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Memprihatinkan Politik Global
Oleh Chusnan Maghribi

M A SY A R A K A T  internasional 
akhir-akhir ini diliputi waswas dan pri
hatin melihat dan membaca realitas poli
tik global yang sedang dan akan terjadi. 
A pa gerangan yang m em buat publik 
dunia berperasaan demikian?

Tentu, pertam a, y an g  m em buat 
masyarakat dunia cem as dan prihatin 
adalah masih banyak dan kompleks kon
flik bersenjata di berbagai belahan bumi 
mulai dari konflik Palestina-Israel yang 
sudah berlangsung 68 tahun. Kemudian 
perang di A fghanistan, Irak , Suriah, 

^ Yaman, hingga Libya. Ancaman (seran-
0  foti, -Jj(//^ gan) terorisme di banyak negara terma

suk Indonesia.
Adanya potensi konflik bersenjata di 

sejumlah kawasan, seperti Laut China 
Selatan dan Semenanjung Korea. Potensi 
konflik bersenjata di dua kawasan ini 
tidak  b isa  d ipandang sebelah  m ata. 
Karena sangat potensial menyeret keku
atan-kekuatan  besar, yaitu  A m erika 

Serikat (AS) dan Tiongkok, untuk terlibat 
langsung dan saling berhadapan. Potensi 
konflik  di dua kaw asan itu term asuk 
bersumbu pendek. Sangat mudah tersuhit 
menjadi perang terbuka yang mendista- 
bilisasi keamanan dan politik di kawasan 
Asia Tenggara atau Asia Timur pada 
umumnya.

Ancaman (serangan) terorisme di 
banyak negara juga tak bisa dianggap 
rem eh. K eberadaannya je las  nyata, 
bukan sekadar isapan jempol. Bahkan 
negara-negara E ropa, seperti 
Prancis. Jerman, dan Turki belakan
gan termasuk kerap disasar serangan 
teroris hingga menimbulkan korban 
jiwa. Salah satu kelompok teroris 
(ekstremis) yang sangat berba
haya dan selalu diw aspadai 
adalah Lslamic State (IS) yang bermarkas 
di Irak (Mosoul) dan Suriah (Aleppo) 
pimpinan Abu Bakar Al-Bagdadi.

Meski basis mereka di Mosoul dan 
Aleppo belakangan diporak-porandakan 
oleh gem puran m asif m iliter loyalis 
pemerintah Irak dan militer rezim B ashar 
Assad di Suriah yang di-back up penuh 
pasukan R usia, tidak serta-m erta 
pengikut IS yang m asih h idup mau

bertekuk lutut. Diberitakan, sebagian dari 
mereka melarikan diri ke Asia Tenggara 
dan bakal menjadikan wilayah Filipina 
S ela tan , Indonesia  (S ulaw esi dan 
Kalimantan). Brunei Darussalam, serta 
Malaysia (Sabah dan Sarawak) sebagai 
basis baru Kekhalifahan IS .

Keberhasilan Kepolisian RI mem
bongkar “persembunyian” simpatisan 
(pengikut) IS di Bekasi dan Solo yang akan 
melancarkan serangan bom bunuh diri ke 
Istana Negara baru-baru ini tentu menjadi 
indikasi kuat akan ketercakupan Indonesia 
sebagai area target yang bakal dijadikan 
salah satu markas IS di Asia Tenggara.

Tentang konflik  bersenjata  yang 
masih berkecamuk di Timur Tengah atau 
kawasan lain, tentu hal itu sudah lama 
m enjadi keprihatinan g lobal. Publik 
dunia (PBB) pun sejatinya sudah kelewat 
banyak berikhtiar guna mengupayakan 
penyelesaiannya. Tapi sem ua belum  
membuahkan hasil positif. Israel masih 
saja belum  m au m erelakan Palestina 
merdeka dan memiliki negara sendiri. 
Para pihak bertikai di Afghanistan, Irak, 
Suriah, Yaman, dan Libya belum  mau 
berdamai. Malah perkembangan mutak- 
h i r
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terutama di Irak 
dan Suriah (terkait perang melawan IS) 
makin memprihatinkan.
IS K eras Kepala

Sudah disinggung di a tas, m eski 
markas IS di Mosoul dan Aleppo sudah 
hancur, ratusan penduduknya terdiaspora 
dan mengungsi di negara lain, serta seba
gian besar wilayah sudah dikuasai militer 
pemerintah Irak atau pemerintah Suriah, 
loyalis IS yang tefiisa tak kunjung mau

menyerahkan diri. IS benar-benar keras 
kepala, tak mau takluk. Pesan singkat dari 
fak ta  tersebut, IS bertekad m enjadi 
ancaman serius keamanan yang terus- 
menerus bagi keamanan publik dunia.

K edua, suksesi nasiona l di A S. 
Inagurasi alih tongkat estafet kepemim
pinan Negeri Paman Sam akan dilakukan 
pada 20 Januari 2017 dari B arack  
Hussein Obama (Partai Demokrat) ke 
Donald John Trump (Partai Republik). 
Trump berhak menggantikan Obama dan 
dinobatkan sebagai Presiden Ke^l5 AS 
setelah menang dalam Pemilihan Presi
den 8 N ovem ber la lu  atas kand idat 
Demokrat Hillary Roddam Clinton.

Tetapi tidak semua masyarakat AS 
m enyam but gem bira kem enangan 
Trump. Malah sebagian warga AS berun
juk rasa di jalan-jalan memprotes keme
nangan konglomerat real estat asal New 
York itu. M ereka menolak keterpilihan 
Tiump.

Tidak cuma itu, masyarakat di Negara 
Bagian Califomiabemiat memisahkan diri 
dari AS (Suara M erdeka, 12 November 
2016). M ereka menolak kem enangan 
Trump karena suami Melama itu bersikap 
rasis. Di luar itu, Trump berkepribadian 

temperamental.

Bagaim ana jad inya  se
orang temperamental m e
m im pin negeri adidaya 
yang notabene pemegang 
kendali pengaruh dunia de

wasa ini? Akankah Trump 
tampil sebagai inspirator seka
ligus pelopor bagi upaya-upa

ya penyelesaian konflik bersen
jata yang kini masih berkecamuk 
di berbagai kawasan? Atau seba
liknya, Trum p bakal tam pil 

sebagai provokator yang makin 
mempersulit upaya penyelesaian 
konflik-konflik bersenjata yang 

tengah berlangsung? Bahkan lebih dari itu, 
menjadi pem icu bagi kobaran api pe
perangan baru? Tentu, pertanyaan-perta
nyaan itu akan terjawab saat Trump men
duduki singgasana Gedung Putih. (57)

— C husnan  M ag h rib i, alum nus 
Hubungan Internasional FISIP Univer
sita s  M uham m adiyah Yogyakarta  
(UM Y).


