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KONFLIK BERBAU SARA, LUNTURNYA KEBHINEKAAN 

 

 

Indonesia, Negeri nan kaya raya yang secara letak geografi bercirikan negara 

kepulauan, demografi dengan kemajemukan yang luar biasa lebar, serta multidimensi, 

kultural yang mengakar seperti budaya gotong royong dan musyawarah mufakat, serta latar 

belakang sejarah terutama dengan proses pembentukan nasionalisme dan kemerdekaan 

Indonesia. Bangsa yang memiliki kedaulatan serta struktur kenegaraan dan ideologi yang 

kuat maka tidak gampang bangsa ini untuk mengubahnya. Bangsa Indonesia yang juga 

memiliki perbedaan agama dan keyakinan serta perbedaan adat istiadat dan budaya bisa 

hidup rukun, damai, ramah tamah bahkan Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan negara 

untuk menjamin setiap warga negara dalam beragama serta menjalankan ibadah sesuai 

dengan keyakinannya. Inilah sistem pemerintah negara Indonesia yang telah dirancang oleh 

para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

 Pada saat ini Bangsa Indonesia sedang dalam keadaan krisis rasa nasionalisme, 

toleransi, semangat Bhineka Tunggal Ika serta nilai-nilai Pancasila, ini terbukti dengan 

banyaknya kasus-kasus konflik yang berlatar agama dan keyakinan, konflik antara suku/ras, 

tawuran , amuk masa, dan sebagai. Seperti konflik yang berlatar belakang agama dan 

keyakinan antara kelompok Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang, Madura yang sampai 

saat ini belum selesai. (Kompas 20/102013) 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara 

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga 

kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 

Menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan 

ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut di 
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antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, 

dan lain sebagainya.  

Dari sudut pandang sosiologis, konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang 

disosiatif, yaitu mengarah pada pertentangan, pertikaian, Konflik bertentangan dengan 

integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang 

terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat 

menciptakan konflik.  

Salah satu macam konflik adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan inilah 

yang akan kita bahas disini, yaitu konflik yang berupa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar 

golongan). SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen 

identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. 

Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan 

pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini 

mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada 

manusia. Dewasa ini kecenderungan gerakan separatisme juga kembali menyeruak. 

Permasalahan konflik tidak terlepas dari adanya interaksi antar suku bangsa didalam 

penguasaan sumber daya yang ada di dalam lingkup teritorialnya. 

Sebagai contoh, konflik antara etnis Bali yang tinggal di Desa  Balinuraga Kecamatan 

Waypanji dan warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan yang 

mengakibatkan tewasnya belasan orang serta rusaknya puluhan rumah dan harta benda. 

Tahun 1972, 1982 dan 1983, 1996, hingga 2001  pun pernah terjadi konflik di Kalimantan 

Tengah antara Suku Dayak dengan Suku Sampit dari Madura. Semuanya dilatarbelakangi 

karena Suku Sampit dianggap mengambil dan menyerobot lahan dan sumber daya lainnya. 

Sebagai pendatang/transmigran, Suku luar Dayak tersebut seolah – olah menjadi anak emas 

Pemerintah dengan mendapatkan lahan. Selain itu, tidak terima atas perlakuan yang dinilai 

tak bermoral dan kejam salah satu warga kepada suku lain dan timbul balas dendam. Apa 

yang membuat suku Dayak di Kalteng begitu kalap dalam menghadapi warga Madura. 

Hampir semua warga dan tokoh Dayak yang menunjuk perilaku kebanyakan etnis Madura 

sebagai penyebabnya. H Charles Badarudin, seorang tokoh Dayak di Palangkaraya 

menceritakan kelakuan warga Madura banyak yang tidak mencerminkan peribahasa “di mana 

bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Ia mencontohkan salah satunya dalam soal tanah. 

Bentrok juga terjadi di Sumbawa melibatkan antara etnis Bali dan etnis Samawa atau 

Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Bentrok dipicu dari 

meninggal seorang gadis etnis sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam 

robek, keluarga yang tidak terima dengan kejadian tersebut kemudian melaporkan ke pihak 

kepolisian. Karena gadis tersebut saat kejadian sedang berpacaran dengan seorang anggota 
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polisi dari etnis Bali. Karena jawaban yang diterima tidak memuaskan maka warga akhirnya 

melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap etnis Bali.  

Dari beberapa contoh kasus konflik yang berbau SARA di atas, terlihat sekali 

perasaan ingin membela suku/agama/etnisnya saat salah satu kelompoknya diperlakukan 

tidak hormat oleh kelompok lain. In-group feeling yakni perasaan memiliki, menjiwai dan 

merasa ada ikatan dalam satu individu menjadi bagian dari kelompok tersebut menguat dan 

menggelora. 

Permaslahan konflik antara suku adalah rangkaian panjang dari perjalanan interaksi 

antara kekuatan – kekuatan sosial dalam struktur sosial dalam memperebutkan sumber daya 

yang ada di daerah transmigarasi yang menimbulkan pesaingan dan akibat dari tidak 

meratanya pendistribusian sumber daya yang ada akan menyebabkan konflik. Perbedaan 

budaya bukan merupakan penyebab konflik, tetapi bisa menjadi pemicu terjadinya konflik.  

Era Reformasi yang sudah kurang lebih 15 tahun bergulir tidak saja mengubah dalam 

tatanan politik, tetapi di sejumlah daerah ada keinginan untuk mendapatkan hak otonomi 

khusus. Apabila ancaman dan kondisi ini dibiarkan terus bergulir, niscaya akan bermuara 

pada perpecahan bangsa dan menjerumuskan pada konflik yang berlatar belakang agama, 

etnis/suku dan budaya. Dari beberapa contoh diatas bahwa Bangsa Indonesia saat ini perlu 

adanya pencerahan kembali kepada publik untuk menyelesaikan konflik menuju proses 

rekonsiliansi antar warga dan membangun kembali perdamaian dengan berpedoman pada 

nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 terdapat empat 

pokok pikiran harus kita pahami kembali: 

1. Indonesia adalah bangsa atau negara yang berdasar persatuan atau negara kesatuan 

yang wajib melindungi segenap bangsa. Jadi negara berkewajiban melindungi 

semua paham golongan dan perorangan dan negara berhak mengatur berdasarkan 

hukum dan wajib menegakkannya. Artinya setiap warga negara berkewajiban 

menjadi utuhnya Negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. 

2. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. 

Berarti negara bertanggungjawab menghadirkan kesejahteraan sosial kepada 

masyarakat sipil/madani (civil society). 

3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan yang bercirikan 

permusyawaratan perwakilan sesuai budaya bangsa Indonesia. Maka dalam 

penyelesaikan konflik harus dengan bijaksana, mengutamakan musyawarah 

dengan mengembangkan kultur toleransi yang sejati. 
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4. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang 

adil dan beradab. Maka negara wajib  mewujudkan nilai-nilai religiusitas, budi 

pekerti, kemanusiaan serta cita-cita moral yang luhur. 

Dari empat pokok pikiran tersebut maka kita sebagai manusia yang beradab pastinya 

bersikap toleran terhadap perbedaan apapun corak perbedaan itu. Sehingga kita sebagai 

manusia tidak mudah terprovokasi terhadap perilaku merusak dari ajakan segelintir kolompok 

yang ingin memonopoli kebenaran yang mengatasnamakan agama, suku/etnis atau ideologi. 

Menghidupkan dan mempertahankan kebhinekaan supaya bertahan lama maka setiap warga 

negara wajib bersikap mengembangkan kultur toleransi yang sejati bukan toleransi karena 

terpaksa atau di bungkus kepura-puraan, saling menghormati, tidak mengkhiatinya dan 

menghargai perbedaan serta mengembangkan budaya yang mencerminkan perilaku 

masyarakat yang beradab. 

Faktor kepimpinan juga ikut menentukan keberlangsungan kerukunan di negara ini, 

Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berani berpihak kepada yang lemah dan melindungi 

atau mengayomi kaum minoritas dan memiliki ketegasan dalam mengatasi persoalan 

intoleransi. Pemimpin juga harus berani menegakan konstitusi dengan benar, mengurai 

kesalahpahaman dan mempercepat proses perdamaian serta berani turun tangan untuk 

mewujudkan rekonsiliasi di lapangan dan menegakkan hukum secara benar dan adil. 

Agar kasus serupa tidak terulang lagi diharapkan ada upaya-upaya yang dapat dilakukan 

baik oleh Kepolisian maupun pemerintah yakni :  

1. Kepolisian 

Yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kasus serupa agar tidak terulang 

lagi antara lain :  

a) Kepolisian harus mampu  deteksi dini pada kasus-kasus yang melibatkan perebutan 

sumber daya di tempat transmigrasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah agar 

dapat mencari solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan 

munculnya persinggungan antar kedua suku. 

b) Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kedua suku agar kasus ini tidak terulang 

lagi dan menyakinkan kedua belah pihak bahwa solusi terbaik terhadap permasalahan 

perbedaan antar suku bangsa masih bisa di fasilitasi dengan cara berkomunikasi untuk 

mencari problem solving terhadap permasalahan tersebut. 

c) Penegakan hukum secara tegas dan menunjukkan netralitas aparat kepolisian dalam 

menciptakan stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum 

negara. 
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2. Pemerintah 

Berdasarkan dari analisa kasus yang terjadi diatas bahwa kita ketahui bahwa 

ketidaktegasan Pemerintah terhadap permasalahan lahan dan aturan – aturan yang ada 

dalam transaksi ekonomi dan sosial memberikan dampak buruk terhadap persaingan 

dalam mencari sumber rezeki masyarakat. Sehingga peran dari pemerintah adalah 

membuka ruang – ruang ekonomi masyarakat seharusnya lebih meluas dan memberikan 

keseimbangan diantara kemajemukan masyarakat terutama antara masyarakat dominan 

dan masyarakat mayoritas.  

Pemerintah membuat paguyuban bersama antara suku – suku bangsa yang menjadikan 

arena komunikasi yang solutif sebelum terjadinya permasalahan yang melibatkan 

permasalahan kesukuan yang tidak menutup kemungkinan dengan adanya rangkaian 

sejarah kejadian Sampit menjadikan tolak ukur yang menimbulkan gab antara suku dayak 

dan madura. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi serta didukung teknologi 

informasi yang semakin berkembang, maka untuk memperteguhkan kedudukan Pancasila 

beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai dasar negara supaya lebih mendarah 

daging di kehidupan bangsa Indonesia, perwujudannya pun berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan menjadi media 

informasi dan forum diskusi online seperti lewat situs-situs sosial networking (facebook, 

twitter, kaskus, website dan lain-lain). Dalam forum diskusi online tersebut setiap warga 

negara berhak mencurahkan pemikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan 

memberikan pelajaran yang memberi pencerahan dalam membina rasa nasionalisme, 

toleransi, dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian kita sebagai warga negara 

tidak akan kehilangan identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia dan akan 

mengembangkan sikap hidup rukun, damai, ramah tamah dan berbudaya, sehingga konflik-

konflik yang timbul seperti bentrokan antar pemeluk agama dan keyakinan, bentrok antar 

etnis/suku, tawuran dan sebagainya akan bisa kita kendalikan dan dihindari untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa yang menuju masyarakat yang adil, makmur dan berbudaya.  
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