konsekuensi secara psikologis, seperti kecenderungan atas ‘potentially traumatic events’ 

(PTEs) akibat tekanan dan paksaan yang terjadi secara berulang kali. 

Kedua, dampak secara mental yang dihasilkan dari displacement semakin menjelaskan 

eksistensi kelompok-kelompok gerilya, paramiliter, dan organisasi kriminal yang berhasil 

menyebarkan teror di kalangan masyarakat. Metode penyebaran kekerasan berbentuk kegemaran 

dalam tindakan penyiksaan dan pemusnahan musuh; dan persaingan antar kelompok menjadi 

sesuatu yang tidak terhindarkan, masing-masing kelompok kemudian saling menebar kebencian 

melalui penanaman konsep ‘friend-foe’ atau kawan lawan. Selain itu kegemaran dalam aksi 

penyiksaan dan pemusnahan terhadap lawan menjadi poin yang menunjukkan adanya upaya 

penyebaran kekerasan secara mental.  

Bagi kelompok pelaku, ‘friend-foe’ tumbuh sebagai doktrin yang secara mental dapat 

mempengaruhi anggota untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim terhadap pihak-pihak yang 

berlawanan dengan mereka. Karena terdapat nilai kehormatan dan pengakuan oleh kelompok, 

maka persaingan juga terjadi diantara para anggotanya. Tindakan ini dikenal dengan istilah ‘macho 
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cult’ atau ajang pamer kejantanan, yang disertai dengan sebutan atau labelling terhadap seorang 

pelaku sebagai ‘cold-handed killer’, ‘cruel butchers’, dan ‘inhuman monster’ (Waldmann, 2007, 

pp. 68-69).  Julukan ini justru memberikan kebanggan tersendiri bagi pelaku, karena dengan begitu 

secara mental ia merasa bahwa dirinya memperoleh reputasi dan pengakuan oleh kelompok atas 

keberanian dan kehebatannya. Sementara bagi korban, hal ini merupakan siklus yang tidak pernah 

berakhir. Sehingga muncul adanya stigma bahwa konflik dan kekerasan bukan lagi menjadi 

sesuatu yang tabu atau dinilai melanggar aturan tradisional ‘violence as last resort’.  

Selain itu, konsep friend-foe yang tampaknya masih muncul pada beberapa situasi 

terakhir yaitu, mengenai isu false-positive pada pelaksanaan program kebijakan Democratic 

Security Policy (DSP) dibawah masa pemerintahan Uribe. Isu false-positive ini dapat menjelaskan 

mengenai perkembangan culture of violence yang masih bertahan bahkan sampai pada era 

pemerintahan sebelum Santos. Terungkapnya isu false-positive pada beberapa waktu terakhir, 

menunjukkan bahwa Kolombia dibawah era kepemimpinan Uribe masih mengalami ketegangan 

hubungan dengan pihak musuh (kelompok pemberontak). Sebuah bentuk propaganda politik yang 

dilakukan dengan imbalan berupa promosi jabatan dan tambahan hari libur bagi angkatan militer 

yang bersedia melakukan persekongkolan tersebut (Angelo, 2018). Tujuan lain yang ingin dicapai 

juga berkaitan dengan pencitraan pemerintah, yang dalam hal ini seolah-olah ditunjukkan melalui 

keberhasilan dalam memberantas kelompok pemberontak dan pelaku kejahatan.   

Kemudian pada asumsi ketiga, bahwa culture of violence merupakan interpretasi dari norma 

yang telah kabur di masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan penyebaran aksi kekerasan yang tidak 

terkendali, dimana penyerangan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun 

(pemerintah ataupun rakyat) yang dianggap menghambat dan merugikan para kelompok 

kepentingan. Seiring dengan berjalannya waktu, kekerasan kemudian seolah-olah menjadi bentuk 

tindakan yang di legalkan. Alejandro Moya dalam artikel “Colombia, How War Spreads ‘Cultural 

Violence’ Into Daily Life” (20/02/2018) membenarkan asumsi peningkatan penggunaan kekerasan 

di Kolombia melalui pendapatnya terkait potensi yurisprudensi dalam meningkatkan penggunaan 

kekerasan, yang kemudian mendorong terbentuknya norma sebagai sumber ‘culture of violence’. 

Alejandro menyebutkan undang-undang di Kolombia sebagai aturan hukum terkait konflik justru 

berdampak langsung atas tingginya tingkat korban konflik dan pertikaian. Yaitu yang dimaksud 

sebagai konsekuensi moral terhadap pandangan kolektif tentang hidup dan mati, sementara itu 
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kondisi berbeda terlihat pada norma-norma yang berlaku di masa damai. Kebijakan militer 

Kolombia sangat mengagung-agungkan HAM, namun memaksakan pembagian kategori para 

kombatan sehingga dunia terbagi antara teman dan musuh (Moya, 2018). 

Kesimpulan pada penjelasan sejarah yang berpengaruh terhadap immediate situation adalah, 

kompleksitas konflik berkepanjangan di Kolombia yang diwarnai dengan stigma COV (Culture of 

Violence) secara tak kasat mata membenarkan bahwa pemerintah dalam hal ini belum mampu 

melegitimasi bentuk-bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Sebab pemerintah sendiri pada 

prosesnya justru terlihat kurang menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam memenuhi 

kebutuhan perlindungan bagi rakyat. Isu-isu di dalam pemerintah juga seolah turut membenarkan 

bahwa penggunaan kekerasan akan selalu muncul dan menjadi pilihan dalam menyelesaikan 

masalah. Implikasi yang berpengaruh bagi Santos nantinya terlihat pada tahap immediate situation 

pada studi kasus domestic current event. 

 

3.1.2. Affecting Social Environment  

Sementara itu prediksi yang dihasilkan dari indikator Waldmann mengarahkan kepada 

bagaimana refleksi COV dapat berpengaruh terhadap norma, nilai, dan kepercayaan yang berlaku 

di dalam masyarakat sebagai constrain atau suatu batasan yang turut menggiring pembentukan 

persepsi dalam diri Santos. Batasan mengenai budaya kekerasan terus berkembang hingga tanpa 

disadari menjadi sebuah kesepakatan normatif yang mengakui bahwa perpolitikan di Kolombia 

identik dengan penggunaan kekerasan itu sendiri. Hal ini secara umum diperoleh melalui beliefs, 

value, dan norms dengan penjelasan sebagai berikut 

Beliefs menggambarkan hal-hal yang dipercayai oleh masyarakat sebagai dampak atas 

kejenuhan penggunaan kekerasan dan konflik berkepanjangan. Keyakinan seperti 1) COV sebagai 

permasalahan yang mengakar dan sulit untuk terselesaikan; dapat dilihat melalui penyebarluasan 

dan intensitas kekerasan serta kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

konfrontasi, pertikaian, aksi terror dan ancaman penggunaan kekerasan; 2) dampak kekerasan yang 

fatal memicu munculnya kebencian, kesedihan, dan ketidakpercayaan oleh masyarakat; 

masyarakat cenderung sulit untuk melupakan dan memaafkan; 3) ketidakpercayaan membentuk 

sentimen dan keraguan, dimana masyarakat sulit diyakinkan dalam menghargai komitmen 
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kelompok pemberontak untuk menghentikan COV serta penggunaannya sebagai jalan 

penyelesaian masalah. 

Value menggambarkan minimnya nilai-nilai keutuhan, kesatuan, dan kebangsaan akibat 

kesenjangan yang memisahkan dan mengkategorikan masyarakat umum dengan kelompok 

pemberontak atau ex-insurgencies. Kerusakan yang dihasilkan dari konflik berkepanjangan 

meninggalkan luka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban, sehingga alasan untuk 

dapat saling memaafkan dan bersatu sulit untuk diwujudkan. Muncul dilema dalam masyarakat 

terkait pihak mana yang dinilai lebih kuat dan berkomitmen dalam memberikan perlindugan.  

Berdasarkan pada penelitian Natalia Trujillo terkait studi psikologi kekerasan melalui 

wawancara dengan sejumlah pemberontak yang telah pensiun atau berhenti melakukan aktivitas 

kejahatan, diketahui bahwa ekspektasi dan dugaan mereka terhadap para mantan pelaku kejahatan 

selama ini salah. Bahwa tidak semua diantara mereka itu adalah sosiopat, kebanyakan diantara 

mereka juga merupakan para korban. Mereka juga menghadapi stigma dan dendam yang sangat 

besar di masyarakat, sehingga hal ini membuat mereka sulit untuk dapat terintegrasi dengan 

masyarakat dan membentuk hubungan-sosial serta menemukan pekerjaan (Reardon, 2018). 

Norms atau norma yang berlaku, praktik-praktik penggunaan kekerasan yang terus 

mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi berakibat pada hilangnya batasan hal yang 

dianggap tabu terhadap sesuatu yang secara jelas melanggar hukum. Seperti masalah pelanggaran 

terhadap kemanusiaan yang intensitasnya cukup tinggi di Kolombia (IDPs rates dan homicide 

rates). Kemudian negara sebagai institusi, dianggap tidak kuat secara hukum karena sejumlah 

aturan yang diterbitkan hanya sebatas formalitas, tanpa adanya kesungguhan dan implementasi 

program-program lanjutan yang lebih baik.  

Selain norma umum juga terdapat norma agama yang turut berpengaruh terhadap berlakunya 

batasan COV di masyarakat. Sulitnya mengubah COV yang ada di dalam masyarakat, menjadi 

budaya perdamaian atau Culture of Peace ini diakibatkan oleh adanya pengaruh Teologi 

Pembebasan atau Liberation Theology yang meluas khususnya di kalangan kelompok 

pemberontak, dimana ajaran ini menekankan pada inisiatif dalam memberantas kemiskinan di 

Amerika Latin. Penganut ajaran ini meyakini bahwa seseorang dapat dibebaskan dengan 

membantu kelas sosial yang tertindas dalam mencapai aspirasinya, dan tindakan tersebut harus 

dicapai melalui aktivisme politik (Sedwick, 2015). 
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Sementara itu constrain yang terbentuk dalam diri Santos dihasilkan dari kondisi tersebut 

yaitu, resistensi terhadap kesepakatan normatif COV sebab Santos memiliki latar belakang 

penganut ajaran agama Katolik Roma. Sebagai penganut Katolik Roma, Santos masih percaya 

akan kemungkinan perdamaian dan penerapan nilai-nilai ajaran Katolik dalam mendamaikan 

masyarakatnya. Sesuai dengan sejarah Kolombia yang pernah melibatkan serikat gereja dalam 

melindungi rakyat dari pengaruh buruk kekerasan yang terjadi disana. Serikat gereja di Kolombia 

juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan rakyat dari segi politik, sosial, dan ekonomi (Cultural 

Atlas, 2018). Kebanyakan masyarakat Kolombia sebagai penganut ajaran Katolik Roma, 

menganggap Paus sebagai sumber utama nasihat dan kepemimpinan dalam berkehidupan sosial. 

Pada tahun 2014, diketahui sebanyak 93% masyarakat Kolombia sangat mengagumi Paus 

Fransiskus (Pew, 2014 dalam (Cultural Atlas, 2018). 

Berdasarkan hal tersebut constrain yang tercipta di masyarakat, terbentuk kedalam dua 

kategori 1) mereka yang sepakat secara normatif bahwa budaya kekerasan tidak dapat berakhir 

dan terselesaikan; dan 2) mereka yang ragu apakah secara norma agama perbuatan melanggar 

moral oleh kelompok pemberontak dapat dimaafkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

permasalahan yang berlarut-larut kemudian dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Sehingga kemudian muncul adanya stigma negatif di dalam masyarakat, bahwa akar permasalahan 

tidak akan benar-benar dapat terselesaikan. Namun disisi yang lain, bagi masyarakat yang masih 

meyakini adanya peran serikat Gereja dalam menjaga keutuhan umat hal ini dapat mengubah 

stigma dan perspektif masyarakat terhadap kelompok pemberontak. Didorong dengan nilai-nilai 

cinta-kasih dalam Katolik serta saling memaafkan dan menghargai antar umat manusia semakin 

memungkinkan adanya perubahan sikap di masyarakat dari yang berupa pembiaran menjadi 

kepedulian. Sementara itu, implikasinya terhadap Santos adalah kesadaran bahwa masyarakat 

Kolombia masih dapat dipersatukan melalui ikatan moral keagamaan. Sehingga dengan membawa 

simbol representatif Katolik Roma, yang diwakilkan melalui Paus Fransiskus sebagai panutan 

masyarakat menuju ke perdamaian.  

3.2. The Social Environment 

Penjelasan terkait lingkungan sosial pemimpin lebih menekankan pada phenomenological 

situation, sebuah kondisi dimana seseorang memandang dan menerima situasi sosial yang terjadi 
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di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh aspek budaya yang berlaku atau diterima dan diyakini oleh 

orang-orang terdekatnya, dan berasal dari lingkungan keluarga, pertemanan, serta lingkungan 

pekerjaan. Secara lebih singkat, pengaruh social environment terhadap seseorang dapat dijelaskan 

melalui skema berikut. 

 

Skema 3.2. The Social Environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas maka, dapat diketahui bahwa proses pembentukan persepsi Santos 

turut dipengaruhi oleh lingkungan orang-orang terdekatnya. Begitu juga dengan sosialisasi politik 

Santos, yang mana melalui interaksi dan hubungan personal dengan orang-orang tersebut terjadi 

process of learning yang akan bermanfaat sebagai sumber pertukaran ide dan gagasan baru 

terhadap permasalahan, isu, serta situasi yang ia hadapi. Pembahasan mengenai perkembangan 
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process of learning, akan lebih merujuk pada pengalaman kehidupan Santos yang dijelaskan 

sebagai berikut 

 

Proses sosialisasi politik Santos dipengaruhi oleh dua aktor agen sosialisasi politik. Pertama, 

keluarga yang berperan penting dalam pembentukan identitas politiknya. Hal ini terlihat dari 

keterlibatan keluarga Santos di dalam politik dan pemerintahan yang sudah dimulai sejak sebelum 

kemerdekaan Kolombia. Keluarga Santos yang dikenal sebagai elit politik tergabung kedalam 

partai Liberal, dinilai mendorong dan membentuk persepsi politik Santos sebagai seorang liberal 

juga-bahkan hingga saat ini. Hubungan keluarga yang familiar dengan nilai-nilai liberal seperti 

menghargai kebebasan individu, berpandangan optimis terhadap apapun, terbuka terhadap 

pengalaman-pengalaman baru, cenderung mencari perubahan dan sesuatu yang baru baik dalam 

hal personal maupun politik (Guntmann (2001); Sowell (2002); R. McCrae (1996); dalam 

(Graham, Haidt, & Nosek, 2009, pp. 1029-1030) memberikan nuansa positif terhadap 

pembentukan pola pikir Santos.  

 

Selain pemahaman diri sebagai seorang liberal, Santos juga merupakan pribadi yang 

religius. Ia merupakan umat kristiani yang menganut ajaran Katolik Roma, sejak kecil keluarga 

Santos membesarkannya dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sebagai 

contoh adalah nilai kedisiplinan dalam beragama yang diajarkan oleh keluarga, di usianya yang 

baru menginjak lima tahun Santos diwajibkan untuk menjalani upacara communion atau ibadah 

pertama. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam mempelajari keimanan di dalam agama Katolik. 

Santos menjalankan upacar tersebut di Gereja Katolik Roma ‘The Chapel of Modern Gym’, bagi 

keluarganya keimanan dalam beragama dapat menjadi pedoman dalam kehidupan 

(www.juanmanuelsantos.com, 2018). 

 Pinsip keagamaan yang melekat didalam diri Santos selanjutnya ditunjukkan melalui 

upayanya dalam mendamaikan masyarakat dengan mantan kombatan FARC. Santos yang saat itu 

berada pada situasi penolakan referendum persetujuan PTA di masyarakat pada Oktober tahun 

2016 lalu, kemudian meminta bantuan pada otoritas tertinggi gereja Katolik yaitu melalui Uskup 

Agung Paus Fransiskus, yang merupakan sosok simbol perdamaian dan panutan bagi seluruh umat 
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Kristiani di Kolombia3. Harapannya dengan mengajak Paus Fransiskus mengunjungi Kolombia 

dan menyaksikan proses perdamaian yang diupayakan oleh pemerintah, dapat mendorong 

masyarakat Kolombia untuk bisa saling memaafkan dan mendukung penuh perdamaian ini. 

Santos berkunjung ke Gereja Vatikan, Italia untuk mendiskusikan hal tersebut, dalam 

percakapannya dengan Paus Fransiskus ia menyebutkan bahwa “Pope Francis is the most 

authoritative voice in the world”. Kunjungannya ke Italia tersebut berbuah hasil dimana pada 

tahun 2017 lalu, Paus Fransiskus menepati janjinya dengan datang ke Kolombia untuk mendukung 

proses perdamaian antara pemerintah dengan FARC (www.washingtonpost.com, 2017). Dalam 

kunjungannya tersebut Paus Fransiskus menyampaikan bahwa, “All parties must take the first step 

in reconciliation to heal the wounds of the 52-year conflict, which ended with the signing of the 

Final Peace Accord”. Menurut perwakilan dari ‘The Permanent Observer of the Holy See to the 

UN’, Archbishop Bernardito Auza kalimat “Let’s take the first step” yang digunakan oleh Paus 

Fransiskus mempunyai maksud agar dapat menginspirasi seluruh rakyat Kolombia dalam 

mengambil langkah penuh tanggung jawab dalam menciptakan awal pergerakan untuk saling 

memaafkan satu sama lain, dengan harapan untuk memperbaiki masyarakat yang telah terpecah 

belah selama beberapa generasi akibat kekerasan dan saling ketidakpercayaan 

(holyseemission.org, 2017). 

 

Gereja sebagai pemersatu bangsa, menonjolkan betapa pentingnya ajaran agama Katolik 

dalam kehidupan bermasayrakat, dan dalam menerapkan nilai cinta-kasih damai sebagai salah satu 

cara mewujudkan perdamaian di Kolombia. Presiden Santos dalam acara forum publik ‘World 

Council of Churches’ menyampaikan bahwa gereja dapat memainkan peranan penting dalam 

membangun perdamaian di Kolombia. Ia menambahkan bahwa  

“Building peace requires changing prejudices, requires learning to forgive, requires changing 

attitudes towards many things in life, especially in a conflict that has lasted three generations”  

“… We are making a great effort, with many difficulties. Peace has enemies and the help of the 

church at this time is essential”. 

(World Council of Churches, 2018) 

                                                           
3 Merujuk kembali pada historical background affecting social environment dimana constrain yang terbentuk 
dalam diri Santos dalam menghadapi budaya kekerasan, diketahui resisten sebab kuatnya pemahaman dia atas 
ajaran agama Ktolik Roma. 
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Terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang oleh seornag jurnalis diantaranya, 1) truth 

and accuracy; 2) independence; 3) fairness and impartiality; 4) humanity; 5) accountability 

(Ethical Journalism Network, 2018). Sebagai contoh dalam nilai menghargai kebebasan individu, 

penerapannya dapat terllihat dari aktivitas keluarga Santos pada bisnis surat kabar ‘El Tiempo’ 

dan profesi jurnalis. Hal ini dianggap sejalan dengan prinsip jurnalisme dalam kebebasan 

berpendapat, tanpa adanya pengaruh liberal narasi dalam jurnalisme akan terasa hampa. 

Pemberitaan hanya akan terasa seperti sandiwara politik, dimana dinamika isu keresahan sosial di 

dalam masyarakat tidak dapat terjawab secara riil. Sebab fungsi dari media dan pers itu sendiri 

sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kebebasan pers merupakan 

hal fundamental bagi masyarakat demokratis, melalui pers informasi, berita, ide, komen dan 

pendapat disajikan dan tersirkulasi dengan baik sehingga dalam menyuarakan pendapat 

masyarakat ke dalam bentuk tulisan. Melalui prinsip ini, seorang jurnalis dapat secara leluasa 

memberitakan isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat tanpa di intervensi oleh pihak-pihak 

berkepentingan atau penguasa.  

 

Kedua, teman menjadi agen sosialisasi politik yang dapat membantu seseorang untuk 

membentuk pola-pola pemikirannya melalui sejumlah diskusi, debat, dan interaksi lain.  Selepas 

lulus dari ‘Kansas University, Amerika Serikat’ (1973), Santos memperoleh gelar Bachelor of 

Economics and Business Administration dan mulai bekerja di The National Foundation of Coffee 

Growers. Melalui The National Foundation of Coffee Growers ia mendapatkan kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikannya di ‘London School of Economic and Political Science’ (1975). Selama 

menempuh pendidikan di LSE ia bertemu dan berteman dengan Tony Blair, mantan Perdana 

Menteri Inggris (1997-2005). Santos mengaku bahwa ia dan Blair memiliki ketertarikan yang sama 

dalam memahami isu ekonomi-politik di era global dalam konsep ‘Third Way’ karya Anthony 

Giddens. 

 

Konsep ini menjelaskan tentang penggunaan teori alternatif neoliberal dan sosial demokrasi 

di era globalisasi. Pada penerapannya ‘Third Way’ mengacu kepada pembentukan program 

ekonomi-politik baru dan konsepsi baru atas keadilan sosial. Selain itu ‘Third Way’ juga 

menekankan pada penerapan prinsip ‘good governance’ yang ber-azas kan pada tiga pilar utama 

yaitu akuntabilitas; efisiensi; dan transparansi di dalam sistem pemerintahan. Santos juga 



 

16 
 

menyebutkan bahwa ia turut membantu Blair sebagai ‘co-author’ atau penulis pendukung dalam 

sebuah buku yang mereka terbitkan bersama dengan judul “The Third Way: An Alternative for 

Colombia” (1999) (McKenzie, 2014). Pemahamannya terkait ‘Third Way’ ini sedikit banyak 

mempengaruhinya dalam pembuatan kebijakan, sebagai contoh yaitu pasca menyelesaikan 

jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri, Santos mendirikan organisasi ‘The Good 

Government Foundation’ (1994) dengan tujuan sebagai organisasi yang memberikan pelayanan 

transparasi kepada masyarakat melalui monitoring terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Fungsi dari organisasi ini, yaitu untuk memastikan dan menjamin keberhasilan program 

pemerintah, apakah suatu kebijakan tersebut sudah memenuhi harapan masyarakat. Salah satu 

kegiatan lain yang dilakukan oleh ‘The Good Government Foundation’ yaitu menyelenggarakan 

forum diskusi ‘The Abbey Monserrat’, yang membahas mengenai pendekatan dalam proses 

mengakhiri konflik. Melalui forum ini Santos bertemu dengan Adam Kahane, pakar resolusi 

konflik yang turut berperan dalam proses perdamaian di Afrika Selatan 

(www.juanmanuelsantos.com, 2018).  

 

Selama bekerja di The National Foundation of Coffee Growers Santos memperoleh 

keterampilan dalam negosiasi dan diplomasi; penggunaan analisis ilmu ekonomi dalam pemetaan 

pasar dagang kopi; serta pengalaman untuk mengenal sejumlah pemimpin negara, termasuk 

mempelajari cara-cara dalam membangun relasi melalui ‘communication-skill’ seperti public 

speaking dan bargaining. Dalam hal management-skill Santos juga memiliki pengalaman sebagai 

kepala delegasi Kolombia dalam forum pertemuan ‘International Coffee Organization’ di Inggris 

saat itu. 

 

Selain itu, bergabungnya Santos kedalam partai liberal juga menunjukkan bahwa ia memiliki 

konsistensi dalam berideologi, Santos juga menyebutkan dalam laman biografi 

www.juanmanuelsantos.com (2013) tentang keyakinannya sebagai seorang liberal 

 

 

“Being a liberal is not part of a discourse, it is a way of being, a way of living. I have been liberal 

since I can remember and this has led me to the respect I feel for the difference and for human 

rights. I want peace to see my country free from the fear of violence.” 

 

http://www.juanmanuelsantos.com/
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“[…] I am liberal when I privilege the defense of the victims on the justification of the victimizer; I 

am liberal when I work to close the social and opportunity gaps in our country, instead of leaving 

everything to the market; I am liberal when I advocate freedom of expression, freedom of opinion, 

freedom of religion and the free development of personality; I am liberal when I prefer tolerance to 

discrimination, when I opt for diversity instead of uniformity, when I defend as Voltaire the right 

of others to think differently; I am liberal because I want to free my compatriots from the fear they 

have lived with for so many decades, because I have decide to take the risk of seeking peace rather 

than perpetuate a bloody and painful war.” 

 

“I vindicate my liberal mood, which is a progressive spirit, a spirit of compromise and peace.” 

(www.juanmanuelsantos.com, 2018) 

 

3.3. The Person 

Penjelasan terkait person atau seseorang menggambarkan bagaimana terbentuknya pola 

kesadaran diri yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan 

dan muncul dari dalam diri seseorang tersebut akan mengararahkan pada cermin kepribadiannya. 

Satu hal yang tidak dapat terlepas dalam menjelaskan dan menggambarkan kepribadian seseorang 

adalah karakter, yaitu ‘the enduring qualities of the person’ yang dapat muncul dari attitudes, 

world-view, the person’s typical problem solving styles, emotional responsivity, various skill, 

habits, and abilities (Stone & Schaffner, 1988, pp. 49-50); secara keseluruhan disebut dengan 

stable characteristic of the person.  

 

Pada tahap ini, Santos sebagai seorang pemimpin menunjukkan gaya kepemimpinan 

problem solver, hal ini sesuai dengan penjelasan Jose Manuel Rivas Otero (2016) dalam 

penelitiannya yang menggunakan teknik Leadership Trait Analysis (LTA)4 dengan penjelasan 

penggunaan analisa konten pada Bahasa secara verbal maupun non-verbal. Otero menggunakan 

pengumpulan data dari sejumlah interview yang dikonversikan kedalam data kuantitatif, dimana 

Santos ditemukan memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan problem solver dengan skor 

(0,61) per- rata-rata (0,41) dari perbandingan 15 orang pemimpin dan aktor politik berpengaruh 

pada pemerintahan sebelumnya di Kolombia. Angka ini berada pada peringkat tertinggi kedua, 

dimana berdasarkan hasil tersebut Otero menjelaskan pemimpin dengan gaya ini, memiliki ciri-

ciri berkomitmen pada tujuan kelompok dan isu-isu yang menimpa menjadi perhatian utama.  

                                                           
4 Rivas Otero pada penelitiannya ingin mengevaluasi gaya kepemimpinan pemimpin politik pada situasi konflik 
bersenjata. Pengutipan ini mengacu pada kajian pustaka yang disebutkan pada sub.bab 1.1.1. (hal.4-5). 
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Gaya kepemimpinan Santos sebagai problem solver dapat dilihat melalui sejumlah kebijakan 

lain, yang berhasil dijalankan ataupun memperoleh keberhasilan pada pelaksanaannya. Yaitu 

seperti pada permasalahan yang tidak sempat terselesaikan di masa pemerintahan Alvaro Uribe, 

dalam artikel “Colombia’s New President a win for U.S.” yang ditulis oleh John Otis (21/06/2010) 

menyebutkan bahwa Presiden Kolombia yang baru nantinya akan mewarisi sejumlah kebijakan 

yang belum terlaksana di era kepemimpinan Uribe. Yaitu diantaranya kebangkrutan sistem 

kesehatan masyarakat; tingginya angka pengangguran dan pertikaian antar kepala kartel narkoba, 

serta belum terselesaikannya perselisihan dengan kelompok pemberontak; penyergapan kelompok 

pemberontak yang berujung kematian 7 orang anggota kepolisian akibat ranjau darat, dan 3 orang 

tentara akibat aksi kekerasan pada hari pemilihan umum; pemerintah Uribe menerima bantuan 

sebesar 4.5 miliar USD, penurunan jumlah bantuan dana dari Amerika Serikat per-tahun 

mendatang kepada pemerintah Bogota (TIME Magazine, 2010). 

Santos juga merupakan pribadi yang konsisten dan persisten terhadap tujuan yang ingin 

dicapai. Pada sejumlah dialog interview yang dilakukan, Santos mengkonfirmasi bahwa terdapat 

beberapa pengalaman yang ia anggap penting dan berarti dalam mempengaruhi keputusannya. 

Pada sesi dialog yang ditayangkan pada Channel Youtube: Harvard Kennedy School’s Institute of 

Politics, terdapat alasan mengapa Juan Manuel Santos berkemauan untuk menciptakan perdamaian 

di Kolombia. Nicholas Burns, Professor of the Practice of Diplomacy and International Relations 

sebagai moderator pada dialog interview tersebut menanyakan hal ini sebagai berikut, 

 

NB: (…) When you came into the presidency, on what point did you decide that you had to do 

(frankly when your predecessor not been able to do or little tried), and then try to united 

country in diplomacy and then that war. What is the crucial of your decision point? 

(Youtube 18/10/2018) 

Kemudian Santos menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari pelajaran yang ia dapatkan 

semasa di Admiral Padilla Naval Cadet School, yaitu tentang nilai-nilai pencapaian dengan 

berfokus pada suatu tujuan. Hal ini diajarkan oleh gurunya selama bersekolah disana, dalam 

berlayar seorang pelaut haruslah mengetahui kemana arah kapalnya akan berlabuh. Arah dan 

tujuan menjadi fokus utama yang tidak hanya berlaku dalam pelayaran tetapi juga dalam 

kehidupan. Melalui nilai pembelajaran tersebut, Santos kemudian mulai mempertanyakan tujuan 
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hidupnya. Dari sejumlah pengalaman kerjanya, ia selanjutnya terdorong untuk mencari upaya 

perdamaian bagi negaranya. Dirinya juga menyebutkan, terdapat dua hal yang semakin 

meyakinkannya untuk mengakhiri konflik di negaranya. Pertama, pada saat ia menjabat sebagai 

Menteri Perdagangan Luar Negeri (1991).  

JMS: “I had to open the economy. I went to New York. I prepare big conference for investors to 

attract them to Colombia. Because if you want to open the economy you need investments. In 

the middle of conference suddenly a news come, that there is a huge bomb on the commercial 

centre of Bogota. Of course, the conference collapsed. The idea of selling Colombia is simply 

disappeared. One of the CEOs of big company came to me and said, “Minister, if you ever 

want to really have big investment in Colombia, you must finish that war. That’s impressed 

me a lot.”  

(Youtube, 18/10/20018) 

 

Kedua, pada saat konferensi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

the 240th Plenary Meeting in South Africa (1996). Santos hadir disana dan berkesempatan untuk 

menyerahkan kursi presiden konferensi sesi ke-sembilan kepada Nelson Mandela. Pada 

pertemuannya dengan Mandela, Santos mengatakan ia sempat berdiskusi bersama selama 6,5 jam.  

“He was an extraordinary man, and in the morning when I turn on the television, I saw a live 

report where show that victims and perpetrators were sat together. Meeting each other, 

accusing each other, and when I ask to Mandela “What is this?” He said “This is a way to 

heal so many year violence of war” and he start to talking about peace and necessity “To end 

violence in your country you should vindicate your life as I vindicate my life.” 

(Youtube, 18/10/2018) 

 

Melalui kedua pengalaman yang diyakini mendasari keinginan Santos tersebut, dapat 

diambil kesimpulan bahwa komitmen Santos untuk menciptakan perdamaian salah satunya 

didorong oleh pengalaman-pengalaman yang menempatkan dirinya pada kondisi krisis. Seperti 

pada saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri, dimana ia sempat mengalami 

kendala dalam membuka perekonomian Kolombia melalui jalur investasi akibat kondisi negara 

yang tidak stabil dan jauh dari situasi damai. Selain itu, pertemuannya dengan tokoh politik seperti 

Nelson Mandela juga turut membuka pandangannya terhadap situasi konflik di negara lain, serta 

mengenai bagaimana cara penanganan konflik tersebut. Hal ini selanjutnya membentuk kesadaran 
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bahwa, untuk menciptakan perdamaian di negara diperlukan adanya tekad yang bulat dan berfokus 

pada satu tujuan.   

 

Sejak saat itu dorongan untuk terus mengupayakan perdamaian di Kolombia semakin kuat. 

Santos bahkan seringkali memanfaatkan kunjungan kerja atau pertemuannya dengan tokoh-tokoh 

politik lain sebagai kesempatan untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait 

penanganan konflik. Seperti hubungan baik yang terjalin antara Santos dengan Jimmy Carter sejak 

19845, bahkan hingga tahun 2013 terakhir Santos yang secara pribadi mengundang Jimmy Carter 

dalam acara perayaan keberhasilan program vaksinasi di Kolombia sekaligus berbicara mengenai 

upaya perdamaian yang sedang dilakukannya. Carter mengkonfirmasi kunjungan tersebut, 

“At the request of President Juan Manuel Santos, I made this trip a week earlier than planned. The 

primary purposes of the visit were to be briefed on the peace talks underway between FARC and the 

government of Colombia, to promote support for Inter-American Human Rights Commission and 

Court, and to explore how existing drug control procedures might be improved.” 

(The Carter Center, 2016) 

Pada kunjungannya saat itu, Carter juga mengapresiasi usaha Santos dalam menciptakan 

perdamaian di Kolombia. Ia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Santos merupakan salah 

satu tindakan heroik, (…) “a heroic act of wanting to lead the country to peace”; “… we were 

impressed with how intimately all the various issues are related, and how great the potential 

benefits from successful peace efforts can be to Colombia and to the entire hemisphere.” (The 

Carter Center, 2016) 

 

Selain itu yayasan perdamaian The Carter Center, yang berdiri dibawah nama Jimmy 

Carter turut berpartisipasi dalam proses perdamaian yang direncanakan oleh pemerintah Kolombia 

saat itu. Dalam laman The Carter Center disebutkan bahwa terdapat lima proyek yang melibatkan 

peran mereka, yaitu diantaranya 1) berkolaborasi dengan tim penasihat presiden dalam 

menganalisis kerangka institusional HAM di Kolombia dan mengidentifikasi pentingnya 

penegakan nilai HAM pada perjanjian damai; 2) berkoordinasi dengan Ministry of Interior pada 

working group untuk membentuk draft reformasi politik yang dibutuhkan pada perjanjian 

                                                           
5 Pertemuan Santos dengan Jimmy Carter pertama kali berlangsung di Kolombia pada saat kunjungan Carter dalam 
acara kampanye kesehatan vaksinasi ‘pitin’ pada masa pemerintahan Presiden Belisario Betancourt. 
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perdamaian nantinya; 3) bekerja sama dengan Universidad de la Sabana dalam studi dan 

pendidikan terkait perdamaian untuk memupuk perdamaian; 4) The Carter Center tergabung di 

dalam international group yang turut membantu dan menyediakan saran-saran terkait kesepakatan 

dalam mengintegrasikan mantan tentara anak FARC kedalam masyarakat Kolombia; 5) The Carter 

Center juga merupakan bagian dari komite seleksi yang membentuk komisi pemilihan khusus, dan 

bertugas untuk menghasilkan reformasi pemilu (The Carter Center, 2016). 

 

Keterbukaan dalam diri Santos dapat terlihat dari kronologi pengalaman kehidupan, sifat 

keterbukaan yang dimiliki oleh Santos dinilai dapat menunjukkan kepribadiannya sebagai 

seseorang yang toleran dan mampu berkompromi terhadap ketidaksesuaian. Prediksi atas sifat 

yang terbuka diasumsikan sebagai pengaruh yang dihasilkan dari interaksi Santos di dalam 

lingkungan, yaitu bagaimana faktor-faktor yang menjadi ‘constrain’ bagi Santos dapat 

terintegrasikan dengan baik sehingga mendorong sifat aslinya untuk memikirkan solusi terbaik 

dalam menyelesaikan masalah. Hal ini terlihat dari interaksinya dengan mantan presiden Alvaro 

Uribe, Santos sebelumnya merupakan orang kepercayaan Uribe terbukti dengan terpilihnya Santos 

sebagai Menteri Pertahanan periode 2006-2008. Namun karena perbedaan pendapat dalam 

mengatasi kelompok pemberontak FARC keduanya sempat mengalami ketegangan, terlebih pada 

referendum pada tahun 2016 Uribe disinyalir menggiring opini masyarakat untuk menolak 

kesepakatan PTA dengan FARC. Meskipun begitu, Santos tetap bersikap bijak dengan 

mempertimbangkan poin-poin ketidak sesuaian yang disampaikan oleh Uribe dalam perjanjian 

tersebut. Santos selanjutnya bertemu dengan Uribe untuk membahas permasalahan ini, pada 

pertemuan ini keduanya mengajak Paus Fransiskus sebagai pihak netral yang dapat menjembatani 

pendapat keduanya. Dari pertemuannya tersebut dihasilkan beberapa penyesuaian dalam 

kesepakatan PTA yang selanjutnya diajukan ke Dewan Kongres Kolombia. 

 

Selain itu, selama memimpin Kolombia Santos melalui kunjungan kenegaraan maupun 

pertemuan dalam forum internasional kerap kali meminta saran pada negara-negara yang lebih 

berpengalaman dalam mengatasi konflik. Sebagai contoh yaitu pada acara KTT APEC tahun 2015, 

dimana melalui anjuran Barack Obama, Santos menemui Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 

yang saat itu mewakili negara dalam pertemuan tersebut. Pada laman berita Kantor Berita 

Kemanusiaan www.kbknews.id (2015), disebutkan bahwa Presiden Kolombia, Juan Manuel 

http://www.kbknews.id/
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Santos meminta Jusuf Kalla untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya. 

Permintaan tersebut di utarakan pada saat perbincangan santai para pemimpin negara di sela-sela 

KTT APEC, di Manila. Pada laman akun twitter Jusuf Kalla juga mengatakan “Di depan Presiden 

Obama, Presiden Kolombia @JuanManSantos, meminta saya untuk membantu menyelesaikan 

konflik di Kolombia” Rabu (18/11) malam (www.kbknews.id, 2015).  

Skema 3.3. The Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar belakang pendidikan yang beragam, dan lingkungan pergaulan yang beragam juga 

menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi, mampu menempatkan diri serta menghadapi 

orang lain. Sedikit mengulas pengalaman pendidikan Santos yang ditempuh di dua negara yang 

berbeda yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Pada bahasan ini faktor lingkungan dimana tempat 

Santos menempuh pendidikan turut mempengaruhi pribadinya dalam menanggapi isu-isu tertentu. 

Seperti yang diketahui, Amerika Serikat merupakan negara yang terkenal dengan sistem 

demokrasi dan liberalisme yang dapat berpengaruh terhadap cara pandang Santos. 
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Sebagai contoh pada nilai liberalisme, yaitu terkait dengan ‘open-perspective’ yang 

diajarkan ketika ia berada di Harvard Kennedy School’s Institute of Politics. Ia diajarkan untuk 

berpikir kritis dengan perspektif terbuka, yaitu dimana secara luas pemahamannya terhadap isu-

isu yang ada dipandandang dengan cara yang lebih objektif, selain itu ia mengutip slogan yang 

digunakan oleh rektor Harvard “Understand quickly, but judged slowly” yang dianggapnya turut 

mempengaruhi bagaimana ia menyikapi suatu hal tanpa terlalu cepat untuk menjustifikasi segala 

sesuatunya, butuh pertimbangan yang lebih luas dan objektif. 

 

3.3.1. Penerapan ‘The Harvard Concept’ dalam menyikapi konflik 

Saat memandang konflik, Santos juga dipengaruhi oleh prinsip negosiasi ‘The Harvard 

Concept’ yang diajarkan oleh Professor Roger Fisher. Melalui konsep inilah dapat terlihat 

bagaimana Santos memahami konflik dan negosiasi, seperti cara-cara apakah yang harus 

dilakukan untuk mencapai ‘good negotiation’. Yaitu bahwa negosiasi harus mencapai kesepakatan 

yang bijak serta efisien dalam meningkatkan hubungan, dan dapat memenuhi kepentingan kedua 

belah pihak. Selain itu, kesepakatan juga harus memenuhi unsur keadilan serta dapat bertahan dan 

berlangsung secara berkelanjutan. Sesuai dengan model negosiasi integratif yang diberikan oleh 

Roger Fisher & William Ury, maka  
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Tabel 3.1. Aplikasi Prinsip Negosiasi Roger Fisher pada PTA 

No. 

“Integrative Negotiating Model” Roger Fisher 

PRINSIP NEGOSIASI TUJUAN IMPLEMENTASI 

1. 
Separate the People from 

the Problem 

Menjauhkan pihak berselisih 

dari kesalahpahaman, 

mispresepsi, dan ketegangan 

lain yang dipengaruhi oleh 

faktor internal 

 Secret 

Preparatory 

Talks 

 Secret 

Exploratory 

Talks 

 Peace Talk 

Agreement 

2. 
Focus on Interest Not 

Positions 

Kepentingan yang diletakkan 

diatas perebutan posisi; 

kesadaran bahwa kepentingan 

masing-masing pihak yang 

berbeda menuntut negosiasi 

dilakukan secara penuh 

pertimbangan dengan 

menekan ego masing-masing. 

3. 
Invent Options for Mutual 

Gain 

Menciptakan solusi yang 

kreatif, inovatif, tetapi tetap 

berpegang pada prinsip tidak 

menekan kepentingan pihak 

lain. 

4. Insist on Objective Criteria 

Menentukan kriteria objektif 

yang ingin dicapai kedua 

belah pihak, kriteria objektif 

dapat berupa kerangka 

kerjasama atau kerangka 

kesepakatan 

 

 

(1) Separate the people from the problem: 

Pemerintah Kolombia telah memenuhi tahap perundingan dengan menjalankan ‘Secret 

Preparatory Talks’ dan ‘Secret Exploratory Talks’ sesuai dengan tujuan pada aplikasi prinsip. 

Lokasi yang digunakan yaitu di Oslo, Norwegia dan Hava, Kuba, kedua wilayah ini merupakan 

wilayah netral dan tidak dikuasai oleh pihak manapun. Penerapan prinsip yang pertama akan 

berpengaruh pada keputusan diskusi yang akan dihasilkan, sebab pihak berselisih seringkali 

terpengaruhi oleh faktor-faktor internal (persepsi, emosi, dan komunikasi) yang dimiliki masing-

masing pihak (Roger Fisher & William Ury; dalam (R.Schock, 2013, pp. 426-427).  
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Dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Santos menuju proses pembicaraan tersebut 

adalah upaya untuk membuka kesempatan bagi pihak oposisi dalam menyampaikan pendapatnya 

sebelum diskusi rahasia dilakukan secara terorganisir.6  Situasi ini mencerminkan sifat Santos yang 

terbuka, yaitu dimana ia berusaha mendengar pertimbangan pihak oposisi. Sehingga ia dapat 

meminimalisir terjadinya miss-orientasi tujuan perundingan, dengan mendengar pertimbangan 

pihak lawan Santos juga berusaha untuk memandang kepentingan pihak oposisi secara objektif. 

Pemerintah menganggap bahwa permasalahan utama bagi konflik di Kolombia yaitu terkait 

kepemilikan lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu dan akibat penanganan yang kurang tepat 

konflik tersebut semakin melebar ke permasalahan sosial-politik lainnya.  

Dengan begitu, subjek yang menjadi permasalahan dalam negosiasi ada didalam negara 

Kolombia itu sendiri, sehingga Presiden Santos mengambil keputusan untuk mengadakan 

perundingan diluar wilayah territorial dan kedaulatan Kolombia. Oslo, Norwegia dan Havana, 

Kuba dipilih sebagai alternatif tempat untuk menjalankan ‘Exploratory Talks’. Menyelenggarakan 

pertemuan rahasia diluar wilayah Kolombia sedikit banyak dinilai sangat berguna bagi proses 

perundingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses perdamaian itu mendapatkan dukungan 

internasional, termasuk dukungan dari luar wilayah. Selain itu juga mengingat bahwa kelompok 

gerilya FARC sendiri masih tercatat dalam daftar kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni 

Eropa, dengan membawa FARC pada perundingan yang diselenggarakan di Norway maka hal itu 

secara jelas menunjukkan keseriusan dari perundingan damai ini serta komitmen komunitas 

internasional didalamnya (Nylander, Sandberg, & Tvedt, 2018). 

Selain itu pemilihan lokasi perundingan yang berada diluar Kolombia memungkinkan pihak 

berselisih untuk mendiskusikan kesepakatan tanpa terganggu oleh intervensi pihak-pihak lain yang 

hanya akan memperkeruh suasana. Tidak hanya itu, dengan berdiskusi di wilayah yang jauh dari 

ketegangan juga dilakukan untuk menjaga ketenangan masing-masing pihak, sehingga proses 

diskusi menjadi lebih kondusif dengan suasana yang positif. 

(2) Focus on Interest, Not Position: Roger Fisher dan William Ury menyebutkan bahwa dasar 

permasalahan di dalam negosiasi bukan terletak pada posisi, melainkan terletak diantara 

                                                           
6 Henry Acosta seorang ekonom mengirimkan surat kepada Presiden Santos segera setelah dilantik pada Agustus 
2010. Pesan tersebut berisi harapannya untuk terbukanya peluang perundingan antara pihak pemerintah dengan 
pihak FARC. Sehingga Santos berusaha memfasilitasi melalui diadakannya ‘confidential discussion’ yang dihadiri 
oleh empat orang perwakilan masing-masing pihak. 
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kepentingan masing-masing pihak yang di asumsikan muncul melalui (needs; desires; concerns; 

and fears). Fokus terhadap kepentingan akan lebih efektif daripada berfokus pada posisi, terlebih 

karena dalam setiap kepentingan selalu ada beberapa kemungkinan posisi yang dapat ditemukan 

(R.Schock, 2013, p. 429). Seorang ‘negotiator’ harus merasakan apa yang dirasakan pihak lain, 

juga menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki berbagai macam kepentingan, serta 

konstituen7 yang peduli dengan penyelesaian masalah. Dalam proses perundingan damai, 

menjalankan poin ini sangatlah penting untuk menghindari dominasi kepentingan suatu pihak 

terhadap pihak lain. Situasi ini menuntut fleksibilitas ‘negotiator’ untuk menekan ego masing-

masing.  

 

(3) Invent Options for Mutual Gain: Setelah memfokuskan diri pada kepentingan, maka pada 

tahap ini kedua belah pihak diminta untuk berpikir kreatif dalam menyajikan solusi-solusi terbaik. 

Selain itu dibutuhkan keterbukaan dalam prosesnya untuk menghindari hal-hal seperti, pembuatan 

solusi yang terlalu cepat; terlalu terpaku pada satu jawaban; munculnya asumsi tertutupnya 

negosiasi sehingga masing-masing pihak enggan untuk mencapai solusi-solusi kreatif; dan 

kemungkinan suatu pihak menekan kepentingan pihak lain. Untuk menghindari hal-hal tersebut 

maka perlu dilakukan sesi ‘brainstorming’ atau sesi tukar pikiran, sebab hal ini bermanfaat bagi 

produksi ide yang mencakup kepentingan seluruh pihak yang terlibat, menciptakan suasana 

penyelesaian-masalah yang edukatif bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan pada 

pertimbangan masing-masing pihak.  

 

(4) Insist on Objective Criteria: Setelah ketiga tahap tersebut dilakukan, pada tahap terakhir 

para ‘negotiator’ perlu menentukan kriteria objektif, dalam hal ini pada proses penyelesaian konflik, 

Kolombia telah menyusun kerangka indikator perundingan damai sebagai acuan dalam menjalankan 

implementasi program pada isu permasalahan yang menjadi perhatian kedua belah pihak. Poin 

agenda sebagai indikator dalam menjalankan program-program perdamaian berkelanjutan 

diantaranya, 1) Pembangunan wilayah pedesaan dan kebijakan lahan pertanian; 2) Partisipasi politik 

FARC di pemerintahan; 3) Mengakhiri konflik bersenjata, termasuk di dalamnya penyesuaian 

                                                           
7 Konstituen yang dimaksud adalah pihak-pihak yang perlu dilindungi kepentingannya; dari sisi pemerintah yaitu 
korban atau masyarakat sipil yang terdampak. Sedangkan dari pihak FARC yaitu anggota yang didakwa atas 
pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan.  
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kehidupan dan keberlangsungan sosial para pasukan pemberontak kedalam masyarakat; 4) 

Perdagangan ilegal tanaman dasar bahan baku narkoba dan narkoba (obat-obatan terlarang); 5) 

Perbaikan hukum dan persiapan pemenuhan hak-hak para korban. 

 

3.4. The Immediate Situation 

Current political conditions menjadi sumber yang cukup penting untuk menganalisis 

bagaimana respon pemimpin ketika ia dihadapkan pada realitas politik dari dunia luar (immediate 

situation). Pemahaman pemimpin mengenai shared beliefs, feelings, serta fokus perhatian dalam 

memandang kondisi yang dihadapinya saat itu, dipengaruhi oleh kenyataan yang muncul dari 

pengaruh eksternal yang dimaksud yaitu berupa isu-isu global yang berpengaruh bagi Kolombia, 

serta menjadi perhatian bagi Presiden Santos sendiri. 

Pada situasi ini karakter menjadi penting terhadap gambaran individu khususnya pemimpin, 

James P. Pfiffner menyebutkan bahwa karakter sangat penting terutama dalam kepresidenan. 

Sebab isu-isu yang sampai pada presiden biasanya memiliki konsekuensi yang berat, dan 

merupakan isu perdebatan yang hangat diperbincangkan. Kemampuan seorang presiden dalam 

menyampaikan pendapatnya, terlebih jika dilakukan dengan cara yang menarik, maka akan 

menunjukkan karakternya yang kuat sebagai respon atas isu tersebut. Sehingga karakter dalam hal 

ini dianggap memainkan peran penting pada respon, tanggapan, serta keputusan seorang presiden 

pada waktu-waktu krusial tertentu (Pfiffner, 2002, p. 7). 

Immediate situation terbagi berdasarkan pada pengaruh dari dalam negara atau domestik dan 

dari luar negara atau internasional. Secara domestik pengaruh yang muncul merupakan hasil 

kondisi politik terakhir sebelum menduduki jabatan sebagai presiden, yang berarti bahwa Presiden 

Uribe dalam hal ini berperan sebagai predecessor yang membuat Santos mengerti peran dan 

kapasitas yang akan ia mainkan dalam pemerintahan nantinya. Sementara pada pengaruh 

internasional, dapat mengacu pada isu-isu global paling signifikan terhadap perubahan di 

Kolombia misalnya, kepentingan nasional yang bisa terpenuhi apabila PTA berhasil di 

implementasikan. Seperti, terbukanya peluang akses investasi asing yang semakin lebar; serta 

terjalinnya hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. 
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Domestik 

Pada kemenangannya yang pertama di tahun 2010, Santos yang baru saja menduduki kursi 

pemerintahan kemudian dituntut untuk menjamin keamanan, dan melanjutkan kebijakan 

keamanan yang sebelumnya berlaku pada masa pemerintahan Alvaro Uribe, yaitu terkait dengan 

‘democratic security and defense policy’ (DSP). “The time has come for national unity, the time 

has come for harmony, the time has come for us to work together for the prosperity of Colombia.” 

(Brodzinsky, 2010). Seruan tersebut diucapkannya pada pidato kemenangan politik di tahun 2010. 

Meskipun begitu dalam artikel “After Colombia election win, Juan Manuel Santos seeks to build 

on Uribe era” disebutkan bahwa gaya kepemimpinan dan pemerintahan Santos akan berbeda dari 

Uribe. Hal ini berdasarkan pada pernyataan Santos pada interview yang dilakukan sebelum masa 

pemilihan, dimana ia menyebutkan bahwa ia akan sangat bergantung pada ‘teamwork’ 

(Brodzinsky, 2010), dan ini sejalan dengan pernyataannya pada kemenangan ‘the time has come 

for us to work together for the prosperity of Colombia’. Kata ‘teamwork’ dan ‘work together’ 

menunjukkan bahwa ia lebih suka untuk mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang yang 

tepat, ketimbang harus menangani permasalahan secara langsung seperti yang dilakukan oleh 

Uribe dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat (Brodzinsky, 2010). 

 

Pasca kemenangan tersebut, Santos dihadapkan pada situasi permasalahan yang belum 

terselesaikan pada pemerintahan sebelumnya8. Terungkapnya isu false-positive pada beberapa 

waktu terakhir, menunjukkan bahwa Kolombia dibawah era kepemimpinan Uribe terlihat 

membentuk propaganda politik yang dilakukan untuk meningkatkan citra dirinya didepan 

masyarakat Kolombia. False-positive dilakukan dengan imbalan berupa promosi jabatan dan 

tambahan hari libur bagi angkatan militer yang bersedia melakukan persekongkolan tersebut 

(Angelo, 2018). Terlebih skandal korupsi yang dituduhkan kepada Uribe turut menyudutkan 

dirinya, sebab Santos yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dibawah 

kepemimpinan Uribe. Sehingga pada periode kepemimpinannya ia berusaha untuk mengatasi isu 

tersebut dengan memperbaiki transparasi politik dalam pemerintahan yang lebih baik. Santos 

                                                           
8 John Otis. “Colombia’s New President: A Win for the U.S.”. 21 Juni 2010.  
Sejumlah permasalahan yang diwariskan oleh pemerintahan Uribe, diantaranya kebangkrutan fasilitas kesehatan-
masyarakat, tingginya angka pengangguran dan upaya memerangi narkoba dan kelompok gerilya yang masih belum 
terselesaikan. http://content.time.com/time/world/article...  

http://content.time.com/time/world/article
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menekankan pada implementasi ‘democratic prosperity’ dan memperbaiki peningkatan ekonomi. 

Selain itu juga memperbaiki dan peningkatan institusi pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang 

berada di wilayah rural-areas yang rawan terhadap konflik; menurunkan angka kemiskinan, dari 

34% per-populasi penduduk di tahun 2010 menjadi 17% di tahun 2017 berdasarkan 

Multidimensional Poverty Index (elpais.com, 2018). 

Internasional 

Setelah terpilihnya Santos sebagai Presiden Kolombia, arah politik luar negeri Kolombia 

mengacu pada isu-isu seperti perdagangan narkoba; terorisme; penguatan institusi dengan 

komitmen menjaga keamanan serta mempromosikan HAM. Secara lebih detail, kepentingan luar 

negeri Kolombia akan berfokus pada peningkatan integrasi hubungan dengan negara-negara 

Amerika Latin dan kepulauan Karibia yaitu lebih kepada perjanjian dan kesepakatan perdagangan; 

investasi; dan alih teknologi. 

Sementara pada kawasan Asia-Pasifik, Kolombia ingin membangun hubungan yang lebih 

dinamis dengan negara-negara di kawasan tersebut melalui peran diplomatik; membuka pasar 

perdagangan; serta menarik investasi masuk ke Kolombia. Selain itu, Kolombia juga membuka 

peluang kerjasama politik, ekonomi, dan investasi dengan CIVETS (Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa) dengan menjadi bagian dari OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development). 

(www.cancilleria.gov.co, 2018) 
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Skema 3.3. The Immediate Situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Political Behaviour  

Political behaviour memiliki makna yang sama halnya dengan tindakan politik seorang 

pemimpin yang dilakukan sebagai respon atas peristiwa dan isu-isu politik yang terjadi dan 

berpengaruh terhadap dirinya. Perlu dimengerti bahwa tindakan tersebut merupakan reaksi yang 

muncul dari proses berpikir dan pengaruh faktor lingkungan sekitar yang memberikan dampak 

terhadap pribadinya. Pada bahasan terkait proses perdamaian yang dilakukan oleh Santos dalam 

menanggapi isu konflik, kebijakan Peace Talks Agreement (PTA) dalam hal ini dipahami sebagai 

produk political behaviour Santos. Keempat elemen pada penjelasan diatas (the historical 

background; social environment; the person; dan immediate situation) menunjukkan pengaruh-

pengaruh yang muncul dalam lingkungan Santos, termasuk pengaruh dari dalam kepribadiannya 

yang mendorong dirinya untuk memutuskan pentingnya implementasi PTA dalam mengakhiri 

konflik di Kolombia. 
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Sebagai suatu outcome, PTA sendiri berimplikasi terhadap immediate situation, yang 

dimaksud adalah PTA dapat berpotensi menjadi current event bagi kepemimpinan pada 

pemerintahan berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena implementasi pada poin-poin kesepakatan 

yang terkandung di dalam PTA sebagian besar telah dijalankan, termasuk kegiatan dan peraturan 

hukum yang mendukung bagi terjaminnya proses perdamaian yang berkelanjutan. Sehingga, PTA 

menjadi tantangan tersendiri bagi presiden di periode selanjutnya, apakah kebijakan itu akan terus 

berlanjut atau tidak tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan perdamaian di 

Kolombia selepas masa pemerintahan Santos berakhir.  

 

3.5.1. Konsekuensi PTA Terhadap Santos 

Berkat kerja keras dan konsistensinya dalam upaya mencapai ‘stable and lasting peace’ 

Santos berhasil menunjukkan bahwa Kolombia tidak lagi dipandang sebagai ‘weak-state’ ataupun 

‘failed state’. Meskipun perubahan tidak serta merta terjadi begitu saja, namun dunia internasional 

kini melihat Kolombia sebagai negara yang mau memeperjuangkan hak-hak rakyat agar tercapai 

perdamaian disana. Bagi Santos sendiri, hal ini tentu memberikan kebanggaan serta kebahagiaan 

karena Kolombia pada akhirnya kini bisa merasakan ketenangan dan kedamaian.  

  

Sejak awal diputuskannya pelaksanaan proses perundingan damai dengan pihak FARC, 

Santos selalu mendapat kritikan atas keputusannya tersebut. Seringkali pernyataan-pernyataan 

yang ditujukan kepada dirinya bersifat negatif, bahkan di akhir masa kepemimpinannya Santos 

hanya memperoleh kategori tingkat ‘low level’ dalam popularitasnya sebagai kepala negara. Tetapi 

hal ini berbeda dengan perubahan yang terjadi terhadap Kolombia. Ariel Avila, dalam redaksi El 

Pais menyebutkan terdapat lima macam kemajuan dibawah pemerintahan Santos diantaranya, 1) 

penurunan angka kekerasan terutama pada angka ‘homicide rates’ atau tingkat intensitas 

pembunuhan, yaitu penurunan sebanyak 10 poin dalam kurun waktu enam tahun (Avila, 2018); 

data lain secara spesifik menyebutkan angka penurunan sebanyak 35,06 kasus per- 100.000 jiwa 

di tahun 2012 menjadi 26.5 kasus di tahun 2015 (data.worldbank.org, 2018)9.; 2) perbaikan dan 

peningkatan institusi pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berada di wilayah rural-areas 

                                                           
9 Data diperoleh berdasarkan kategori “Intentional homicides” atau pembunuhan yang disengaja, diolah oleh World 
Bank Group berdasarkan database UNODC (UN Office on Drugs and Crime’s International Homicide Statistics) 
https://data.worldbank.org/indicator/... (diakses pada 13 November 2018). 

https://data.worldbank.org/indicator/
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yang rawan terhadap konflik; 3) penurunan angka kemiskinan, dari 34% per-populasi penduduk 

di tahun 2010 menjadi 17% di tahun 2017 berdasarkan Multidimensional Poverty Index 

(elpais.com, 2018); 4) pembangunan infrastruktur negara seperti jalan tol, proyek pembangunan 

jalan, modernisasi bandara, dan pembangunan jalur alternatif; 5) mengatasi konflik sosial salah 

satunya terkait hak politik, dimana pemerintah mengijinkan demonstrasi dan ‘social protest’ yang 

menggambarkan kebebasan dalam berdemokrasi (Avila, 2018). 

Pada periode awal kepemimpinannya, Santos telah berhasil 1) menandatangani perjanjian 

perdagangan bebas (FTA) dengan negara Korea Selatan, Costa Rica, serta Uni Eropa. Sedangkan 

pada periode kepemimpinan kedua, Santos dihadapkan pada permasalahan penurunan tingkat 

ekonomi yang diakibatkan oleh 2) menurunnya harga minyak globa; 3) penurunan arus inflasi 

Foreign Direct Investment (FDI); 4) penandatanganan FTA dengan Israel dan Panama; 5) 

terbangunnya hubungan tingkat lanjut dengan Turki dan Jepang di tahun 2018; 6) Free trade frenzy 

sebagai hasil dari ekonomi campuran, namun sayangnya keputusan ini diikuti dengan situasi dunia 

yang sedang dalam ketegangan isu Brexit dan manuver perekonomian Amerika Serikat dibawah 

Donald Trump (Delgado & Vega, 2018). 

Disetujuinya UU Hak Cipta Sejarah, juga berhasil membawa Kolombia pada standar 

internasional dalam hal menghormati paten dan perlindungan kekayaan intelektual, terutama pada 

sector teknologi dan industr kreatif. Meningkatkan transit infrastructure sebanyak dua kali lipat 

seperti menambah jumlah jalanan beraspal di seluruh negeri, sehingga dapat meningkatkan metric 

pendidikan nasional dan menutup kesenjangan sosial antara masyarakat pedesaan dengan kota 

(Delgado & Vega, 2018). 

Selain itu, Santos juga memperoleh penghargaan perdamaian dari sejumlah institusi yang 

berwenang. Diantaranya yang paling tersohor yaitu kemenangan atas Nobel Perdamaian pada 

tahun 2016; diperolehnya Tipperary International Peace Award 2017 (penghargaan perdamaian 

oleh Irlandia); Great Negotiatior Award 2017 from Harvard Law School. 

 

3.5.2. Konsekuensi PTA Terhadap Kondisi Politik di Masa Depan 

Secara prediktif konsekuensi PTA terhadap kondisi perpolitikan Kolombia di masa depan 

yaitu dapat berupa implementasi program lanjutan PTA yang belum mencapai tujuan 
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pembangunan perdamaian atau rekonstruksi. Terpilihnya Presiden Ivan Duque pada kwartal kedua 

tahun 2018, membawa tantangan tersendiri bagi Kolombia  

Sehingga diperlukan adanya penjelasan terkait keberlanjutan program-program tersebut di 

masa pemerintahan berikutnya. Hal ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi sejumlah kebijakan 

di pemerintahan selanjutnya, seperti misal apakah program tersebut akan dilanjutkan atau tidak; 

bagaimana tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah jika terjadi kendala dalam 

prosesnya; serta bagaimana keberlanjutan hubungan negara dengan sejumlah stakeholder yang 

berperan dalam proses perdamaian. 

Menurut artikel “The Legacy of Colombia’s Peacemaker” disebutkan beberapa kebijakan 

yang membutuhkan keberlanjutan tindakan pada periode pemerintahan berikutnya, terlebih pada 

saat Santos menududuki kursi jabatan di periode pemerintahan kedua dimana ia dihadapkan pada 

penurunan ekonomi akibat harga minyak global, dan berdampak terhadap devaluasi nilai Peso; 

penurunan FDI serta kenaikan inflasi; ditambah dengan FTA yang ditandatangani oleh Santos 

mengharuskan pemerintahan berikutnya untuk melaksanakan advanced negotiation terhadap 

kesepakatan tersebut degan Turki dan Jepang; serta fenomena Brexit dan America’s First Rhetoric 

Donald Trump yang semakin meningkatkan dampak kompleksitas perekonomian Kolombia (free 

trade frenzy) (Delgado & Vega, 2018).  

 


