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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1.  Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:
Pasal 72
1.  Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah).

2.  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Isbedy Stiawan Z.S.:

INGIN MENYAYANGI
: tragedi waypanji
 
saya ingin menyayangimu karena tahu
kita dari rumpun yang satu, dipaku oleh akar tunggal
dan setiap pagi ataupun malam kita selalu semeja
menikmati makanan yang disajikan ibu 
sambil bersenandung:
tanahair yang subur, udaralaut yang harum
oleh gerimis dan garam tubuhmu
 
maka saya akan selalu mengajakmu bermain di tanah 
lapangan yang sejuk di bawah pohon: gobaksodor ataupun
petakumpet. siapa pun yang kalah dalam permainan ini,
tak berakhir bertikai. sebab kita tahu dari mana
kita asal, kalau tak dari rumpun yang satu
dan dipaku oleh akar tunggal: lalu rantingnya melambai
bagai bendera negara -- negeri kita --
 
sebab saya kenal sekali tubuhmu, maka tiap ingin
melukaimu terasa sakit di kulitku. dari rumpun yang satu,
nafas kita pun dari udara yang sama: laut dan gunung
yang sama-sama kita peram
 
kalau kini tubuhmu tercacah
tubuh saya merahlah sudah!
 
2 November 2012
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Damai Lampung 
Sepanjang Hari

Wakos Reza Gautama
Ketua AJI 
Bandarlampung

Jejak kaki para pengungsi 
Bercengkrama dengan derita 

Jejak kaki para pengungsi 
Bercerita pada penguasa 

(Puing II – Iwan Fals)

Lampung kembali dilanda cerita buram. Belum habis ingatan 
tentang konflik di Sidomulyo, Lampung Selatan di awal 
tahun, pecah lagi konflik di Way Panji, Lampung Selatan. 

Konflik kali ini lebih menyedihkan. Korban tewas lebih banyak 
bahkan sampai ada pengungsian ribuan warga ke tempat yang 
lebih aman di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bandarlampung. 

Semua media massa baik lokal maupun nasional—bahkan 
media internasional, menaruh perhatian pada konflik ini. Wajar 
saja karena di dalam pelajaran teori jurnalistik, konflik adalah 
salah satu nilai berita (news value). Ada media massa yang 
memberitakan dengan bumbu sensasional, dan ada juga yang 
mewartakan apa adanya. 

Namun, para jurnalis seharusnya menaruh atau meletakkan 
perspektif yang berbeda pada konflik Way Panji. Ini dikarenakan 
konflik yang terjadi adalah konflik horizontal, antarmasyarakat, 
warga yang merupakan saudara kita semua. Jurnalis harus jeli 
dalam memilih ‘angle’ beritanya. 

Salah pilih ‘angle’ itu bisa membuat konflik semakin runyam. 
Dalam istilah jurnalistik dikenal Jurnalisme Damai (Peace 
Journalism). Mengutip Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, 
jurnalisme damai terwujud ketika para redaktur dan reporter 
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menetapkan “pilihan-pilihan bersifat damai” tentang berita apa 
yang akan dilaporkan, dan bagaimana cara melaporkannya. 

Yang dimaksud dengan “bersifat damai” itu adalah bentuk 
pemberitaan yang menciptakan peluang bagi sebagian besar 
masyarakat, untuk mempertimbangkan dan menghargai 
tanggapan tanpa-kekerasan (nonviolence) terhadap konflik 
bersangkutan.   

Dalam setiap konflik, jurnalis punya peran besar. Bisa 
memadamkan api amarah atau malah menyulut api dendam. 
Semua itu tergantung dari pemahaman jurnalis dan media massa 
tentang bagaimana melihat sebuah konflik. 

Pada konflik Way Panji antara Desa Balinuraga dan Desa 
Agom serta beberapa warga dari desa sekitar di Kecamatan 
Kalianda, Lampung Selatan itu, ada beberapa media massa yang 
coba mencari sisi lain dari konflik. Sisi lain itu adalah korban. 
Setiap konflik, perang, bentrok selalu ada korban yang mengalami 
penderitaan. 

Jurnalis pun memilih untuk menceritakan tentang kondisi 
korban. Niatannya, hanya satu yaitu rasa kemanusiaan. Dengan 
berita tentang korban, jurnalis ingin menyampaikan bahwa setiap 
konflik selalu menimbulkan penderitaan, menyengsarakan. 

Harapannya, masyarakat menjadi tergugah. Empati muncul 
sehingga masyarakat sadar bahwa yang namanya konflik itu 
hanya mengenal satu kata: penderitaan. Hanya memang dalam 
konflik horizontal, jurnalis tidak bisa menampilkan suara satu 
pihak.

Dalam setiap konflik, semua adalah korban. Jurnalis harus 
mampu menangkap suara dari kedua belah pihak, sehingga tidak 
ada kesan dan keluhan bahwa media massa hanya membela satu 
pihak dan melupakan pihak lain. 

Ada satu hikmah yang bisa dipetik dari konflik Way Panji. 
Semua orang lintas generasi, lintas agama, lintas organisasi bahu 
membahu menyuarakan perdamaian dan membantu para korban 
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di pengungsian.
Begitu juga dengan para jurnalis dan akademisi. Didasari ide 

dari beberapa teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Bandarlampung, muncullah niat untuk membuat sebuah karya 
tulis berupa buku tentang konflik Way Panji. Maka digagaslah 
sebuah buku yang berisi tulisan dari para jurnalis dan akademisi 
dalam melihat konflik Way Panji dengan sorotan masing-masing, 
tapi dalam perspektif Jurnalisme Damai, Jurnalisme yang solutif, 
jurnalisme yang empati dan bersimpati kepada para korban.

Teman-teman AJI Bandarlampung pun mencoba 
menghubungi beberapa jurnalis yang melakukan peliputan 
tentang konflik Way Panji untuk menyumbangkan karyanya di 
dalam buku ini. Begitu juga dengan para akademisi. 

Di dalam buku ini, para jurnalis ingin menyampaikan bahwa 
konflik hanyalah menyisakan penderitaan. Mereka mencoba 
melihat konflik ini dari berbagai perspektif dengan tujuan 
menghadirkan perdamaian di Lampung Selatan. 

Beberapa jurnalis coba memotret bagaimana kehidupan 
korban di pengungsian. Beberapa akademisi coba membedah 
akar masalah yang terjadi dengan sudut pandang masing-masing. 
Buku ini karena itu, menjadi kaya akan pengetahuan karena diisi 
dari berbagai sudut pandang dari para jurnalis yang mengambil 
‘angle” berbeda dan para akademisi yang memperkaya analisa 
masing-masing sesuai dengan kapasitas keilmuan dan perhatian 
mereka. 

Buku ini adalah “proyek” amal dan kerja sukarela dari teman-
teman AJI Bandarlampung dan juga para penulis serta jurnalis 
yang bersedia menyumbangkan karyanya atau dipilih karya dan 
komentar serta analisanya ke dalam buku ini. Beberapa karya itu, 
sebagian di antaranya, telah dimuat dan disiarkan di media massa 
tempat jurnalis itu bekerja dan media massa lain yang memuatnya. 
Tapi beberapa lainnya merupakan karya orisinal yang belum 
pernah diterbitkan atau dimuat sebelumnya. Perpaduan inilah 
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yang diharapkan makin menambah bobot isi buku ini.
Hasil penjualan buku ini, rencananya juga akan disumbangkan 

dan diberikan kepada para korban konflik Way Panji sebagai 
bentuk kepedulian. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dan ikut berpartisipasi atas terbitnya buku ini. 
Semoga apa yang dikerjakan teman-teman semua menuai balasan 
dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Semoga dengan adanya buku ini diharapkan masyarakat tak 
hanya tahu tapi juga dapat merasakan sendiri bahwa konflik 
hanyalah membuahkan penderitaan dan kesengsaraan bagi para 
korban semuanya. 

Kami juga berharap, karena itu Bumi Lampung “Sai Bumi Ruwa 
Jurai” yang heterogen dan miniatur Indonesia ini, dengan hampir 
semua etnis dan asal usul berbeda dapat hidup berdampingan 
dalam damai dan sejahtera, tidak lagi mengalami konflik baik 
dalam skala kecil maupun besar. 

Damai Lampung Sepanjang Hari!!!
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Media Massa dan 
Pedang Bermata Dua

Eko Maryadi
Ketua AJI Indonesia

Sejumlah media massa yang cenderung berlaku tidak 
profesional dapat diduga ikut terlibat dalam konflik 
antarwarga Desa Agom dan sekitarnya, dengan warga Desa 

Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, 
akhir Oktober 2012 lalu. Melalui ruang publik, media massa itu 
pun menyebarluaskan berita tentang belasan warga yang tewas, 
dan ratusan orang yang kehilangan akses tempat tinggal akibat 
pembakaran dan perusakan, menyusul pertikaian berdarah antara 
warga Lampung asli dan warga pendatang asal Bali itu. Amat 
disayangkan, saat sejumlah media massa malah menjadi bagian 
dari konflik sosial itu, bahkan berupaya mengeruk keuntungan 
dari konflik yang terjadi.   

Media massa dalam wilayah konflik ibarat pedang bermata 
dua. Satu sisi, ia menjadi senjata pembunuh yang mengerikan 
apabila informasi yang disebarkan mengandung kebencian dan 
memprovokasi kekerasan. Sisi lainnya, media massa bisa menjadi 
instrumen perdamaian dan pemberi solusi dalam konflik, 
apabila informasi yang disajikan mengandung pesan-pesan 
toleransi, meredam kebencian, objektif, proporsional, akurat, 
dan berimbang dalam pemberitaan.
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Dalam situasi konflik seperti itu, media massa memang menjadi 
mudah kehilangan profesionalisme dan sikap etiknya. Wartawan 
atau para jurnalis mudah pula tergelincir menjadi partisan alias 
mendukung salah satu pihak, untuk alasan personal sampai 
alasan etik. Dalam kasus konflik berdarah antara warga Desa 
Balinuraga, Way Panji dan warga Agom, Kalianda di Lampung 
Selatan, beberapa media massa ditunding justru menjadi pihak 
yang “mengipasi” konflik, bahkan menjadikan konflik sebagai 
komoditi untuk dijual. Kondisi tersebut merupakan pengulangan 
dari konflik bernuasa etnis-agama di Ambon dan Poso pada awal 
tahun 2000-an. Saat itu media massa yang saling mendukung 
dari kedua pihak, turut serta mengobarkan konflik dan menjadi 
bagian mesin pembunuh kemanusiaan.

Keterlibatan media massa dalam konflik komunal di Lampung 
Selatan, dan sebelumnya di Ambon, dan Poso, jelas merupakan 
pelanggaran kode etik. Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)—
sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK/-DP/III/2006 tentang 
Kode Etik Jurnalistik--menyebutkan: Wartawan Indonesia tidak 
menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 
merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 
atau cacat jasmani.

Bisa jadi kendala terbesar dalam pemberitaan yang profesional 
adalah masih rendahnya pemahaman wartawan dalam etika 
profesi, ketidakcakapan dalam peliputan, atau pelanggaran etika 
yang didorong oleh kantor media masing-masing. Tingginya 
pengaduan publik terhadap pemberitaan pers yang dinilai 
menyimpang, menunjukkan banyak wartawan Indonesia lemah 
dalam pemahaman konseptual, tidak mampu melakukan 
peliputan objektif, berimbang, dan independen. Kondisi tersebut 
diperparah dengan sangat sedikit kantor media massa yang 
memberikan pelatihan atau pembekalan jurnalistik kepada 
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wartawannya, sehingga banyak wartawan melakukan “trial and 
error” dalam tugas jurnalistiknya.

Saya menyambut baik terbitnya buku: “Merajut Jurnalisme 
Damai di Bumi Lampung” yang diprakarsai oleh Pengurus Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung dan ditopang oleh 
penerbit Indepth Publishing yang secara sistemastis memblejeti 
“dosa-dosa media massa” dan para jurnalis dalam peristiwa 
konflik antarwarga di Waypanji, Lampung Selatan. Saya berharap 
buku ini menjadi sumber inspirasi positif bagi masyarakat 
sekaligus bahan koreksi internal bagi jurnalis profesional dan 
kalangan media massa di Indonesia, khususnya di Provinsi 
Lampung. Jurnalis bukanlah profesi “Dewa” atau “Tuhan” yang 
tak bisa berbuat salah. Sebaliknya, jurnalis juga profesi setan 
yang bisa sesuka hati menabrak prinsip etika profesi yang pada 
gilirannya dapat merugikan publik yang dilayaninya.

Pilihan untuk menjadi profesional dan bermartabat serta 
memberi manfaat nyata bagi publik itu adalah hak sekaligus 
kewajiban yang melekat dalam diri kita semua, terutama bagi 
para jurnalis dan media massa secara keseluruhannya agar tidak 
terjerumus berperilaku seperti mencabik-cabik diri kita dan 
masyarakat sekelilingnya. 
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Pengantar
Penyunting

Budisantoso 
Budiman, 

Oyos Saroso HN

Setelah konflik bernuansa etnis terjadi di Kabupaten 
Lampung Selatan, akhir Oktober 2012 lalu, banyak orang 
kemudian menengok pada sejarah transmigrasi di Lampung. 

Sebagian orang, termasuk Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., 
terkesan malah menyalahkan program transmigrasi.  Dari tempat 
yang jauh, di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Gubernur Sjachroedin 
mengatakan bahwa salah satu akar masalah konflik di Lampung 
Selatan adalah “dulu para pendatang (transmigran) diberi tanah 
dan rumah, sementara penduduk asli dibiarkan jadi penonton”.

Pernyataan itu masih diulangi Sjachroedin yang juga pensiunan 
Komisaris Jenderal polisi ini, saat diwawancarai melalui telepon 
dalam acara talkshow di TV One. Transmigrasi seolah-olah 
menjadi faktor determinan terjadi konflik di Lampung Selatan 
‘sonder’ mempertimbangkan faktor kepempimpinan lokal dan 
ketegasan aparat keamanan. Transmigrasi dituding menjadi 
“kambing hitam” konflik sosial yang terjadi. 

Parahnya lagi, pascakonflik itu kemudian berkembang stigma 
seolah-olah menjadi pembenar bahwa orang asli (suku) Lampung 
itu berkarakter tidak baik dan antipendatang. Stigmatisasi itu 
setidaknya terlontar dari pendapat sosiolog Prof Tamrin Amal 
Tomagola. Jika stigmatisasi ini terus berkembang tentu saja 
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akan berdampak buruk. Bisa dibayangkan beberapa tahun ke 
depan anak-anak muda Lampung yang sedang melanjutkan 
belajar di Yogyakarta, bisa jadi akan kesulitan mencari rumah 
kontrakan hanya lantaran stigma buruk itu. Saat mereka lulus dan 
melamar pekerjaan di  daerah lain pun, mungkin akan kurang 
dipertimbangkan hanya karena mereka berasal dari Lampung. 
Memang ini bisa jadi hanya merupakan pengandaian yang 
berlebihan, bahkan terlalu dini. Namun, bukan tidak mungkin 
hal itu akan terjadi. 

Fakta sejarah membuktikan bahwa stigma buruk itu tidak 
sepenuhnya benar. Contoh paling aktual tentu saja adalah 
sejarah para pendatang asal Bali di Kabupaten Lampung Selatan. 
Selama ini sejarah perkembangan kawasan perkampungan Bali 
di Lampung Selatan selalu menjadi disederhanakan sebagai 
program transmigrasi yang dijalankan pemerintah seperti 
berjalan selama ini. Padahal, faktanya perkampungan Bali di 
Lampung Selatan berbeda dengan perkampungan Bali di daerah-
daerah transmigrasi di Lampung, seperti di Lampung Tengah, 
Lampung Timur, dan Tulangbawang. Sejarah orang Bali di 
Lampung Selatan tidak terlepas dari semangat orang asli suku 
Lampung bernama Intan Mas Jahidin, untuk mempraktikkan 
nilai-nilai moral suku Lampung.

Intan Mas Jahidin, 91 tahun, tokoh masyarakat Kalianda, 
Lampung Selatan bisa bercerita banyak tentang sejarah tersebut. 
Dia-lah yang dulu yang pertama kali menerima orang Bali 
setelah hijrah ke Lampung akibat letusan Gunung Agung. Intan 
Mas adalah orang asli Lampung yang mendirikan beberapa 
perkampungan Bali di Lampung Selatan. Hal itu dilakukan Intan 
Mas saat menjadi Kepala Negari Kalianda (sekarang bupati) pada 
era 1957-1968. 

Sebagai Kepala Negeri, Intan Mas kala itu memiliki kekuasaan 
besar di wilayahnya, baik secara adat maupun dalam Pemerintahan 
Republik Indonesia. Selain membawahkan pemerintahan 
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Kalianda, dia juga menjadi Penyimbang adat. Pada 1963, ketika 
lima orang warga dari Pulau Bali datang ke rumahnya untuk 
meminta bantuan, atas kewenangan yang dimiliki, dia langsung 
mengiyakannya.

 Menurut Intan Mas, pada sekitar tahun 1963, seusai Gunung 
Agung meletus datanglah lima orang warga Bali ke rumahnya. 
Kelima orang itu mengaku rumahnya hancur, tidak memiliki 
apa-apa lagi, dan ingin melanjutkan kehidupan baru di Lampung. 
Tidak sekadar memberikan tempat menumpang, Intan Mas 
Jahidin juga menjanjikan memberikan tanah kepada mereka.

Kelima orang itu kemudian pulang ke Bali untuk membawa 
keluarganya masing-masing. 

Demikianlah, ketika mereka kembali ke Lampung Selatan, 
dengan membawa serta 15 kepala keluarga lain. Masing-masing 
kepala keluarga diberi jatah tanah marga masing-masing dua 
hektare. Di atas tanah itulah mereka mendirikan rumah dan 
bertani di bumi Lampung Selatan.

Selama empat tahun sisa kepemimpinan Intan Mas, setidaknya 
terdapat 15.000 hektare tanah marga yang telah diberikan kepada 
sekitar 7.000 kepala keluarga warga Bali yang memilih hijrah 
ke Lampung itu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok 
sesuai dengan daerah asal di Bali. Di Lampung Selatan mereka 
kemudian mendirikan perkampungan Balinuraga, Baliagung, 
dan Napal. Adapula yang kemudian bergabung dengan warga 
suku lain, seperti Sidoreno (bersama orang dari Jawa), Palas, dan 
Sidomakmur.

Intan Mas Jahidin mengaku, kemurahan hatinya tak lain 
dilandasari semangat nasionalisme dan keinginan untuk berbagi 
kepada sesama. “Saya tidak pernah melihat apa agamanya dan dari 
mana sukunya. Kalau saya punya, maka saya akan memberikan 
apa yang mereka minta. Karena para pendatang Bali itu perlu 
bantuan, ya saya bantu. Saya ikhlas,” kata dia lagi.

Menurut Intan Mas, pemberian jatah tanah kepada para 



Merajut Jurnalisme Damai di Lampung | xvii 

pendatang dari Bali itu juga sebagai wujud pengalaman salah satu 
nilai hidup orang Lampung, yaitu Nemui Nyimah (terbuka dan 
menerima tamu dengan baik). 

 Meskipun kini sudah pension sebagai kepala negeri, Intan Mas 
Jahidin tetap dihormati oleh warga berbagai suku di Lampung 
Selatan. Semua gubernur Lampung dan bupati di Lampung 
Selatan yang baru saja dilantik, selalu menyempatkan datang 
ke rumahnya untuk minta dukungan dan restu. Ia juga  kerap 
diminta pendapat dan pertimbangannya setiap kali terjadi konflik 
yang melibatkan orang Lampung dengan warga pendatang.

v

Lampung dikenal sebagai “Sai Bumi Ruwa Jurai”. Orang 
Lampung sangat ramah dan terbuka. Orang Lampung juga cinta 
damai. Karena itu, sebagai wujud kepedulian kami terhadap 
kedamaian di Lampung, sekumpulan jurnalis yang tergabung 
dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung 
bersama para akademisi di Lampung, kemudian menggagas 
penerbitan sebuah buku untuk menyokong perdamaian 
pascakonflik di Lampung Selatan. 

Buku sederhana ini disusun di tengah galau hati dan 
kekhawatiran masih akan terjadi konflik bernuansa SARA pada 
masa mendatang. Kalau pun apa yang menjadi kekhawatiran 
kami itu terjadi, semoga bukan menjadi alamat masa depan 
persaudaraan dan kedamaian di Lampung akan meredup. Itulah 
yang kemudian mempertebal tekad kami untuk mengumpulkan 
tulisan kawan-kawan jurnalis yang berserak di media massa 
tempat mereka bekerja. Beberapa jurnalis malah menyiapkan diri 
menulis kembali yang kami perlukan. Kami semakin bersemangat 
ketika dukungan dari para akademisi dan budayawan juga cukup 
besar, untuk turut menyumbangkan tulisan dan analisis masing-
masing. 
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Sebermula, buku ini tidak diniatkan sebagai buku yang utuh 
merupakan hasil riset mendalam, penelitian atau investigasi. Buku 
ini hanya berupaya untuk memaparkan secuil peristiwa, data, 
dan fakta lapangan saat terjadi konflik antarwarga di Lampung 
Selatan. Buku ini juga berupaya dapat mendedahkan beberapa 
perspektif, analisis, dan tawaran solusi untuk menyelesaikan 
konflik bernuansa etnis di Lampung. 

Kami menyadari bahwa isi maupun tampilan buku ini masih 
jauh dari sempurna. Karena itulah kami mempermaklumkan 
buku ini sebagai sebuah wacana terbuka yang siap mendapatkan 
kritik atau koreksi, sehingga memungkinkan untuk dapat 
diperbaiki dan disempurnakan lagi pada edisi selanjutnya.

Semoga upaya kecil ini bias tetap memberikan manfaat yang 
besar bagi kita semua, bagi upaya semua pihak dapat selalu 
menjaga kehidupan masyarakat yang pluralis dapat selalu hidup 
berdampingan dengan rasa perdamaian untuk kesejahteraan 
bersama-sama. Tabik!

Bandarlampung, Desember 2012
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“Catatan Pembuka: rangkuman konflik Balinuraga 
Lampung Selatan”

Bagian Satu
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Isbedy Stiawan Z.S

PERTANYAN-PERTANYAAN
: duka
 
tak akan kubawa luka ini sebab semasa kanak-kanak
yang berdarah akan kering nantinya. lalu menuju 
tanah kosong lagi untuk bermain atau bercengkerama
“aku mencintaimu sebab kita lahir di bumi dan di way
yang sama. dan ketika remaja sama-sama memanjat pohon
atau ke kebun, mencabuti mentimun serta singkong.”
 
siapa yang telah bercerita bohong? kalau kau terusir
dari tanah ini, siapa lagi akan kunamai pendatang?
jika kau pergi, akankah ada panggilan pribumi?
 
sejak dulu orang-orang datang dan pergi
sebagai pengembara seperti ditulis kitabsuci
si adam dan hawa yang diturunkan jauh 
dari bukit rahma: padang arafah pertemuan cinta
 
jika aku pendatang dan kau pribumi
kenapa tidak kita berpadu?
 
kalaulah tanah ini milikmu
lalu di mana Tuhan?
 
Oktober-November 2012
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Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Itulah barangkali 
peribahasa yang tepat untuk menggambarkan konflik 
sosial antara warga Desa Balinuraga dan Sidoreno di 

Kecamatan Way Panji dengan warga Desa Agom dan beberapa 
desa lain di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, 
28-29 Oktober 2012 lalu. Akibat perbuatan beberapa pemudanya, 
Desa Balinuraga menjadi ‘luluh lantak’ menjadi sasaran amukan 
dan luapan amarah belasan ribu orang. 

Kisah tragis yang mengakibatkan sedikitnya 14 orang tewas 
(sesuai data resmi pihak kepolisian)—versi lain, jumlah korban 
tewas lebih banyak lagi, yaitu 10 orang warga Balinuraga dan 
empat warga Kecamatan Kalianda yang meninggal dunia itu, 
bermula dari kenakalan-iseng sekelompok anak muda Balinuraga, 
Sabtu (27/10) sore.  

Saat itu, dua gadis berboncengan sepeda motor melintasi jalan 
desa itu, Nurdiyana Dewi (18), warga Desa Agom, Kecamatan 
Kalianda, dan Emiliya Elisa (17), warga Desa Negeripandan, 
Kecamatan Kalianda, Sabtu (27/10) sekitar pukul 17.00 WIB. 
Keduanya hendak pulang ke rumahnya usai membeli peralatan 
makeup di sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo, 
Kecamatan Way Panji.

Catatan
Pembuka

Budisantoso 
Budiman,

Oyos Saroso HN
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Laju sepeda motor yang dinaiki Diana dan Emi itu memang 
perlahan, sehingga para pemuda Bali itu dengan mudah 
bisa mengejarnya dengan sepeda. Seorang pemuda berusaha 
memegang paha Emi. Emi yang duduk diboncengkan Diana, 
berusaha menepis. Karena jumlah pemudanya lebih  banyak, 
konsentrasi Diana  mengendarai sepeda motor pun buyar 
sehingga sepeda motor pun terjatuh. 

Seorang warga Desa Balinuraga datang dan berusaha menolong. 
Para pemuda itu juga mencoba menolong dengan mengangkat 
kedua gadis ke pinggir jalan. Diana menelepon keluarganya. Tak 
lama kemudian, kakak Diana datang dan membawanya pulang. 
Sesampai di rumah, gadis yang mengalami luka memar di siku 
dan lutut itu segera diurut oleh tukang urut. Sementara kedua 
orang tua gadis itu mengobati dan menunggui tukang urut, di 
luar rumah sudah berdatangan ratusan warga desa. Beberapa di 
antaranya warga desa tetangga.

Malam itu, didampingi Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur, 
keluarga korban pun mendatangi Desa Balinuraga untuk meminta 
pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. 

“Kami sebenarnya hanya ingin mereka mau menanggung biaya 
pengobatan. Ibunya Emi (adik Rokhim) juga sepakat seperti itu. 
Malam itu juga, atas saran polisi, anak dan keponakan saya kami 
bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda,” kata Rokhim, 55 
tahun, ayah Diana.

Berbeda dengan orang tua Diana dan Emi yang sebenarnya 
tidak menuntut macam-macam. Ratusan warga dari beberapa 
desa yang datang ke Desa Agom justru ingin agar para pemuda 
Desa Balinuraga yang berbuat ulah itu diberi “pelajaran”. Mereka 
menganggap para pemuda itu sudah keterlaluan dan menghina 
harga diri mereka. 

Malam itu juga, ratusan orang yang berkumpul kemudian 
mendatangi Desa Balinuraga untuk mencari para pemuda 
yang telah mengganggu kedua gadis Desa Agom. Mereka tidak 



6 | Merajut Jurnalisme Damai di Lampung

berhasil bertemu dengan para pemuda Balinuraga. Mereka 
kemudian ditemui Kepala Desa Balinuraga, Ketut Wardane. 
Dalam pertemuan itu, Ketut Wardane berjanji menanggung 
seluruh biaya pengobatan kedua gadis Desa Agom.

Ternyata kabar tentang dua gadis Desa Agom mengalami 
pelecehan seksual malam itu begitu cepat menyebar. Malam 
itu, pesan singkat (SMS) melalui telepon seluler berisi ajakan 
menyerang Desa Balinuraga pun tersebar luas hingga ke luar 
Lampung Selatan. 

Minggu pagi, 28 Oktober 2012, sekitar 300-an orang kembali 
berkumpul di perempatan Jalan Way Harong. Mereka siap 
untuk melakukan penyerangan. Sasaran mereka bukan hanya 
Desa Balinuraga yang hampir seratus persen dihuni warga asal 
Bali, tetapi juga Desa Sidoreno (tetangga Desa Balinuraga) yang 
penduduknya warga campuran Bali dan Jawa. 

Rupanya warga Balinuraga sudah mempersiapkan diri akan 
mendapatkan serangan. Bentrokan tak dapat dihindari. Personel 
polisi dan tentara tidak berhasil melerai bentrokan itu. Tiga orang 
dari kelompok masssa penyerang meninggal akibat bentrokan 
tersebut. Mereka adalah Yahya Bin Abdulah (45) warga Kelurahan 
Wayurang, Marhadan (35) warga Gunungterang, dan Alwin (35) 
warga Desa Tajimalela. Tak satu pun korban meninggal berasal 
dari Desa Agom yang justru menjadi sasaran serangan massa 
itu.

Kabar korban meninggal tiga warga desa di Kecamatan 
Kalianda pun cepat menyebar karena didukung penggunaan 
media sosial dan media online. Bersamaan dengan tersebar 
kematian tiga warga Kecamatan Kalianda, sejak Minggu malam 
telah beredar ajakan kepada warga etnis Lampung untuk 
melakukan pembalasan atas peristiwa itu. 

Entah siapa yang pertama kali menyebarluaskannya, 
sepanjang Minggu (28/10) malam hingga Senin (29/10) pagi, 
sentimen etnis Lampung seakan dibangkitkan melalui jejaring 
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sosial Facebook dan Blackberry Mesenger (BBM). Intinya: orang 
Bali di Balinuraga harus diberi pelajaran. Kematian harus dibalas. 
Aroma kebencian terhadap orang Bali pun menyebar lewat dunia 
maya. 

“Saya juga mendapatkan pesan singkat melalui telepon 
genggam. Dalam pesan singkat itu disebutkan kami (orang 
Lampung, Red) harus bersatu karena sudah dihina oleh orang 
Bali. Pi’il (harga diri) orang Lampung sudah diinjak-injak. Tapi, 
saya abaikan pesan itu,” kata Juniardi, Ketua Komisi Informasi 
(KI) Provinsi Lampung.

Senin (29/10) pagi, sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan orang 
datang secara bergelombang di Jalan Way Harong dan Simpang 
Patok. Lama kelamaan jumlah mereka mencapai belasan ribu 
orang. Mereka tidak hanya datang dari Lampung Selatan, tetapi 
menurut informasi, juga berasal dari Lampung Timur, Lampung 
Tengah, Bandarlampung, Tanggamus, bahkan Provinsi Banten. 
Mereka datang menggunakan truk dan sepeda motor. Mereka 
membawa senjata tajam pembunuh berupa parang, pedang, 
golok, celurit, bahkan ada yang membawa bambu runcing.

Personel polisi dan TNI bersenjata lengkap yang jumlahnya 
mencapai sekitar 2.100 orang berusaha menjaga secara ketat. 
Aparat yang berasal dari Polda Lampung, Polda Banten, Markas 
TNL AL Marinir Piabung, dan Korem 043 Garuda Hitam Lampung 
itu berusaha memblokir jalan menuju Desa Balinuraga. Namun, 
menjelang sore, pertahanan mereka akhirnya dapat dijebol. Jalan 
berhasil diblokir, tetapi ribuan orang itu kemudian bias masuk 
menuju Desa Balinuraga melewati sawah dan kebun.

Massa yang bersenjata tajam dan bambu runcing itu secara 
membabi buta spontan membakar rumah-rumah warga dan 
merusak bangunan sekolah. Asap hitam mengepul menghiasai 
Desa Balinuraga. Massa sudah seperti mengamuk tanpa kendali. 
Mereka tidak lagi hanya mencari pemuda Desa Balinuraga yang 
dituding telah berbuat ulah, tetapi menyerang siapa pun warga 
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Balinuraga yang melakukan perlawanan. 
Warga Balinuraga pun lari lintang pukang untuk 

menyelamatkan diri ke sawah dan kebun sekitarnya. Beberapa 
di antaranya berhasil menjauh  ke tempat yang aman. Namun, 
beberapa warga lainnya, di antaranya tertangkap dan dibunuh 
beramai-ramai secara mengenaskan. Setidaknya diketahui 
terdapat sepuluh orang warga Balinuraga yang meninggal dalam 
serangan tersebut. 

Warga Desa Balinuraga dan Sidoreno yang meninggal saat 
pertikaian antarkampung tersebut, yakni: Rusnadi alias Made Patis 
(55), Pan Malini alias Nyoman Sukarna (60), Terat Ratminingsih 
alias Wayan Paing (56), Wayan Kare (40), Muriyati (55), Gede 
Semarajaya (15), Pan Kare (60) Ketut Buder (65), dan Pan Ladri 
alias Ketut Parta (60). Satu korban lagi, belum jelas identitasnya, 
dan dikabarkan belum dilaksanakan prosesi “Ngaben”, saat 
sembilan jasad lain telah menjalaninya bersama-sama.

Setelah para penyerang pergi, malam itu juga polisi 
mengevakuasi warga Balinuraga. Sebanyak 1.703 warga 
Balinuraga dan Sidoreno diungsikan ke Sekolah Polisi Negara di 
Kemiling, Bandar Lampung. 

Selain 9 atau 10 korban meninggal, ada 7 orang warga 
Balinuraga yang harus dirawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek 
Bandar Lampung. Mereka adalah Devina (20 hari), Made Tedi (14 
thn), Made (1 bulan), Ny. Ketut Suwanti (50 tahun), Ny. Wayan 
(27 thn), Ketut Nur.H (15 thn), dan Ramli (51 thn). 

“Balita yang usianya masih dua minggu itu dibawa lari oleh 
ibunya ke kebun. Ia harus ikut ibunya bermalam di kebun 
dalam kegelapan. Esok harinya baru bisa diselamatkan,” kata Siti 
Maryam, ketua Ikatan Wanita Hindu Darma Indonesia (IWHDI) 
Kabupaten Lampung Selatan.

Mukhsim, ayah Diana, salah satu gadis yang dikabarkan 
dilecehkan, mengaku sangat menyesal kecelakaan yang dialami 
anaknya menimbulkan konflik dan menewaskan banyak orang. 
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“Saya tidak menyangka kejadiannya bisa seperti ini. Kejadian ini 
tidak kami inginkan. Kami hanya ingin mendapatkan ganti biaya 
pengobatan anak saya. Kini kami menjadi takut keluar rumah,” 
ujar dia.

Siti Noor Laila, Komisioner Komnas HAM asal Lampung 
mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari 
para korban, sangat kecil kemungkinan pelaku pembunuhan 
itu adalah warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung 
Selatan. Menurut Laila, Ny. Made (ibu kandung korban Gede 
Semarajaya) mengaku melihat dengan jelas pembunuh anaknya 
karena anaknya telah dibunuh secara keji di depannya.

“Ia mengaku itu bukan warga Agom. Warga Balinuraga dan 
warga Agom menurut Made sudah saling mengenal dan biasa 
kerja sama,” kata Laila pula.

Siti Noor Laila mengatakan, konflik antara warga Desa 
Balinuraga dengan warga Desa Agom menjadi besar dan 
menyebabkan banyak korban karena kepemimpinan Bupati 
Lampung Selatan Rycko Menoza yang lemah serta adanya 
provokasi dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan 
dari konflik tersebut.

“Saat kejadian, Bupati sedang berada di Jatinangor Jawa Barat 
bersama para kepala desa di Lampung Selatan untuk mengikuti 
bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan. Ketika pulang ke 
Lampung Selatan, dia juga tidak bisa langsung meredam emosi 
warga karena banyak warga Kalianda yang masih marah dengan 
dia,” ujar Laila.

Menurut Siti Noor Laila, publik harus berhati-hati menyikapi 
kasus konflik sosial bernuansa SARA di Lampung Selatan itu. 
“Saya melihat persoalannya tidak sesederhana yang diperkirakan 
banyak orang. Masalahnya kompleks. Ada banyak kepentingan. 
Banyak kejanggalan. Harus ada investigasi mendalam untuk bisa 
mengungkap kasus yang sebenarnya,” kata Laila lagi. 

Mangku Wayan Gambar, tokoh Desa Balinuraga, mengaku 
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selama ini memang ada beberapa pemuda di desanya yang sering 
membuat resah warga. Warga tidak berani menegur karena takut. 
Kelompok pemuda itu juga sering membuat ulah di beberapa 
desa tetangga.

“Warga desa lain juga takut. Mereka seperti preman 
kampung. Setelah perdamaian warga Balinuraga dengan Agom 
ditandatangani, kami tidak ingin ada lagi kejadian seperti ini. 
Warga ingin hidup damai secara berdampingan,” kata dia pula.

v 

 Berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Provinsi Lampung 
sering disebut sebagai “Jawa Utara”. Hal itu disebabkan letaknya 
yang sangat dekat dengan Pulau Jawa, meskipun dipisahkan oleh 
sebuah selat, Selat Sunda. Bagi daerah-daerah di Pulau Sumatera, 
Lampung memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan 
pintu gerbang bagi Pulau Sumatera. 

Provinsi Lampung didirikan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) No 3/1964 tertanggal 18 Maret 1964. Perppu 
tersebut kemudian menjadi Undang-Undang No. 14/1964. 
Sebelumnya Lampung merupakan sebuah Karesidenan di 
bawah wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota 
Palembang.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak di ujung tenggara 
Pulau Sumatera pada posisi 103.40 derajat –105.50 derajat Bujur 
Timur (BT) dan 3.45 derajat--6.45 derajat Lintang Selatan (LS). 
Batas-batas wilayah administratif Provinsi Lampung adalah: 
sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi 
Sumatera Selatan, sebelah timur dengan Samudra Hindia, dan 
sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda/Provinsi Banten. 

Secara keseluruhan luas daerah Lampung 51.991,8 km2, 
dengan luas daratan 35.376,5 km2. Panjang garis pantai 1.105 
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km (termasuk 69 pulau-pulau kecil, terbesar Pulau Tabuan).  
Lampung memiliki dua teluk besar, yaitu Teluk Lampung dan 
Teluk Semangka, sedangkan luas perairan pesisir kurang lebih 
16.625,3 km2.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan laju pertumbuhan 
1,23 persen per tahun, jumlah penduduk Lampung pada 2010 
sebanyak 7.596.115 jiwa. Jumlah itu hanya 3 persen dari jumlah 
penduduk nasional yang mencapai 237.556.363 jiwa. 

Meskipun BPS pada Sensus Penduduk 2010 tidak menyebutkan 
asal-usul suku, diyakini suku Jawa masih menjadi penduduk 
dominan di Lampung. Bila patokannya adalah Sensus Penduduk 
tahun 2000 menempatkan suku Jawa sebagai entitas terbesar 
di Lampung (mencapai lebih dari 60 persen). Suku Lampung 
sendiri hanya dalam kisaran 12-an persen dari total penduduk 
Lampung.

Selain karena masuk pendatang yang melakukan migrasi, 
banyak penduduk pendatang di Lampung (terutama suku 
Jawa) karena adanya Program Kolonisasi yang dijalankan 
oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kolonisasi pertama, dengan 
memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Gedongtataan di 
Lampung Selatan terjadi pada 1901. Setelah Indonesia merdeka, 
pemindahan penduduk dari Jawa ke Lampung dilakukan dengan 
Program Transmigrasi. Gelombang transmigrasi yang terjadi 
hingga tahun 1970-an menyebabkan orang-orang Jawa beranak-
pinak dan menjadi penduduk terbesar di Lampung hingga saat 
ini. 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
multietnis. Berbagai suku bangsa berada di daerah ini. Mulai dari 
suku Lampung, Banten, Jawa, Sunda, Bali, Padang, Se mendo, 
Komering, Batak, Bugis, Madura, Tionghoa, dan lain-lain. 
Mereka hidup berdampingan secara damai. Lampung sering di-
sebut sebagai “Indonesia mini” karena berbagai suku dapat hidup 
secara berdampingan di daerah ini. 
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Sejarah Lampung 
Profesor Hilman Hadikusuma, Barusman, dan Razi Arifin 

dalam buku Adat Istiadat Orang Lampung (1996) menyebutkan,  
sejarah suku bangsa Lampung dimulai dari zaman Hindu 
animisme, yaitu antara tahun pertama Masehi hingga permulaan 
abad ke-16. Zaman Hindu animisme adalah zaman masuk 
ajaran-ajaran atau sistem kebudayaan yang berasal dari daratan 
India, termasuk Budhisme yang unsur-unsurnya terdapat dalam 
adat budaya orang Lampung. 

Sejarah Lampung sebagai daerah maritim dibuktikan dengan 
ditemukan berbagai bahan keramik dari zaman Dinasti Han 
(206-220 sebelum Masehi) dan zaman Dinasti Ming (1368-
1643). Menurut kabar dari Cina (China cronicle), pada abad VII 
di daerah selatan (Namphang) terdapat kerajaan yang disebut 
sebagai Tolang P’ohwang (to=orang, Lang P’ohwang=Lampung) 
atau Tulang Bawang. Pusat kerajaan Tulang Bawang diperkirakan 
berada di sekitar Menggala atau Sungai Tulang Bawang hingga 
Pagardewa (Kabupaten Tulangbawang sekarang). 

Pusat Kerajaan Tulang Bawang diperkirakan berada di 
sekitar Menggala atau Sungai Tulang Bawang hingga Pagardewa.  
Sayangnya, jejak sejarah kerajaan itu hingga kini sulit dilacak 
karena minim akan bukti-bukti peninggalan bersejarah

Posisi Lampung sebagai daerah maritim menjadikan orang 
Lampung sejak zaman dahulu kala sudah dikenal sebagai pelaut. 
Kapal laut tradisional Lampung dikenal sebagai Jung. Jung inilah 
yang kelak kemudian dikenal sebagai salah satu ornamen penting 
dalam khasanah budaya Lampung, termasuk dalam salah satu 
unsur ragam hias Tapis Lampung.

Para pedagang  dari daerah lain di Nusantara dan mancanegara 
sejak dulu sudah banyak yang berkunjung ke Lampung, untuk 
melakukan transaksi dagang. Selain para pedagang dan nelayan 
dari Bugis, Makasar, Banten, Cirebon, dan Palembang, para 
pedagang dan nelayan yang sejak abad 18 sudah berkunjung ke 
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Lampung adalah orang-orang dari Gujarat (India). Bahkan, jauh 
sebelum itu, pada abad 14 orang-orang China pada Dinasti Ming 
sudah berkunjung ke Lampung.

Jejak sejarah Lampung juga bisa ditelusuri dari penemuan 
sejumlah prasasti, antara lain Prasasti Palas Pasemah di Lampung 
Selatan dan Prasasti Batu Bedil di Kabupaten Tanggamus, 
sehingga dapat diketahui bahwa pada abad ke-8, Lampung berada 
di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. 

Aneka peninggalan bersejarah dalam bentuk tulisan 
menunjukkan bahwa Lampung memiliki budaya tinggi. 
Penemuan itu membuktikan bahwa orang Lampung sejak zaman 
dulu kala sudah mengenal baca dan tulis. Bukti lain bahwa 
orang Lampung sejak zaman dulu sudah mengenal baca-tulis 
adalah dengan dimiliki aksara Lampung (Kha-ga-nga). Para ahli 
berpendapat bahwa aksara Lampung berasal dari perkembangan 
aksara Dewdatt Deva Nagari (aksara Devanagari) dari India. 
Aksara-aksara tersebut berbentuk suku kata, seperti aksara Jawa 
(Ha-na-ca-ra-ka).

Dengan masuk Islam ke Lampung pada sekitar abad XVI, yaitu 
saat bertahta Sultan Hasannudin (1522-1570), tradisi membaca 
dan menulis itu terpelihara dengan baik dalam bentuk tulisan 
berhuruf Arab dan Khaghanga. 

Karena kekayaan alam yang melimpah ruah, terutama berupa 
rempah-rempah, pada zaman dulu Lampung menjadi rebutan 
dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kasultanan 
Banten.  Kedua kerajaan itu saling berebut pengaruh. Tujuannya 
bukan sekadar untuk menjadikan Lampung sebagai bagian dari 
kedua kerajaan tersebut kerajaan-kerajaan itu, tetapi terutama 
untuk menguasai rempah-rempah dan aneka hasil hutan dari 
daerah ini. 

Pada saat Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kasultanan 
Banten (1651—1683), Belanda berusaha  mengadu domba 
putra Sultan Ageng bernama Sultan Haji. Tujuannya tak lain 
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untuk menguasai Banten. Sultan Haji yang terpikat oleh bujuk 
rayu VOC, akhirnya justru membantu Belanda untuk melawan 
ayahnya sendiri. Sebagai balas jasa, Sultan Haji menyerahkan 
daerah Lampung kepada Belanda. 

Pada 7 April 1682 Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan.Sultan 
Haji. Sultan Haji kemudian diangkat Belanda menjadi Sultan 
Banten menggantikan ayahnya. Perundingan antara VOC dengan 
Sultan Haji menghasilkan Piagam tertanggal 27 Agustus 1682, 
antara lain berisi pengawasan perdagangan rempah-rempah 
atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Haji kepada VOC. 
Karena itu, VOC sekaligus memiliki hak monopoli perdagangan 
di daerah Lampung.

Belanda akhirnya leluasa menguasai Lampung. Sejak tahun 
1857 perkebunan mulai dikembangkan, dengan menanam 
tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit. Guna kepentingan 
pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu, pada 1913 Belanda 
membangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju 
Palembang. 

Menjelang Indonesia merdeka sampai zaman perjuangan fisik 
mengusir penjajahan Belanda dan Jepang, para pejuang Lampung 
menunjukkan kegigihannya untuk membela tanah airnya.

Bangsa dan kebudayaan asing yang banyak masuk ke wilayah 
Lampung itu akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan adat-
istiadat orang Lampung. Adat-adat istiadat itu sampai sekarang 
masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebagian 
besar orang Lampung kini beragama Islam, pada saat mereka 
melakukan upacara adat, masih tampak pengaruh unsur Hindu 
pada pakaian dan peralatan yang digunakan. Hal yang sama 
juga tampak pada kain Tapis Lampung. Aneka ragam hias yang 
terdapat pada tapis-tapis kuno menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh budaya animisme, Hindu, Budha, China, Dongson, 
dan Islam. 

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, generasi awal orang 
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Lampung berasal dari Sekala Brak, di kaki Gunung Pesagi di 
Lampung Barat. Pada sekitar abad ke-3 Masehi, daerah itu dihuni 
oleh Buay Tumi (Suku Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita 
bernama Ratu Sekerummong. Rakyat negeri itu menganut 
kepercayaan dinamisme yang dipengaruhi ajaran Hindu 
Bairawa.

Beberapa peneliti dan budayawan Lampung juga memperkuat 
tesis Prof. Hilman. Penulis budaya Lampung Diandra 
Natakembahang, mengatakan bahwa kata “Lampung” berasal 
dari “anjak lambung” yang berarti tempat yang tinggi. Tempat 
tinggi itu menunjuk pada Gunung Pesagi, gunung tertinggi di 
Lampung. 

Bukti-bukti sejarah  Suku Tumi, menurut Diandra, sampai 
sekarang masih terdapat di sekitar lereng Gunung Pesagi. Di 
sana ditemukan sejumlah peninggalan kuno, seperti bekas kaki, 
altar, dan tempat eksekusi. Prasasti Hujung Langit (Hara Kuning) 
yang ditemukan di Bunuk Tenuar, Liwa, Lampung Barat diyakini 
sebagai bukti peninggalan Skala Brak pada zaman Suku Tumi. 
Dalam prasasti bertarikh 9 Margasira 919 Saka itu, terpahat 
nama seorang raja yang diduga pernah berkuasa di Skala Brak, 
bernama Baginda Sri Haridewa.

Sedangkan dari sebuah batu berangka tahun 966 Saka atau 
1074 Masehi yang juga ditemukan di Bunuk Tenuar, Liwa, 
Lampung Barat, diperoleh keterangan bahwa Lampung telah 
dihuni sekelompok masyarakat beragama Hindu. Diperkirakan, 
batu yang bertuliskan huruf Pallawa  di sana merupakan perangkat 
untuk mengeksekusi orang yang melanggar hukum kerajaan. 
Unsur Hindu dalam kebudayaan Kerajaan Skala Brak juga 
menguat dengan ditemukan parit-parit, jalan-jalan setapak, batu 
persegi, batuan berukir, serta puing-puing candi khas Hindu.

Menurut budayawan Lampung, Udo Z. Karzi, masuk Islam 
ke Skala Brak dibawa oleh empat putra Sultan Maulana Umpu 
Ngegalang Paksi, Raja Pagaruyung sekitar abad 16. Keempat 
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putra sultan itu adalah Umpu Bejalan Di Way (bernama asli Inder 
Gajah), Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong.

Penguasa terakhir Kerajaan Skala Brak pada masa Hindu 
adalah seorang perempuan bernama Umpu Sekekhummong 
(Ratu Sekerumong). Meskipun sempat melakukan perlawanan, 
namun Skala Brak tidak mampu menahan serangan dari Kerajaan 
Pagaruyung yang lebih kuat. 

Setelah berhasil menguasai Skala Brak, keempat pangeran 
Pagaruyung mendirikan suatu perserikatan bernama Paksi Pak, 
yang berarti “Empat Serangkai” atau “Empat Sepakat”. Empat 
serangkai menunjuk pada empat putra Sultan Maulana Umpu 
Ngegalang Paksi. Empat penguasa baru itu membagi wilayah 
Skala Brak secara rata. Masing-masing memiliki wilayah, rakyat, 
dan adat-istiadatnya sendiri. Mereka mempunyai kedudukan 
yang sama. 

Masing-masing wilayah disebut Kepaksian. Kepaksian Skala 
Brak mengalami kemunduran pada era penjajahan Belanda. Pada 
tahun 1810 dan 1820, Istana Skala Brak hancur akibat serangan 
Belanda. 

Prof. Hilman Hadikusuma mencatat, penduduk asli suku 
Lampung terdiri atas dua subsuku besar, yaitu Lampung 
Pesisir (Saibatin) dan Lampung Pepadun. Masyarakat adat 
Lampung Saibatin mendiami wilayah  sekitar pesisir (pantai), 
sementara masyarakat adat Pepadun mendiami wilayah daratan/
pedalaman.

Orang Lampung sampai hari ini masih memegang teguh 
falsafah hidup yang sudah berlangsung turun-temurun sejak 
ratusan tahun lalu yang tercantum dalam Kitab Kuntara Raja Niti. 
Falsafah hidup itu, antara lain Piil-Pesenggiri (malu melakukan 
pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri), Juluk-
Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang 
disandangnya), Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk 
bersilaturahmi serta ramah menerima tamu), Nengah-Nyampur 
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(suka bergaul, aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak 
individualistis), Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling 
membantu dengan anggota masyarakat lainnya).

Keterbukaan orang Lampung itulah yang kemudian menjadi 
salah satu pertimbangan Lampung menjadi daerah tujuan 
transmigrasi pada masa Orde Lama dan zaman Orde Baru. 
Tidak hanya terbuka, orang Lampung juga dikenal murah hati. 
Buktinya, banyak tanah marga atau tanah adat yang dihibahkan 
orang Lampung kepada para pendatang.

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970, pada kawasan 
transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkan sebanyak 
53.607 kepala keluarga (222.181 jiwa) dari Pulau Jawa dan Bali. 
Mereka tersebar pada 24 (dua puluh empat) tempat transmigrasi 
di Lampung. Antara lain di Lampung Tengah, Lampung 
Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tanggamus, Pringsewu, 
Tulangbawang, dan Lampung Barat.

Areal penempatan atau daerah kerja yang dijadikan kawasan 
penempatan transmigrasi di daerah Lampung umumnya berasal 
dari tanah-tanah marga, baik yang diserahkan langsung kepada 
Direktorat Transmigrasi oleh pemerintah daerah setempat 
melalui prosedur penyerahan maupun bekas-bekas daerah 
kolonisasi dulu. 

Setelah era reformasi bergulir dan kepala daerah dipilih 
secara langsung, konflik bernuasa SARA pun mulai merebak di 
Lampung. Konflik tersebut pada umumnya terjadi di daerah-
daerah eks-transmigrasi yang proses pembaurannya kurang 
‘smooth’ atau tidak mulus. Sementara itu, bersamaan dengan 
eforia merayakan pemilihan daerah secara langsung, para tokoh 
lokal yang merasa layak naik ke pentas politik juga memanfaatkan 
isu etnis untuk mendulang dukungan. Namun agak ironis, ketika 
beberapa kasus bernuasan etnis itu meledak di daerah ini, tidak 
terlalu terdengar kiprah para tokoh itu untuk membantu dalam 
penyelesaian konflik di tengah masyarakat.
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“Anatomi Konflik di Lampung Selatan”

Bagian Dua
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Isbedy Stiawan Z.S

BERBINCANG TENTANG KUPUKUPU
: sehabis pertikaian di Way Panji-Kusumadadi
 
aku hanya bisa menunggu 
kalau tanganmu terbuka 
akan kusalami 
lalu aku akan mengajakmu berbincang 
tentang kupukupu di taman 
atau sisa hujan di pucuk daun 
 
lupakan luka bekas pertikaian
atau amarah karena salah paham 
di tempat ini, mari rajut sutera 
dan nikmati indahnya kupukupu yang terbang 
mengecup sebutir hujan  
yang menggantung 
 
13-14 Nov 2012
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Sungguh saya tidak ingin mengulang cerita tentang aksi 
kekerasan di Lampung Selatan, Lampung Timur, di 
Lampung Tengah, dan sebelumnya di Mesuji. Apa yang 

terjadi, bagaimana peristiwanya, apa akibatnya, dan seterusnya 
sudah diberitakan, diulas, dikomentari, dan dianalisis di banyak 
media cetak dan elektronik.

Tragedi, Cinta, dan Sajak
Setiap kali kekerasan dan kerusuhan terjadi, apalagi sampai 

merenggut nyawa, saya selalu merasa terenyuh. Saya menulis 
sebuah sajak:

ajari kami bahasa cinta
bukan kekuasaan membelenggu kemerdekaan
bukan piil* yang diumbar sekadar mempertaruhkan harga diri
sebab, barang ini sudah lama tergadaikan
sejak berjuta-juta abad silam ketika air tanah,
hutan, kopi, lada menjadi milik orang-orang mabuk harta
bukan pisau badik haus darah yang menangis
saat dikembalikan ke sarungnya
bukan pedang berlumur dosa yang siap menebas

Menjadi Lampung
Dengan Pluralitas
Refleksi atas Kekerasan dan Kerusuhan di Lampung

Udo Z. Karzi
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leher siapa pun yang menyimpan kesumat

kemarin seseorang mengancamku: kupagas niku kanah**
hari ini aku mendengar ia mati tertikam belati
seorang pendendam tak dikenal sudah lama mengincarnya
besok entah siapa lagi yang akan mati sia-sia

ajari kami bahasa cinta
bukan perang antardesa yang meledak di mana-mana
ketika keadilan, hukum, adat tak lagi jadi patokan
ketika kemanusiaan berganti dengan kebinatangan
bukan moncong pistol-senapan panas bau mesiu yang baru 

saja menyambar
leher para demontran yang menuntut undang-undang drakula

: dua pasang mahasiswa mati dibunuh tentara harus darah!

(Udo Z. Karzi, Ajari Kami Bahasa Cinta, 2000)

Aduh, betapa sebenarnya “betapa pedih peri” mendengar 
darah tumpah dan jiwa kembali melayang: 

: setelah hari ini tak boleh ada lagi
sepotong nyawa yang melayang sia-sia
sebab, sepotong jiwa lebih berharga
ketimbang sejuta kepongahan penguasa

(Udo Z. Karzi, Negeri Ini Teater Tentara, Zal, 1999)

Ya, kepongahanlah yang membuat seseorang, sekelompok 
orang, atau mungkin juga pemimpin (penguasa?) merasa perlu 
meniadakan orang lain. Sikap-sikap merasa benar sendiri, paling 
hebat, paling mulialah yang melahirkan sikap menafikan orang. 
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Atau, sebaliknya merasa paling menderita sedunia, merasa paling 
malang, merasa disalahkan melulu, merasa dipinggirkan, dan 
seterusnya, yang pada titik tertentu menjadi sikap sombong—
semacam biar miskin asal sombong!—yang menumbuhkan 
“perlawanan” dan anarkistik.

Streotipe Ulun Lampung
Saya (masih saja) larut dengan emosi. Rasanya sulit sekali 

menuliskan masalah ini. Tetapi, baiklah saya coba saja menuliskan 
kembali percakapan, wawancara, diskusi, dan penggalan-
penggalan tulisan yang terserak mengenai kekerasan, kerusuhan, 
bentrok antarwarga yang —diakui atau tidak, jelas ada kaitannya 
dengan Lampung, kelampungan, dan kebudayaan.

Pasca-kerusuhan Sidomulyo, Lampung Selatan, Januari 2012 
dan perubuhan Patung Zainal Abidin Pagar Alam, Mei 2012 belum 
tragedi Agom-Balinuraga, Oktober 2012 lalu; saya diwawancarai 
seorang mahasiswa yang tengah menyelesaikan tesis. Mahasiswa 
itu bertanya: bagaimanakah eksistensi masyarakat adat di 
Lampung? Bagaimanakah peranan tokoh adat (penyimbang) 
dalam kehidupan? Bagaimanakah hubungan penyimbang itu 
dengan masyarakat adat Lampungnya, dengan masyarakat adat 
etnik lain, dan dengan pemimpin formal pemerintahan?

Inilah letak masalahnya kenapa akhir-akhir ini sering 
terjadi kekisruhan. Orang di Lampung boleh jadi sudah satu 
abad (empat generasi) atau malah lebih tinggal di Lampung, 
tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal atau tidak mau tahu 
tentang Lampung dan kelampungan. Apa Lampung? Bagaimana 
Lampung? Seperti apa bahasa Lampung?  Bagaimana kebiasaan 
orang Lampung? Bagaimana gaya bicara orang Lampung? 
Bagaimana cara atau kebiasaan makan orang Lampung? 
Bagaimana kesenian Lampung? Bagaimana musik Lampung? 
Bagaimana kepemimpinan Lampung? Bagaimana hubungan 
kekerabatan ulun Lampung? Bagaimana konsep kekuasaan 
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menurut ulun Lampung? Dan seterusnya.
Sedikit —apa boleh buat memang, orang yang disebut beretnik 

Lampung di Lampung saat ini memang menjadi minoritas (lihat 
data statistik BPS deh!). Sudah sedikit, kebanyakan juga tidak mau 
mengaku ulun (beretnis) Lampung, malu berbahasa Lampung, 
minder kalau diketahui berdarah Lampung. Apa pasal?

Jauh sebelum kekerasan, kerusuhan, dan konflik antarwarga, 
sebenarnya tidak banyak yang tahu tentang ulun Lampung. 
Lampung itu kayak apa sih? Bahasa Lampung itu bahasa apa? 
Tidak banyak yang paham. Oleh ulun Lampung sendiri sekalipun. 
Apalagi yang bukan ulun Lampung.

Ada kesan ulun Lampung termarginalkan (tentu tanpa 
unsur kesengajaan) dalam arti orang --termasuk yang tinggal di 
Lampung sendiri-- merasa tidak perlu mengenal Lampung atau 
kelampungan: bahasa, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, kesenian, 
kebudayaan, dst. Maka, benarlah Lampung itu cuma nama 
provinsi saja, tetapi makna dan apa pun yang tersirat dari nama 
Lampung tak perlulah dibicarakan panjang lebar.

Kondisi ini ditambah pula dengan kaum elite Lampung 
sendiri sering menyalahartikan, bahkan menyalahgunakan nilai-
nilai kelampungan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan 
golongan. Adat itu cuma dijadikan alat politik saja! Akibatnya, 
kalau pemimpin daerah bicara kearifan lokal, tentang keluhuran 
budaya, tentang tingginya peradaban orang Lampung... weh, sapa 
muneh sai percaya?

Maka, semakin sesatlah pandangan orang terhadap ulun 
Lampung. Yang lahir adalah stereotip-stereotip betapa buruk 
kelakuan ulun Lampung. Bahwa orang Lampung itu pemalas, 
suka pesta, pemarah, dan seterusnya.

Stereotip itu adalah “Pictures in our head”, kata Walter 
Lippman. Stereotip adalah persepsi yang dianut yang dilekatkan 
pada kelompok-kelompok atau orang-orang dengan gegabah 
yang mengabaikan keunikan-keunikan individual. Kerusuhan 
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yang marak boleh jadi karena berkembangnya stereotip dari 
kelompok masing-masing.

Etnis Lampung 
Lampung sebagai sebuah nama sesungguhnya bermakna 

ambigu. Namun, setidaknya ada empat nama yang bisa dilekatkan 
pada Lampung itu: suku, bahasa, budaya, dan provinsi. 

Kalau kita bicara Provinsi Lampung, akan lebih mudah 
merumuskannya. Namun, kalau hendak membahas suku, 
bahasa, dan budaya Lampung, maka sungguh sulit. Buku Adat 
Istiadat Lampung yang disusun Prof. Hilman Hadikusuma dkk 
(1983), akan terasa sangat minim untuk memahami Lampung 
secara kultural. Sampai saat ini, relatif belum ada yang berhasil 
memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan 
meyakinkan tentang kebudayaan Lampung. Kebudayaan 
Lampung miskin telaah, riset, dan studi. Yang paling banyak lebih 
berupa klaim atau sebaliknya, malah upaya untuk meniadakan 
atau setidaknya mengerdilkan kebudayaan Lampung.

Bahasa-budaya Lampung sesungguhnya tidak sama dan 
sebangun dengan Provinsi Lampung. Secara geografis, yang 
disebutkan sebagai wilayah penutur bahasa Lampung dan 
pendukung kebudayaan Lampung itu ada di empat provinsi, yaitu 
Lampung sendiri, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Banten.

Ini bisa dilihat dari beberapa pendapat yang membuat 
kategorisasi masyarakat adat Lampung. Kategorisasi atau 
pembagian sebenarnya penting untuk studi (ilmiah) dan 
bukannya malah membuat orang Lampung terpecah-pecah.

Secara garis besar masyarakat adat Lampung terbagi dua, 
yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat 
Lampung Sebatin.

Masyarakat beradat Pepadun terdiri dari: Pertama, Abung 
Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, 
Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh 
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wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan 
Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

Kedua, Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang 
Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang 
mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan 
Wiralaga.

Ketiga, Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku 
Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, 
Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian 
mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, 
Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan 
Pugung.

Keempat, Sungkay-Way Kanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, 
Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang 
Jungur). Masyarakat Sungkay-Way Kanan mendiami sembilan 
wilayah adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, 
Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan 
Kasui.

Sedangkan masyarakat beradat Sebatin terdiri dari: Pertama, 
Peminggir Paksi Pak (Buay Pernong, Ratu Belunguh, Ratu 
Nyerupa, Ratu Bejalan di Way). Kedua, Komering-Kayuagung, 
yang sekarang termasuk Propinsi Sumatera Selatan. Masyarakat 
Peminggir mendiami sebelas wilayah adat: Kalianda, Teluk 
Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, 
Kota Agung, Semangka, Belalau, Liwa, dan Ranau. Lampung 
Sebatin juga dinamai Peminggir karena mereka berada di pinggir 
pantai barat dan selatan.

Kalau merujuk pada marga-marga di Lampung setidaknya 
ada 84 marga. Marga-marga di Lampung mulanya bersifat 
geneologis-teritorial. Namun, pada 1928 pemerintah Belanda 
menetapkan perubahan marga-marga geneologi-teritorial 
menjadi marga-marga teritorial-genealogis, dengan penentuan 
batas-batas daerah masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1985).
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Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga atas 
dasar pemilihan oleh dan dari punyimbang-punyimbang yang 
bersangkutan. Demikian pula kepala-kepala kampung ditetapkan 
berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari para punyimbang.

Susunan marga-marga teritorial yang berdasarkan keturunan 
kerabat tersebut, pada masa kekuasaan Jepang sampai masa 
kemerdekaan pada tahun 1952 dihapus dan dijadikan bentuk 
pemerintahan negeri. Sejak tahun 1970, tampak susunan negeri 
sebagai persiapan persiapan pemerintahan daerah tingkat III 
tidak lagi diaktifkan, sehingga sekarang kecamatan langsung 
mengurus pekon-pekon/kampung/desa sebagai bawahannya.

Melihat ke-84 marga itu,  kita bisa melihat adat dan bahasa 
yang bisa adat dan bahasa yang digunakan masing-masing 
marga. Adat yang dipakai bisa kita lihat bisa Lampung Pepadun, 
Lampung Saibatin/Peminggir, dan adat dari Sumatera Selatan 
(antara lain Semendo, Ogan, dan Pegagan). Demikian pula, dari 
segi bahasa ada bahasa Lampung dialek api (A), bahasa Lampung 
dialek nyo (O), dan bahasa daerah dari Sumatera Selatan.

Satu hal, pembagian ulun Lampung secara adat dan bahasa 
tidak sebangun. Dalam arti tidak berarti bahasa Lampung beradat 
Pepadun otomatis berbahasa dialek nyo (O) dan Lampung beradat 
Saibatin pasti berabahasa Lampung berdialek api (A). Sebab, 
dalam kenyataannya, Lampung Way Kanan, Sungkai-Bunga 
Mayang, dan Pubian yang beradat Pepadun bertutur dalam 
bahasa Lampung dialek api (A).

  
Etnis Lain

Usia transmigrasi di Lampung boleh dibilang tertua di Indonesia 
karena sudah ada sejak 1905 ketika masih bernama kolonisasi 
di zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Kemudian 
berlanjut di zaman Indonesia merdeka, baik transmigrasi yang 
diprogramkan pemerintah maupun transmigrasi spontan atas 
kemauan sendiri. 
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Berdasarkan data Bidan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, 
komposisi penduduk Lampung berdasarkan etnis adalah Jawa 
61,88%, Lampung 11,92%, Sunda, termasuk Banten 11,27%, 
Semendo dan Palembang 3,55%, suku lain Bengkulu, Batak, 
Bugis, Minang, dll 11,35%.

Yang menjadi pertanyaan memang, kenapa etnis lain, 
katakanlah Jawa yang sudah masuk Lampung tahun 1905, kok 
tidak terakomodasi dalam marga-marga teritorial-genealogis 
yang dibuat Belanda 1905 itu? Sehingga, tidak terjadi pembauran 
di antara etnik-etnik yang ada. Setiap etnik yang ada di Lampung 
tetap hidup dengan tatanan budaya. Maka, yang ada kemudian 
enklaf-enklaf etnik semacam wilayah pemukiman etnis-etnis 
tertentu. Karena komunikasi antarbudaya sering mengalami 
kemampatan, yang timbul kemudian dalam stereotip negatif 
dari setiap etnik yang pada giliran melahirkan kesalahpahaman, 
tindakan diskriminatif, konflik, kekerasan, amuk massa, hingga 
kerusuhan. 

Nah, di sinilah peran kepemimpinan lokal. Selain kepala 
daerah, camat, lurah/kepala desa, ada juga pemimpin informal 
yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Sebab, penyingkiran peran 
tokoh adat misalnya, bisa berakibat fatal.

Kepemimpinan Kepunyimbangan  
Dalam bagian ini saya ingin meminjam pemikiran Firdaus 

Augustian (2002). Menurut Firdaus, dalam konsepsi adat Lampung 
kita mengenal di dalamnya wujud dari pengertian kepemimpinan. 
Kepemimpinan yang kita kenal dalam kepenyimbangan, yang 
dapat diklasifikasikan sebagai: penyimbang marga, penyimbang 
kebuaian, penyimbang tiuh, penyimbang suku.

Mungkin klasifikasi seperti ini dapat diperdebatkan. Substansi 
pengertian penyimbang (pada tingkat apa pun) merupakan 
refleksi kepemimpinan keluarga. Seorang penyimbang adalah 
anak tertua yang mewarisi kepemimpinan dari orang tuanya 
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yang juga adalah seorang penyimbang.
Proses inisiasi seseorang menjadi penyimbang  melalui 

pengumuman dalam bentuk cakak pepadun, di-patchah haji 
melalui proses dan prosedur adat tertentu yang mendapat 
pengesahan dari para penyimbang marga dalam persekutuan adat 
masing-masing.

Hakikat seorang penyimbang adalah refleksi kepemimpinan 
keluarga, yang terdiri dari adik-adiknya, anak-anaknya, paman-
pamannya, anak kemenakannya, termasuk adik perempuan 
ayahnya, tidak termasuk saudara laki-laki dari ibunya. 
Penyimbang dalam adat Lampung hanyalah sebatas pemimpin 
keluarga, yang anggota keluarganya tertentu. Dia adalah seorang 
penyimbang marga identik dengan garis keturunan lurus yang 
tidak terputus sebagai anak tertua laki-laki dari keturunan 
keluarganya. Sebagai pemimpin keluarga, merupakan panutan 
moral dan sama sekali tidak berkaitan dengan cakupan wilayah 
kerja/daerah kekuasaan.

Posisi seorang penyimbang marga terhadap penyimbang marga 
yang lain adalah setara, bukan merupakan subordinat. Dan, 
penyimbang marga masing-masing dalam persekutuan adat yang 
bersangkutan dapat saling mewakili untuk masalah-masalah adat 
sebagai tamu/sumbai sebuah perhelatan adat yang dilakukan 
persekutuan adat lainnya.

Dengan demikian, seorang penyimbang adat, katakanlah 
penyimbang marga sama sekali tidak mempunyai kewenangan 
struktural yang mewakili sebuah wilayah kekuasaan/kekuasaan 
adat. Kewenangan seorang penyimbang marga hanyalah sebatas 
kewenangan moral bertindak untuk dan atas nama keluarganya. 
Sementara di sebuah kampung, tidak mungkin hanya ada 
seorang penyimbang marga. Pada sebuah kampung jumlah 
penyimbang marga atau yang dapat menjadi penyimbang marga 
dapat saja lebih dari 10 orang dan masing-masing berkedudukan 
setara. Dengan demikian, untuk mempresentasikan di antara 
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penyimbang marga-penyimbang marga tersebut pada salah satu 
penyimbang marga merupakan sebuah usaha yang sama sekali 
tidak punya makna.

Lampung Ragom 
Masih mengeksplorasi pemikiran Firdaus Augustian, dalam 

konstruksi berpikir adat budaya Lampung, kita akan dihadapkan 
pada persekutuan-persekutuan adat tertentu. Penyimbang-
penyimbang marga berhimpun dalam sebuah persekutuan 
adat tertentu. Penyimbang-penyimbang marga dalam sebuah 
persekutuan adat berkedudukan setara, tidak bersifat struktural. 
Begitu pun kedudukan persekutuan-persekutuan adat dalam adat 
Pepadun, berkedudukan setara dan saling menghormati.

Bagitu banyak persekutuan adat yang ada dan dikenal, 
antara lain: Abung Siwo Mego, Pubian Buku Jadi, Mego 
Pak Tulangbawang, Pubian Menyarakat, masyarakat Abung 
Kota Bandar Lampung, Way Kanan Lima Kebuaian, Sungkai 
Bunga Mayang, Pesisir Telukbetung, Pesisir Krui, Belalau, dan 
seterusnya

Kedudukan satu persekutuan adat dengan persekutuan adat 
lain bersifat setara dan tidak ada yang menjadi subordinasi. 
Penyimbang-penyimbang marga yang ada hanya berperan pada 
masing-masing persekutuan adat. Sebagai penyimbang marga 
dalam persekutuan adat Pubian Buku Jadi, sama sekali tidak punya 
hak apa-apa apabila dia menghadiri acara adat pada persekutuan 
adat di luar Pubian Buku Jadi. Dia hanyalah berkedudukan sebagai 
temui/sumbai/tamu dan fungsinya hanyalah penggembira, 
peramai acara adat. Begitu pun sebaliknya penyimbang marga 
dari persekutuan adat mana pun, memasuki persekutuan adat 
yang berbeda sama sekali tidak mempunyai hak, kecuali haknya 
sebagai tamu agung.

Irfan Anshory (2007) menegaskan, tidak ada dan memang 
tidak boleh ada yang mengklaim penyimbang seluruh Lampung. 
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Masyarakat adat Lampung itu semacam federasi, yang masing-
masing penyimbang dalam kelompoknya. Seorang penyimbang 
di kelompoknya tidak bisa menjadi penyimbang di kelompok 
yang lain. 

Dengan demikian, terlihat posisi penyimbang marga, 
berkedudukan di tempat kedudukannya masing-masing, tidak 
dapat dipresentasikan secara signifikan. Setiap persekutuan 
adat mempunyai legitimasi yang berbeda satu dengan yang lain. 
Dalam konteks adat permusyawaratan adat yang terjadi adalah 
musyawarahnya para penyimbang/ penyimbang marga dalam 
satu persekutuan adat.

Tidak pernah terjadi penyimbang/penyimbang marga duduk 
satu meja dalam musyawarah adat di antara persekutuan-
persekutuan adat. Dengan demikian, para penyimbang, 
masyarakat adat tidak pernah mengenal konsep “sai” dalam adat 
Lampung. Yang ada dan sekaligus merupakan kekuatan adalah 
konsep “beragam” (ragom).

Epilog
Saya ingin mengutip Radhar Panca Dahana (2011) yang 

mengatakan, “Realitas objektif akan menyadarkan kita, kekuatan 
itu sebenarnya tidak berada di pusat kekuasaan, apalagi di 
segelintir elite. Kekuatan itu justru ada di daerah-daerah. 
Maka, jadilah Jawa, Jawa yang sesungguhnya; Bugis, Bugis yang 
sesungguhnya; Batak, Batak yang sesungguhnya; dan seterusnya. 
Maka, kemudian, kita bersama akan menjadi Indonesia yang 
sesungguhnya.”

Jadi, sesungguhnya Lampung yang plural, multikultur, 
multietnik, multibahasa, dan seterusnya adalah sebuah  kekuatan 
yang luar biasa. Tentu, jika semua pihak, terutama pemimpinnya 
bisa mengelaborasi perbedaan dan konflik menjadi jalinan 
mosaik yang indah dalam sebuah harmoni kehidupan. Begitu.
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Pendahuluan
Masyarakat Lampung adalah majemuk, terdiri atas beragam 

kelompok sosial vertikal dan horizontal. Kemajemukan tersebut 
perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan agar tercipta 
keserasian sosial.1 Hasilnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 
bagaimana wujud tata kehidupan yang diharapkan dan bagaimana 
model tatakelola kehidupan bersama. Aspek pertama menyangkut 
pengertian mengenai tatanan sosial yang diinginkan bersama, 
sedangkan aspek kedua menyangkut kehandalan strategi dan 
mekanisme pengelolaanya. 

Realitas historis menunjukkan bahwa dinamika kehidupan 
masyarakat Lampung diwarnai oleh berbagai konflik sosial 
dengan tindak kekerasan.2 Bisa saja terjadi kehidupan sosial yang 

1 Keserasian sosial (social harmony) diartikan sebagai: ”suatu kondisi kehidupan 
bersama antar kelompok sosial yang guyub (tampak selaras), rukun (dirasa serasi) 
dan saling menguntungkan (hasil seimbang)”. Ketiga unsur tersebut bekerja secara 
sinergis dan ’dinamis’ karena dalam realitasnya tidak ada suatu masyarakat yang 
ekstrim serasi. Makna konsep “keserasian sosial” yang penulis maksudkan adalah yang 
murni diinginkan dalam tatanan kehidupan bersama masyarakat manusia, bukan 
lekat dengan kekuasaan (power) yang secara historis sudah menyimpang dari makna 
esensinya, seperti tatanan masyarakat yang berlaku di Jawa dan tata kenegaraan 
Indonesia masa lalu (Lihat Soelaiman, 1998: 3-14).

2 Dimaksud dengan “konflik sosial” adalah konflik antar berbagai kelompok sosial 

Memutus
Mata Rantai Konflik
di Bumi Lampung

Hartoyo
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tampak tenang, tetapi sebenarnya bersifat semu atau ‘tenang dalam 
pergolakan’. Berbagai persoalan yang berkembang dibingkai 
dalam istilah-istilah yang masuk dalam ruang konfliktual, 
seperti ketidakadilan, diskriminasi, marginalisasi, alienasi, dan 
eksploitasi. Situasi ini rentan terhadap munculnya berbagai 
konflik kekerasan, ketika diperkuat oleh berkembangnya stereotip 
dan penghakiman (prejudice), sentimen-sentimen kelompok, ego 
kelompok, dan munculnya berbagai tindak kejahatan. Semuanya 
menjadi indikasi menurunnya kualitas keserasian sosial (social 
harmony).

Masyarakat majemuk di Lampung memiliki karakteristik 
dasar yang khas, seperti yang diteliti oleh Brunner (1974) di 
Medan Sumatera Utara, Aloysius (1994: 9-12) di Kupang Nusa 
Tenggara Timur, Koentjaraningrat (1986:48-49), dan Berge (dalam 
Nasikun, 1991:36). Karakteristik dasarnya adalah tersegmentasi, 
struktur sosial beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran 
bersama, konflik latent sering berkembang menjadi konflik 
manifest, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan 
tidak terdapat referensi nilai budaya dominan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Urgensi kajian terhadap masalah kemajemukan suatu 
masyarakat karena: (1) semakin pesatnya arus migrasi; (2) banyak 
konflik yang terjadi karena faktor kemajemukan (O’Donnell, 
1991:4); (3) permusuhan antar kelompok sosial semakin nyata 
menjadi sumber masalah sosial; dan (4) perbedaan latar belakang 
sosial yang beragam ternyata benar-benar menjadi sumber 
masalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah moderen 
sekalipun (Coser,1987). Bahkan, Horton (1980:241) mencatat 
bahwa, pertama, sebagian besar negara berkembang masih 

(vertikal dan horizontal) sebagai konsekuensi dari dinamika hubungan dalam suatu 
masyarakat majemuk. Konflik-konflik sosial yang terjadi adalah suatu keniscayaan 
dan tidak bisa dihindari. Tetapi, yang perlu kita hindari adalah timbulnya tindak 
kekerasan dan merusak (violent and destructive conflict).
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dihadapkan pada kesulitan menemukan cara-cara yang tepat 
untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai. Kedua, 
terciptanya kedamaian dalam masyarakat majemuk masih 
menjadi ”barang langka” yang dialami oleh banyak negara di 
dunia ini. 

Kemajemukan masyarakat Lampung ‘perlu diantisipasi dan 
dikelola sejak dini’. Ketahanan sosialnya masih belum cukup kuat, 
ditandai oleh munculnya beragam konflik kekerasan. Dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir, konflik-konflik kekerasan 
sudah terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Lampung 
Selatan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan 
Lampung Tengah. Konflik-konflik tersebut cenderung akumulatif 
dan berkepanjangan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa 
ketika konflik sosial berubah menjadi kekerasan cenderung 
berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Sebaliknya, 
semakin berkepanjangan suatu konflik sosial, maka semakin 
terbuka kesempatan bagi terciptanya tindak kekerasan. 

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: Bagaimana 
memutus rantai konflik kekerasan di bumi Lampung? Pertanyaan 
ini berarti pula mempersoalkan tentang model manajemen 
konflik konstruktif yang di dalamnya mencakup pertanyaan 
sebagai berikut:
a) Bagaimana mengelola konflik-konflik latent3 agar tidak 

berkembang menjadi konflik di permukaan (emerging 
conflict) dan konflik terbuka (menifest conflict), terutama yang 
mengarah pada tidak kekerasan? 

b) Bagaimana menyelesaikan berbagai konflik sosial agar 
fungsional terhadap terciptanya keserasian sosial? 

Dimensi dan Sumber Konflik Sosial 
Derajat keserasian sosial dapat dilihat dari frekuensi, eskalasi 

3Dimaksud dengan konflik latent adalah sama maknanya dengan konflik 
terpendam, konflik tersembunyi, dan konflik di bawah permukaan.
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dan intensitas konflik, sedangkan konflik menjadi bagian 
dari dinamika kehidupan suatu masyarakat. Pada satu sisi, 
konflik merupakan suatu realitas yang terjadi (hal yang ada). 
Sedangkan pada sisi lain, keserasian sosial merupakan realitas 
yang diharapkan terjadi (hal yang diinginkan adanya). Keduanya 
saling terkait, karena hal yang ada (konflik) merupakan indikasi 
dari kualitas hal yang diinginkan adanya (keserasian).

Konflik laten dapat berkembang menjadi konflik terbuka 
(manifest) bermuara dari tiga hal, yaitu: (a) adanya ketidaksesuaian 
tuntutan dari masing-masing pihak terhadap sumber daya, (b) 
ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai dan norma, dan (c) 
ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif (Williams, 1977: 
65). Masing-masing pihak mengejar kepentinganya yang tidak 
bersesuaian, penghargaan terhadap barang-barang langka, dan 
terhambat pihak lain dalam mencapai tujuannya (Hocker dan 
Wilmot, 1985: 6). Oleh karena itu, konflik-konflik sosial baik 
yang realistik maupun non realistik dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, yaitu: (1) hubungan subyektif, (2) kepentingan, (3) data-
data, (4) nilai-nilai, dan (5) struktur (Ichsan Malik, dkk. 2003: 
149-150). Konflik non realistik ini lebih sulit didefinisikan, tidak 
terkontrol, dan keluar dari isu yang mendasarinya (Folger and 
Poole, 1984: 6).

Konflik dapat bersumber dari faktor objektif, seperti 
kesenjangan sosial, yang ditunjukkan oleh perilaku deskriminatif, 
pengangguran, kemiskinan, penindasan, tindak kejahatan, dan 
sebagainya (Fisher, 2001:4). Selain itu, menurut Gertz (dalam 
Roberston, 1988), faktor ideologis juga dapat menjadi sumber 
konflik, karena dapat menyuburkan sentimen, segregasi sosial, 
dan kebutuhan mencari kambing hitam.

Selain faktor objektif juga faktor subjektif, seperti prasangka 
sosial (prejudice), yaitu sikap kelompok tertentu yang reaksinya 
terhadap kelompok lain cenderung ke arah negatif, tidak 
menyenangkan, dan sebagai predisposisi bertindak dengan 
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cara-cara yang “berjarak”. Prasangka sosial berhubungan 
dengan stereotip yang berpengaruh terhadap tindakan-
tindakan kontraproduktif. Ini muncul karena didasari oleh ego 
kelompok dan terlalu mudah menggeneralisir penilaian negatif 
kelompok lain, sehingga jarak hubungan semakin lebar, kurang 
akrab, tertutup dan merugikan. Konflik laten seperti ini dapat 
berkembang menjadi konflik terbuka dengan kekerasan apabila 
para pihak yang berkonflik tidak terpuasi dengan hasil yang 
dicapai dan berfikir bahwa mereka akan kalah dalam memperoleh 
hasil dari konflik (Hocker dan Wilmot, 1985: 29-34).

Konflik sosial juga dapat dilihat dari intensitas potensialnya 
berdasarkan dua kategori perbedaan akses vertikal dan horizontal. 
Menurut Usman Pelly (1993: 190-191) kategori perbedaan akses 
vertikal karena faktor usaha, seperti penghasilan (ekonomi), 
pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosio-politik. 
Sedangkan kategori perbedaan akses horizontal karena faktor 
warisan, seperti etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa 
daerah, adat-istiadat/perilaku, agama, pakaian/makanan, dan 
budaya material lainnya. Apabila faktor akses vertikal berhimpit 
atau diperkuat dengan faktor horizontal, maka intensitas potensi 
konflik akan tinggi. 

Konflik-konflik sosial yang terjadi di Lampung sangat 
beragam, berada dalam ruang yang luas dan kompleks dilihat 
dari berbagai dimensinya. Banyaknya basis kolektivitas sosial 
merupakan sumberdaya yang memungkinkan antarkelompok-
antarkelompok sosial saling berhubungan. Perbedaan tersebut 
menunjukkan adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat 
berkembang ke dalam konflik terbuka. 

Dilihat dari faktor pemicunya juga sangat beragam, dapat 
datang dari berbagai penjuru dan masing-masing memiliki 
peluang untuk saling terkait satu sama lain dan dapat berkembang 
dalam konflik yang lebih luas dan mendalam. Kompleksitas 
konflik di Lampung tidak hanya yang muncul dalam suatu situasi 
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dan saat tertentu, tetapi banyak yang terjadi secara akumulatif 
dan berkepanjangan. 

Konfik-konflik kekerasan yang sering terjadi di Lampung 
akhir-akhir ini termasuk jenis konflik ekspresif. Cirinya adalah, 
berupa amuk massa, terjadi secara spontan, tidak terorganisasi 
dengan baik, sangat emosional (tidak rasional), dan konflik 
sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 
Amuk massa mudah terjadi dengan pemicunya yang sederhana. 
Situasi ini terjadi, karena ada masalah yang mereka anggap 
serius dan mereka yakini harus segera diselesaikan. Ketika 
harapan penyelasaian selalu tertunda, tidak pernah tuntas, maka 
terjadi tumpukan (akumulasi) kekecewaan (frustasi). Ketika 
ada pemicunya, mereka akan sangat marah dan melakukan 
perlawanan (agresi). 

Kesenjangan tersebut menjadi sebab timbulnya frustrasi dan 
karena itu menjadi sebab terjadinya kerusuhan sosial. Frustrasi 
muncul dari perasaan tidak puas (deprivasi relative), yaitu ada 
pertentangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang 
dialami atau ada perasaan kesenjangan yang diakibatkan oleh pihak 
lain. Meningkatnya deprivasi relatif menyebabkan meningkatnya 
rasa frustrasi. Semakin frustrasi seseorang menjadi semakin 
marah, dan semakin marah menyebabkan tindakannya semakin 
tak terkontrol. Kerangka perilaku massa seperti itu bukan hanya 
berupa kumpulan sikap dan persepsi individu (agregate), tetapi 
juga merupakan hasil dari negosiasi makna-makna bersama.

Berdasarkan beragam kasus, ditemukan beberapa dimensi 
kehidupan yang menjadi ruang konfliktual, yakni faktor sosial, 
politik, ekonomi, agama, etnik, dan segregasi geografis atau 
lokalitas. Sumber utama konflik sosial di Lampung masih 
didominasi oleh faktor sosial-ekonomi. Hal ini bukan berarti 
bahwa faktor lainnya tidak penting. Faktor etnik, agama dan 
lokalitas dapat dipandang sebagai komplementer yang menambah 
semakin kerasnya konflik. Faktor komplementar tersebut 



40 | Merajut Jurnalisme Damai di Lampung

dapat menjadi sumber konflik, tetapi masih cukup sulit berdiri 
sendiri tanpa didukung oleh faktor sosial-ekonomi sebagai 
insfrastrukturnya.

Awal sebab munculnya konflik sosial dilihat dari kategori aktor 
yang terlibat, juga dapat dimulai dari konflik antarindividu, selain 
karena perebutan sumberdaya juga karena tindakan kriminal dan 
ketersinggungan. Konflik antarindividu, tindakan kriminal, dan 
keributan antar pemuda dapat menjadi memicu berkembangnya 
konflik-konflik antar kelompok. 

Realitasnya konflik-konflik sosial yang terjadi di Lampung 
berada di dalam ruang-ruang kehidupan yang beragam dan 
saling tumpang-tindih. Dilihat dari faktor pemicunya bisa dari 
persoalan sederhana sampai pada persoalan mendasar dan 
kompleks, bisa terjadi bukan yang menjadi faktor pemicu dalam 
konflik awal, tetapi faktor lain yang muncul kemudian. Bahkan 
bukan tidak mungkin, dalam perkembangan kemudian terjadi 
pembiasan pada dimensi lain yang berbeda dari dimensi sebab 
konflik sebelumnya.

Muncul dan berkembangnya konflik serta sulit atau mudahnya 
konflik diselesaikan juga diduga ada yang dipengaruhi oleh 
campur tangan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan 
dari konflik tersebut. Mereka ini sering dikatakan pihak-pihak 
yang suka “memancing ikan di air keruh” (free riders), bahkan 
dapat berposisi sebagai aktor utama yang berada di balik layar. 
Keberadaannya tidak terbatas. Artinya, bisa berasal dari anggota 
kelompok itu sendiri atau dari luar, bisa berada bersama pihak-
pihak berkonflik dan bisa juga berada pada pihak yang ikut 
menyelesaikan konflik.

Strategi Pengelolaan Konflik Sosial 
Pengelolaan konflik (conflict management) berbeda dengan 

penyelesaian konflik (conflict resolution). Pengelolaan konflik 
menjadikan konflik (latent, emerging dan manifest) selalu berada 
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di bawah kendali atau kontrol, sedangkan resolusi konflik 
berusaha menyelesaian konflik (Jandt and Pedersen, 1996). Jadi, 
resolusi konflik merupakan bagian dari pengelolaan konflik. 
Mengelola konflik konstruktif (constructive conflict management) 
berarti upaya mengontrol dinamika hubungan sosial secara terus 
menerus untuk menjamin terpeliharanya keserasian sosial, dan 
arena itu juga berarti meningkatkan ketahanan sosial.

Mengelola konflik konstruktif mencakup upaya meminimalkan 
konflik laten, mencegah munculnya konflik di permukaan 
(emerging conflict), dan menyelesaikan konflik terbuka (manifest 
conflict). Hasilnya dapat dilihat dari meningkatnya modal sosial 
dan kohesi sosial. 

Level modal sosial dapat diukur dari kekuatan dimensinya, 
yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial, nilai-nilai dan norma 
resiprositas, dan kegiatan-kegiatan bersama. Sedangkan kohesi 
sosial dapat dilihat dari dua aspek terkait, yaitu: (1) tidak 
hadirnya konflik laten dalam bentuk ketimpangan pendapatan 
atau kekayaan, ketegangan sosial, kesenjangan partisipasi politik, 
atau bentuk-bentuk polarisasi lainnya; dan (2) hadirnya ikatan 
sosial yang kuat, diukur oleh derajat kepercayaan dan norma 
resiprositas, banyaknya asosiasi (masyarakat sipil) yang mampu 
menjembatani hubungan antar berbagai kelompok sosial, dan 
hadirnya lembaga-lembaga manajemen konflik (Colletta and 
Cullen, 2000:12). 

Konflik kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini sudah saatnya 
dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Diperlukan instrumen-
instrumen yang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial, 
karena konflik-konflik tersebut sebagai indikasi menuruannya 
kualitas keserasian sosial. Dilihat dari sisi waktu, konflik sosial 
yang terjadi di Lampung didasari oleh tiga persoalan masa lalu, 
masa kini dan masa mendatang. Pertama, problem historis, yakni 
berupa krisis eksistensi yang terjadi ketika berbagai persoalan 
masa lalu belum terselesaikan secara tuntas dan tertinggal, 
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sehingga sekarang menuntut diselesaikan. Kedua, problem 
kekinian, yakni masalah-masalah yang harus ditangani terutama 
karena berkaitan dengan berbagai persoalan penting dalam 
dimensi ekonomi, sosial, dan kultural. Ketiga, problema masa 
mendatang, yakni bagaimana meletakkan dasar persoalan dalam 
berbagai dimensi kehidupan yang dibutuhkan dan jaminan masa 
depan eksistensi beragam kelompok sosial yang hidup di dalam 
masyarakat secara lebih baik. 

Pengelolaan Konflik Laten dan Konflik di Permukaan
Upaya mengelola konflik laten, konflik permukaan, dan 

konflik terbuka memang berbeda. Namun, pada dasarnya 
berada dalam suatu kesatuan rangkaian yang mengarah 
pada satu tujuan, yakni menciptakan, mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas keserasian sosial. Pengelolaan konflik 
laten berada dalam kerangka sosio-kultural. Ini dapat dilakukan 
dengan meningkatkan peran para tokoh masyarakat, tradisi, 
kepercayaan, struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui 
bersama, dan melakukan berbagai konsensus di antara berbagai 
kelompok (Fisher, 2001:104-105). Menurut Geertz (dalam 
Robertson,1988:207-208), konflik-konflik laten dapat dikelola 
(diredam) melalui pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku 
keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial 
yang mantab menuju bentuk integrasi.

Pengelolaan konflik laten lebih menekankan pada upaya 
memelihara sistem sosiokultural dengan memperkuat kesadaran 
kepentingan bersama. Sairin dan Semedi (Effendi, 1992:31-35) 
menawarkan konsep malu, rukun, dan siri, sedangkan Usman 
Pelly (1987:17) menawarkan beberapa aktivitas, yaitu: (1) 
memperlunak sensor terhadap kegiatan seni budaya dan pers; 
(2) menggalakkan olah raga bersama; (3) mengembangkan 
pendidikan moral dan kebudayaan; (4) tegaknya tertib hukum; 
(5) pemerataan hasil pembangunan; dan (6) secara keseluruhan 
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meningkatkan kesejahteraan umum.
Secara teknis masih sangat sedikit diperoleh data, informasi 

atau dokumen tentang berbagai kegiatan yang dilakukan 
secara terancana atau terprogram, terarah, dan terpadu sebagai 
upaya mengelola konflik laten. Hal ini sebagai indikasi belum 
dikembangkan dan melembaganya sistem siaga atau deteksi 
dini (early warning system) dalam memelihara keserasian sosial. 
Kondisi ini, pertama, sejalan dengan makna konflik yang hanya 
difahami sebagai konflik terbuka. Kedua, dapat mempengaruhi 
lemahnya sistem tanggap dini (early response system). 

Misalnya, ketika terjadi ketegangan antar kekompok masih 
dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja, padahal situasi tersebut 
sering ’tidak terduga’ cepat berkembang menjadi amuk massa yang 
keras dan merusak. Masih maraknya konflik-konflik kekerasan 
di Lampung menjadi indikasi masih lemahnya pengelolaan 
konflik konstruktif, atau justru malah kontraproduktif. Artinya, 
upaya membangun sistem deteksi dan respon dini belum tampak 
manfaatnya secara berarti dalam mencegah munculnya berbagai 
konflik kekerasan. 

Beberapa kemungkinan sebabnya, antara lain adalah, pertama, 
sistem pengelolaan konflik yang di bangun masih bersifat “semu”. 
Bekerjanya didukung dengan pendekatan keamanan (security 
approach) dan cara-cara represif (kekerasan), baik langsung 
maupun tidak langsung, objektif, dan simbolik. Ketika sistem 
politik, kondisi struktur, mekanisme birokrasi, dan sistem sosial 
kemasyarakatan sudah berubah ke arah demokratis, maka sistem 
pengelolaan konflik tersebut mestinya sudah tidak lagi menjadi 
prioritas, karena dengan sendirinya akan mengalami disfungsi.

Kedua, terjadinya perubahan generasi aktor (di mana generasi 
muda pada beberapa dasawarsa yang lalu sekarang menjadi 
generasi tua). Generasi muda ini yang mendominasi keberadaan 
beragam kelompok sosial yang berada dalam situasi perubahan 
sosial yang cepat dan menggelobal, dan terjadinya krisis ketokohan 
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dan kepemimpinan di masyarakat, yang semua secara bersama-
sama berkonsekuensi bagi lahirnya ruang kehidupan baru dalam 
menciptakan kualitas hubungan sosial. Formasi tata kehidupan 
masyarakat pada saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan 
tata kehidupan pada masa lalu, dan kondisi ini memerlukan 
suatu sistem pengelolaan keserasian sosial tersendiri. Lemahnya 
kelembagaan pengelolaan konflik berbasis pengetahuan lokal, 
menjadi persoalan tersendiri yang ikut melemahkan kualitas 
keserasian sosial. Banyak konflik-konflik kekerasan yang dipicu 
oleh berbagai persoalan kehidupan dan dimotori (tindakan-
tindakan yang dilakukan) oleh kalangan pemuda. 

Ketiga, belum dimilikinya instrumen yang memadai tentang 
pengelolaan keserasian sosial yang menjadi acuan utama dalam 
mengelola konflik, terutama dalam mengontrol dinamika 
hubungan antar beragam kelompok sosial. Fenomena ini terjadi 
antara lain karena masih rendahnya derajat kepekaan dan tingkat 
koordinasi antar-multipemangku kepentingan (multistakeholder) 
dalam mengantisipasi konflik-konflik potensial yang sering “tak 
terduga” begitu cepat berkembang menjadi konflik kekerasan. 
Selain itu, juga sering terjadi “lingkaran tindak kekerasan”.

Keempat, lemahnya kualitas sumberdaya dan kepekaan 
mengantisipasi dan merespon secara dini berkembangnya konflik 
laten menjadi konflik terbuka. Hal ini berkonsekuensi kurang 
difahami dengan baik kondisi sosiokultural dan tidak memiliki 
peta potensi kerawanan sosial di wilayah setempat. 

Kondisi ini dibuktikan oleh beberapa faktor, antara lain, 
pertama, masih sangat sedikit dilakukan pemetaan sosial-
budaya dan kerawanan sosial.  Kedua, jika sudah ada masih 
sedikit dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan dan 
penajaman analisis. Ketiga, persoalan tersebut, antara lain, 
disebabkan kurangnya modal manusia (human capital) yang 
cukup, sehingga mempengaruhi kepekaan dalam merespon 
secara dini dan cepat terhadap setiap terjadi gangguan sosial, dan 
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dalam membuat program-program kegiatan secara kreatif dan 
inovatif untuk menciptakan sistem siaga dini yang berpengaruh 
terhadap meningkatnya kualitas keserasian sosial. Keempat, 
lemahnya sistem koordinasi antarinstitusi dengan asosiasi-
asosiasi di tingkat desa yang berfungsi sebagai perantara untuk 
mendekatkan hubungan dengan masyarakat bawah. Kelima, 
lemahnya bangunan jejaring sosial dengan orang-orang kunci 
di tingkat akar rumput yang memudahkan berkomunikasi dan 
memperoleh berbagai informasi dengan cepat dan akurat. 

Pengelolaan Konflik Terbuka 
John Galtung melihat konflik terbuka dari sisi subjektif dan 

objektif yang dapat diselesaikan melalui tiga strategi utama yang 
saling berhubungan, yaitu peace-keeping, peace making, dan peace 
building (Ryan, 1990: 51-93). Pertama, peace-keeping merupakan 
upaya menghentikan konflik dengan cara memisah pihak-pihak 
berkonflik agar di antara mereka tidak saling bertemu. Banyak 
cara yang dapat dilakukan, mulai dari kemauan sendiri sampai 
dengan digunakan cara paksa. Dalam konflik kekerasan dan 
destruktif, agar tidak terjadi konflik susulan maka pemisahan 
dengan cara paksa terbuka dilakukan ketika upaya persuasi tidak 
berhasil. Pengungsian merupakan salah satu cara yang kadang 
perlu dilakukan untuk menghindari konflik susulan.

Kedua, ketika emosi pihak-pihak berkonflik sudah mulai 
mereda dan di antara mereka belum ada negosiasi, atau jika 
sudah ada tetapi masih belum mencapai titik temu, maka perlu 
segera dilakukan peace making, yaitu melakukan perdamaian 
atau rekonsiliasi melalui intervensi pihak ketiga. Hasilnya 
dapat dikuatkan dengan surat perjanjian damai yang disepakati 
bersama. 

Banyak konflik sosial di Lampung yang diselesaikan 
melalui bantuan pihak ketiga. Cara ini lebih menekankan pada 
pendekatan tradisional (mediasi), daripada pendekatan rasional 
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(jalur pengadilan). Meskipun demikian, ketika di dalam konflik 
sosial itu terjadi tindakan-tintakan kriminal, banyak yang tetap 
diproses secara hukum, atau melalui mekanisme penyelesaian 
secara rasional.

Dalam beberapa kasus yang terindentifikasi bahwa, secara 
spesifik, di Lampung terdapat keragaman alternatif penyelesaian 
konflik (alternative dispute resolution/ADR), yang mengedepankan 
penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan. Upaya 
mediasi melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai 
mufakat masih dilakukan dan cenderung terus dikembangkan. 
Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar 
hubungan sosial yang bersifat konsensus, juga pada kenyataannya 
penyelesaian konflik melalui mediasi masih dibutuhkan oleh 
masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan 
sosiokultural setempat. 

Fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya 
penyelesaian konflik melalui jalur hukum, atau mengalami 
penurunan derajat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
peradilan. Revitalisasi lembaga peradilan menjadi penting, 
karena dalam beberapa kasus konflik sosial yang diselesaikan 
melalui mediasi hanya bersifat sementara, tidak menjamin 
bahwa masing-masing pihak akan terus mentatatinya. Konflik-
konflik berlanjut masih sering terjadi, meskipun sudah dilakukan 
perdamaian atau rekonsiliasi. 

Peran aktif para tokoh masyarakat pada tingkat desa 
atau kampung masih sangat diperlukan, karena masih kuat 
pengaruhnya dan menjadi elemen utama penyelesaian konflik. 
Realitas ini bukan berarti bahwa keberadaan mereka tidak 
mengalami degradasi dan disfungsi. Pada beberapa kasus 
ditemuan bahwa para tokoh masyarakat sedang mengalami krisis 
legitimasi, tidak mampu berperan efektif dalam menyelesaikan 
konflik dan justru rentan menjadi aktor konflik.

Sejauh masih ada cara-cara lain yang dapat digunakan dan 
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dirasa dapat menghasilkan penyelesaian konflik yang setara dan 
adil, strategi mediasi akan efektif. Dalam banyak kasus, ditemukan 
bahwa justru semakin meluas dan mendalamnya konflik sosial 
karena masih digunakan pendekatan keamanan (security 
approach) dengan cara-cara represif. Inilah yang kemudian 
muncul konflik akumulatif, konflik berlanjut, dan sering terjadi 
lingkaran kekerasan.

Ketiga, konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Lampung 
akhir-akhir ini dalam bentuk amuk massa, merusak, mudah 
sekali meluas, dan tidak dapat dikendalikan, antara lain karena: 
1) lemahnya ikatan sosial, ditandai oleh berkembangnya 
sentimen dan ego kelompok; 2) menguatnya solidaritas sosial 
internal melebihi batas-batas wilayah komunitas inti konflik; 3) 
tidak berfungsinya sistem nilai dan norma tradisional (pranata 
sosial); dan 4) lemahnya sistem jaringan vertikal, yaitu antara 
komunitas lokal dengan berbagai institusi yang lebih tinggi, Jadi, 
jelasnya telah terjadi pelemahan modal sosial dan kohesi sosial. 
Kesepakatan damai dalam beberapa kasus konflik kekerasan 
masih belum cukup dan dapat muncul kembali di kemudian 
hari ketika akar persoalannya belum diselesaikan secara tuntas 
di lapangan. 

Biasanya dalam konflik kekerasan dan destruktif, peace 
building perlu dilakukan guna memulihkan situasi dan kondisi 
fisik, psikologis dan sosiokultural yang terganggu akibat konflik. 
Masih diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan, berupa program 
dan kegiatan untuk menyelesaikan akibat-akibat konflik atau 
berbagai kerugian yang ditimbulkannya, dan juga mengatasi akar 
masalahnya. Upaya ini dapat dilakukan mulai dari rehabilitasi 
dalam jangka pendek sampai dengan melakukan rekonstruksi 
secara menyeluruh dalam jangka panjang. Upaya ini dilakukan 
kembali seperti pada pengelolaan keserasian sosial pra konflik, 
tidak hanya terkontrasi pada wilayah inti konflik, tetapi juga pada 
wilayah-wilayah lainnya dalam satu kesatuan teritorial yang lebih 
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luas. 
Lebih khusus, dalam bidang sosial, yang juga penting dalam 

resolusi konflik adalah merajut kembali ikatan sosial yang 
sudah pudar. Pertama, memperkuat kembali modal sosial, yaitu 
memperbaiki jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma 
resiprositas (imbal-balik). Upaya ini dapat dilakukan dengan 
memfungsikan kearifan lokal yang sudah ada. Kedua, memperkuat 
kohesi sosial, yaitu melakukan kontrol terhadap konflik latent, 
mengurangi kesenjangan vertikal (pendapatan/kekayaan, 
pendidikan, dll.), mengurangi ketegangan antarkelompok 
horizontal (etnik, agama, ras, dll.), membuat kebijakan yang 
partisipatif, dan mengurangi bentuk dispatitas lainnya. Selain itu, 
perlu peningkatkan kepercayaan sosial dan norma resiprositas, 
mengembangkan asosiasi-asosiasi (kelompok atau organisasi) 
yang berfungsi menjembatani terjadinya perbedaan, dan 
mengembangkan lembaga-lembaga manajemen konflik yang 
demokratis dan independen.

Peran Aktif “Multistakeholder” dalam Memperkuat 
Ketahanan Sosial

Dalam resolusi konflik, lebih khusus pada penanganan 
pasca konfik dalam jangka panjang, pada dasarnya bertujuan 
sama dengan tujuan kondisi prakonflik, yaitu meningkatkan 
keserasian sosial untuk memperkuat ketahanan sosial. Peran 
aktif yang diharapkan dari multipemangku kepentingan, meliputi 
Pemerintah Daerah, Polri, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, 
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), dan Masyarakat 
Madani. 

Struktur peran stakeholder tidak secara eksklusif terkonsentrasi 
pada institusi pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai 
institusi lain yang terkait. Sektor swasta (perusahaan) 
perlu diikutkan dalam mendukung program peningkatan 
ketahanan sosial, agar kehadirannya tidak eksklusif. Pada 
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beberapa komunitas di wilayah pedesaan keberadaan lembaga 
kemasyarakatan (termasuk lembaga adat) masih cukup kuat. 
Kekuatannya dapat berfungsi ganda, yaitu memperkuat ruang 
konsensus atau konfliktual. Terjadinya krisis kepemimpinan dan 
legitimasi ketokohan juga memerlukan perhatian khusus, karena 
dapat menurunkan kekuatan sosiokultural pada komunitas 
masyarakat setempat.  

Kesimpulan
Banyaknya konflik kekerasan di Lampung, antara lain 

disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang mengabaikan 
keberadaan dan kepentingan masyarakat lokal yang majemuk. 
Mekanisme pengelolaan konflik pendekatan “represif ” hanya 
terfokus pada menyelesaikan konflik, kurang menyentuh pada 
akar persoalan, sehingga sering terjadi lingkaran kekarasan. 
Lemahnya perhatian dan upaya menyelesaikan akar konflik, 
dan kuatnya perhatian terhadap menyelesaikan konflik, tampak 
bahwa di antara kedua pendekatan tersebut semakin berjarak, 
tidak berada pada suatu kesatuan tahapan pengelolaan konflik 
konstruktuf secara berkelanjutan. 

Konflik kekerasan di Lampung dapat muncul dalam beragam 
bentuk, frekuensi, intensitas dan ekskalasinya, bersumber 
dari dan dipicu oleh beragam faktor yang tumpang tindih 
dan kompleks. Meskipun masing-masing faktor berpotensi 
sebagai sumber konflik, faktor sosial-ekonomi masih dominan 
sebagai infrastrukturnya, sedangkan faktor agama, etnisitas, 
politik (termasuk kebijakan pemerintah), dan lokalitas sebagai 
pendukungnya. 

Faktor pemicu konflik sosial sangat beragam dan silih 
berganti, dapat dilihat dari sisi aktor dan kualitas persoalan yang 
dihadapi. Dilihat dari sisi aktor dapat berawal dari konflik antar 
individu atau sekelompok kecil individu, sedangkan dilihat dari 
kualitas persoalan yang dihadapi, dapat dipicu dari persoalan 
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yang sederhana, tidak realistik dan tidak menarik, sampai pada 
yang realistik dan substantif.

Pengelolaan konflik masih terfokus pada konflik terbuka 
menggunakan mekanisme tradisional dan rasional. Strategi 
mediasi masih banyak digunakan oleh masyarakat, meskipun 
tidak semuanya efektif. Lebih terfokus pada penyelesaian konflik 
terbuka berarti perhatian terhadap kondisi pra konflik masih 
kurang. Pengelolaan konflik konstruktif yang tidak proporsional 
dan bersinergi antar tahapannya, menyebabkan penyelesaian 
konflik sering tidak sampai menyentuh pada akar persoalan. 
Menjaga kualitas keserasian sosial adalah sama pentingnya 
dengan menyelesaikan konflik.

Peran aktif para pemangku kepentingan secara sinergis sangat 
diperlukan untuk menciptakan ketahanan sosial masyarakat 
majemuk dalam jangka panjang. Peran sinergis tersebut berada 
pada semua tahapan konflik dan tahapan pengelolaannya. 
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Kerusuhan Antaretnis
dan Problem Integrasi 
di Lampung

Syarief Makhya

Kerusuhan antaretnis yang terjadi di Kota Dalam pada 
Januari 2012 di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 
Lampung Selatan, terulang kembali pada Oktober 

2012 di Kecamatan Way Panji. Selma ini kerusuhan antaretnis 
Lampung versus Bali dipicu karena persoalan-persoalan sepele. 
Dari rebutan masalah lahan parkir, perkelahian antarpemuda, 
atau pelecehan seksual, bisa menimbulkan kerusuhan yang 
meluas dengan melibatkan komunitas etnisnya.   

Penyelesaian kerusuhan antaretnis di Lampung selalu 
dilakukan dengan cara instan, yaitu melakukan perdamaian  di 
antara yang berkonflik dan pengamanan sementara oleh aparat 
kepolisian. Cara ini dalam waktu singkat bisa menyelesaikan 
masalah, tapi dalam jangka panjang cara ini tidak menjawab 
akar persoalan konflik yang mendasar. Oleh sebab itu, persoalan 
kerusuhan antaretnis di Lampung harus dipetakan dalam 
perspektif yang lebih luas, dari mulai kajian realitas kebijakan dan 
realitas sosial-ekonomi yang terjadi di Lampung dari era zaman 
transmigrasi sampai era pemerintahan Orde Reformasi sekarang 
ini.  Dalam cara pandang ini, bisa dipotret keberadaan etnis di 
Lampung dan bagaimana dinamika interaksinya.

Berdasarkan aspek realitas social, Lampung adalah daerah 
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yang berpenduduk majemuk, yaitu terdiri atas penduduk dalam 
beragam etnis: Lampung, Jawa, Sunda, Banten, Padang, Sumsel, 
Batak, Madura, Bugis, dsb. Secara sosiologis keragaman etnis 
tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti untuk membangun 
sebuah tatanan masyarakat yang berbasis keberagaman karena 
sejauh ini, proses interaksi sosial di antara komunitas etnis tidak 
menimbulkan dampak negatif yang merusakan tatanan sosial 
dan integrasi nasional. 

Namun, terkadang muncul konflik antarpenduduk pendatang 
dengan penduduk asli. Salah satu akar persoalan mendasar 
yang sering menjadi sumber konflik adalah terjadi ketimpangan 
pembangunan yang disebabkan adanya diskriminasi kebijakan 
pemerintah yang sangat tidak menguntungkan bagi para penduduk 
asli, sehingga berakibat terjadi ketimpangan antara penduduk 
pendatang dan penduduk asli.

Kebijakan pemerintah untuk memajukan daerah transmigrasi 
telah menimbulkan kesenjangan yang mencolok antara daerah 
transmigran yang sebagian besar adalah penduduk yang berasal 
dari Jawa dengan daerah penduduk asli. Secara kasat mata, 
kehidupan dan infrastruktur penduduk daerah pendatang jauh 
lebih maju dibandingkan di daerah penduduk asli.

Persoalan kesenjangan ini, sering ditafsirkan dan dipahami  
oleh para penganut kulturalis bahwa keterbelakangan  orang-
orang Lampung asli, karena mereka  tidak memiliki etos kerja 
yang tinggi seperti orang-orang Jawa atau penduduk pendatang 
lainnya. Tesis ini tidak memiliki argumen yang cukup kuat, 
karena para penduduk asli sebelum para pendatang datang ke 
Lampung sudah dikenal memiliki tradisi pertanian lahan kering 
yang sangat kuat. Mereka berhasil menanam lada dan kopi 
yang dikenal ke berbagai negara. Logika yang sangat sederhana, 
sangat tidak mungkin mereka berhasil bertani lada, kalau tidak 
diimbangi dengan etos kerja yang kuat.    

Berdasarkan analisis demikian, maka keterbelakangan daerah 
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penduduk asli Lampung lebih banyak disebabkan oleh persoalan 
struktural yang mengondisikan penduduk asli menjadi tertinggal. 
Realitas ketertinggalan itulah yang kemudian menimbulkan ruang 
terjadi konflik. Penduduk asli, tidak bisa bertahan dalam tradisi 
kehidupan pertanian mereka yang khas, sebagian dari mereka 
(generasi penerusnya)  beralih profesi, seperti menjadi buruh, 
sopir, dsb. Namun, semua itu tidak cukup bisa mendongkrak 
kesejahteraan mereka. Sementara di kalangan kelas menengah 
dan atas (elite) yang berhasil menempuh pendidikan, mereka 
berupaya menjadi pegawai birokrasi pemerintah daerah. Dalam 
pengamatan sejauh ini, penduduk Lampung asli yang duduk di 
birokrasi pemerintahan, cukup banyak yang berhasil. Namun, 
belum bisa digeneralisasi menjadi keberhasilan masyarakat 
Lampung secara keseluruhan.      

Keinginan para pengambil kebijakan untuk mendongkrak 
dan menyejajarkan kehidupan penduduk asli Lampung dengan 
penduduk pendatang, sepanjang pemerintahan Orde Baru tidak 
pernah muncul. Bahkan, sepanjang itu pula muncul persepsi 
bahwa orang penduduk Lampung asli sulit untuk  diubah 
mentalistasnya untuk bisa maju dan berkembang. Persepsi ini 
yang kemudian mengurungkan  keinginan untuk memajukan 
orang Lampung. 

Pada era pemerintahan pasca-Orde Baru, muncul kesadaran di 
kalangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberdayakan 
desa-desa adat atau kampung-kampung tua (tuha) yang tertinggal, 
melalui “Program Pemberdayaan Kampung Tua”. Program ini 
secara politis menunjukkan bahwa di samping ada pengakuan 
terhadap realitas ketertingalan masyarakat Lampung asli, juga 
pemerintah daerah berkeinginan untuk memajukan akselerasi 
penduduk asli Lampung yang tinggal di desa-desa. 

Program Pemberdayaan Kampung Tua, ternyata tidak bisa 
bertahan lama.  Hanya berjalan kurang lebih 1-2 tahun, program 
ini tidak ada keberlanjutannya dan hasilnya pun belum bisa dinilai 
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apakah sudah berhasil atau belum memberdayakan kampung 
tua. Singkat kata,  dalam konteks ketertinggalan penduduk asli 
Lampung, maka Lampung  berpotensi konflik karena penduduk 
asli terseret oleh para transmigran. Mereka merasa diperlakukan 
tidak adil; para transmigran diberi fasilitas kehidupan yang baik, 
sedangkan mereka cenderung diabaikan. 

 Di samping itu, konflik politik di Lampung, biasanya terjadi 
dalam wilayah perebutan jabatan politis, yaitu pada saat pemilihan 
bupati, wali kota atau gubernur. Pada era Pemerintahan Orde 
Baru, tidak sempat mencuat persoalan konflik tersebut, karena 
proses penentuan jabatan bupati/wali kota/gubernur, ditentukan 
oleh Pemerintah Pusat, sehingga dari unsur mana pun (sebagian 
besar droping dari pusat, dan berasal dari TNI/militer) tidak 
terjadi resistensi. Namun, pada era pemerintahan pasca-Orde 
Baru, muncul konflik politik dalam proses pemilihan jabatan 
politis. Isu yang diangkat berpusat pada persoalan etnisitas yang 
dikemas dalam isu putra daerah. Umumnya, penduduk asli 
Lampung, menghendaki  agar putra daerah dijadikan salah satu 
kriteria dalam persyaratan pemilihan wali kota/bupati/gubernur. 
Isu putra daerah sempat mencuat menjadi wacana politik lokal, 
tidak hanya di Lampung, tapi pada hampir semua daerah, isu 
putra daerah menjadi komoditas politik yang layak dijual dalam 
arena pemilihan jabatan politis. 

Khusus untuk kasus Lampung, isu putra daerah tidak berhasil 
masuk dalam persyaratan formal untuk pemilihan jabatan politis, 
karena terjadi penafsiran yang beragam. Sebagian dan umumnya 
penduduk asli Lampung, menginterpretasikan putra daerah itu 
dalam pengertian antropologis, yaitu yang disebut putra daerah 
adalah mereka yang dikategorikan penduduk asli Lampung, 
keturunan orang Lampung asli, dilahirkan di Lampung, 
berbudaya dan berbahasa orang Lampung asli. Sementara para 
penduduk pendatang, menafsirkan pengertian putra daerah, 
bukan dalam konteks antropologis. Yang dimaksud putra daerah 
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menurut penduduk pendatang adalah mereka yang berdomisili 
di Lampung yang sudah cukup lama, dilahirkan di Lampung 
walaupun keturunan orang Jawa atau luar Lampung lainnya. 
Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan putra daerah 
bukan dalam pengertian etnisitas.

Perdebatan isu putra daerah di Lampung, sekali pun tidak 
mempunyai implikasi politik terhadap keberlangsungan 
pemilihan jabatan politis, tetapi menyisakan konflik yang 
tersembunyi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. 

Persoalan isu putra daerah, merupakan isu yang belum final. 
Artinya, masih mengundang potensi konflik yang tersembunyi. 
Sementara bersamaan muncul isu putra daerah, berkembang 
kelompok-kelompok/komunitas etnis yang dikemas dalam 
kelompok budaya atau seni. Seperti: Paku Banten, perkumpulan 
ini terdiri atas mayoritas orang-orang Banten, yang bergerak 
di bidang seni persilatan. Batanghari Sembilan, perkumpulan 
orang-orang etnis Sumatera Selatan; Lampung Sai, perkumpulan 
orang-orang yang beretnis Lampung dan kelompok pendatang.  
Juga, muncul perkumpulan orang-orang Padang, Fajar (Jawa 
Barat), Panginyongan (Jateng), dsb.  Kemudian, dalam dua atau 
tiga tahun terakhir ini muncul Kelompok PATRI (Perkumpulan 
Putra-Putri Transmigrasi Indonesia) yang sebagian besar adalah 
keturunan transmigran orang-orang Jawa dan Sunda.   

Kemunculan pengelompokan etnis tersebut merupakan 
realitas sosial masyarakat Lampung yang kemudian dijadikan 
komoditas politik untuk kepentingan persaingan politik dalam 
pemilihan jabatan politis. Isu paket calon jabatan politis pun 
kemudian muncul seperti: Lampung-Jawa atau Jawa Lampung. 
Namun, fenomena konflik, lebih dominan sebagai problem elite, 
bukan problem masyarakat bawah, karena sejauh ini, kelompok 
elite-lah yang memproduksi muncul berbagai potensi konflik 
tersebut. 

Realitas sosial politik masyarakat Lampung dalam beragam 
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etnis dan berimplikasi terhadap persaingan politik dalam jabatan 
politis, menunjukkan bahwa  persoalan keragaman secara politis 
belum bisa diselesaikan bahkan ada kecenderungan penonjolan 
etnis dijadikan komoditas politik untuk pencarian dukungan. 
Dalam bahasa politik etnis, fenomena itu dimunculkan dalam 
ungkapan “bukan orang kita” atau “tidak memprioritaskan orang 
impor” untuk menyebut sinisme terhadap penduduk pendatang.

Apakah kemudian realitas keberagaman tersebut akan 
cenderung dibiarkan, seolah-olah tidak ada persoalan yang 
secara signifikan tidak akan mengganggu keutuhan masyarakat 
Lampung? Jika persoalan tersebut dibiarkan, maka secara 
hipotesis, potensi konflik akan cenderung terpelihara dan akan 
membuka ruang konflik  yang suatu saat akan menimbulkan 
konflik yang lebih keras.  Sampai sejauh ini, Pemerintah Provinsi 
Lampung belum memiliki konsep yang jelas dalam membangun 
integrasi bangsa. Bahkan, ada kecenderungan tidak jelas apa yang 
harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi 
persoalan tersebut. Akibatnya, tindakan pemerintah cenderung 
reaktif. Pemerintah daerah baru melakukan tindakan setelah 
terjadi peristiwa konflik.

Membangun Integrasi?
Akar persoalan konflik antaretnis sesungguhnya bersumber 

dari masalah integrasi etnis (bangsa) di Lampung yang belum 
selesai. Persoalan-persoalan sepele hanyalah sekadar pemicu 
konflik, karena dalam logika sosiologis, komunitas etnis bisa 
dimobilisasi secara besar-besaraan karena masih kuat sentimen 
atau loyalitas kesukuan. Meskipun begitu, integrasi etnis di 
Lampung secara sosiologis sudah dibangun sangat lama, 
yaitu sejak masuk migrasi penduduk (Kolonisasi) dari Jawa ke 
Lampung sekitar awal abad ke-20 (1905).

Jika diamati secara sosiologis, pembauran antarsuku di Lampung 
sebenarnya relatif  berhasil, yaitu bisa hidup berdampingan dan 
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harmonis, namun dalam pandangan Anshori Djausal (2009), ada 
dua bias akibat pembauran ini, yaitu kerusakan lingkungan dan 
kesenjangan ekonomi. Setting ekonomi turut menjadi penyebab 
muncul kesenjangan sosial yang seringkali berhimpitan dengan 
identitas etnisitas. Isu-isu mengenai hubungan antara migran 
dengan penduduk asli, dan isu kepemilikan sumberdaya di 
daerah oleh etnis tertentu, misalnya, menjadi salahsatu sumber 
konflik laten. 

Di samping itu, identitas kultur baru di Lampung belum 
menemukan pola yang baru yang dalam konteks kepentingan 
pembangunan politik, yaitu bisa membangun integrasi etnis yang 
kuat dan mampu meredam konflik antaretnis

Oleh sebab itu, pandangan-pandangan yang memberikan 
opini bahwa persoalan integrasi antaretnis sudah selesai dan 
memperoleh legitimasi sosiologis yang kuat di masyarakat 
ternyata belum sepenuhnya teruji secara empiris. Faktanya, 
sentimen etnis selalu muncul, bahkan sangat terasa di era 
reformasi sekarang ini. Sebutan “bukan orang kita”, “orang 
impor”, atau sebutan “bukan putra daerah” bukan hanya terlontar 
sebagai sebuah ekspresi tanpa makna. Secara jelas, ungkapan itu 
mengarah pada persoalan bagaimana mempertahankan eksitensi 
etnis tertentu dan memarjinalkan etnis lain.

Oleh karena itu,  ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk 
mengatasi persoalan integrasi di Lampung. Pertama, secara 
struktural  pemerintah daerah harus mampu mengatasi masalah 
kesenjangan ekonomi antara penduduk “anshor” dengan 
penduduk “muhajirin”. Pemerintah daerah harus melakukan 
intervensi kebijakan terhadap penduduk yang secara ekonomis 
mengalami ketertinggalan. 

Kedua, membangun kedekatan hubungan sosial dan politik 
di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di Lampung 
dengan menjalin proses interaksi dan komunikasi secara intensif. 
Lem perekat untuk membangun identitas kolektif dan integrasi 
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di Lampung secara emosional belum terbentuk. Lem perekat 
ini bukan hanya sebatas simbolik, tetapi secara kultural harus 
dibangun spririt multikulturalisme yang mampu membangun 
integrasi di Lampung. 

Dalam perspektif ini, konsep Integrasi yang dibangun yaitu 
bahwa Lampung bukan hanya milik suku Lampung semata, tetapi 
juga menjadi tempat bermukim dan berkarya bagi etnis lain 
untuk memajukan Lampung. Oleh karena itu, dalam pemahaman 
tersebut harus ada  pengakuan terhadap keberagaman, tetapi 
tidak diinterpretasikan secara tunggal.
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Mencari Jalan Damai
H.S. Tisnanta

Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Kabupaten 
Lampung Selatan. Amuk massa yang bernuansa 
suku, agama, ras, dan antargolongan  (SARA) telah 

menimbulkan banyak korban.  Harta benda pun banyak yang 
ludes. Kejadian itu juga menyisakan goresan luka hati yang sangat 
sulit untuk disembuhkan. 

Anak-anak yang menjadi korban dapat dipastikan akan 
menyimpan dendam di sudut hati mereka. Demikian pula 
anak-anak yang tidak terlibat secara langsung. Mereka akan 
menyimpannya dalam memori yang suatu saat nanti akan 
menjadi pembenaran atas tindakan serupa.  

Saat ribuan orang dari Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, 
Lampung Selatan mengungsi di kampus Sekolah Polisi Negara 
(SPN), Kemiling, Bandarlampung,  semua elemen masyarakat 
berdatangan untuk memberikan simpati dan bantuan. Berbagai 
bantuan material datang mengalir. Mulai sembako sampai dengan 
pakaian bekas yang memenuhi tiga ruang besar di kampus itu. 

Bantuan moral juga terlihat nyata dari kegiatan trauma healing 
yang dilakukan di sebuah aula. Anak-anak diajak bernyanyi dan 
bermain oleh Kelompok Dongeng Dakocan untuk melupakan 
kejadian mengerikan yang mereka alami. Sementara orang dewasa 
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dan orang tua hanya duduk di bawah pohon atau tidur di ruang 
penampungan sambil menghitung hari.  Terucap dari salah satu 
pengungsi bahwa dirinya merasa malu mendapat simpati dan 
seolah menjadi objek yang tidak berdaya. Di wajah pengungsi 
tersirat sebuah  tanya, “Kapan kami bisa pulang ke rumah? Kami 
ingin pulang meskipun ruma telah menjadi puing...” 

Terungkap secara eksplisit bahwa mereka ingin segera pulang 
ke Desa Balinurga, karena sejak 1963 di sanalah mereka menjalani 
hidup dan kehidupannya. Hati mereka semakin terkoyak ketika 
mengetahui adanya tuntutan agar mereka direlokasi (sebuah 
istilah untuk menggantikan kata “diusir”) pada acara pertemuan 
antara bupati dengan tokoh masyarakat.

Atas tuntutan relokasi, bupati sebagai entitas yang mewakili 
pemerintah sama sekali tidak berkutik. Pemerintah daerah tidak 
lagi mempunyai legitimasi dan kewibawaan untuk mengatasi 
dan mengendalikan problem. Wakil rakyat yang setiap bulan 
menerima gaji sebagai anggota DPRD pun tidak ada suaranya. 

Keberadaan pengungsi di kampus SPN sebagai bagian 
dari langkah tanggap darurat yang seharusnya dilakukan oleh 
pemerintah daerah justru dikendalikan oleh Polda Lampung. 
Singkat kata, dapat dipertanyakan:  di mana empati dan tanggung 
jawab pemerintah daerah?  Mengapa amuk massa selalu terjadi di 
wilayah itu, dan bukankah hal  itu dapat dicegah?    

Peta Konflik
Pertikaian warga antarkampung ini berulang karena luka 

lama yang tak tersembuhkan. Rentetan peristiwa yang sama terus 
terjadi karena tidak ada upaya penanganan yang komprehensif. 
Perdamaian yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah 
menyentuh akar rumput dan permasalahan yang sebenarnya. 
Trauma dan  dendam membara terus hidup di sudut di hati 
masing-masing pihak yang dapat meledak karena alasan yang 
paling sederhana sekali pun.
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Bila peristiwa terdahulu solidaritas salah satu kelompok 
demikian kental, maka peristiwa yang terakhir sungguh di 
luar dugaan. Eskalasi kekuatan massa orang Lampung datang 
dari berbagai penjuru. Puluhan truk dan alat transportasi yang 
membawa massa datang ke lokasi kerusuhan.

Tercatat antara lain dari Way Kanan, Lampung Utara, 
Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Bandarlampung, 
dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas ajakan bergabung 
melalui pesan singkat (SMS) serta jejaring sosial, sehingga 
gerakan massa menjadi demikian masif. 

Atas dasar logika yang paling sederhana, timbul pertanyaan:  
mengapa tidak dicega? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang 
memfasilitasi pergerakan massa tersebut? Hal ini patut kita 
tanyakan karena kalau hanya dari Desa Agom dan sekitarnya, 
jumlah massa tidak akan semasif itu.

Di sisi lain, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP  juga 
berkonflik dengan masyarakat adat Lampung serta lawan-lawan 
politiknya. Konflik tersebut berpengaruh pada kewibawaan dan 
legitimasinya sebagai pemimpin. 

Dapat dikatakan bahwa sebagian kemarahan massa sebenarnya  
juga ditujukan kepada Bupati. Pendek kata, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dan security provider (aparatur 
pengamanan) telah gagal mengelola konflik dan mencegahnya.

Penanganan Konflik dan Pengampunan 
Penanganan konflik harus dilakukan secara komprehensif, 

mulai tahapan tanggap darurat sampai dengan penanganan 
pascakonflik.  Setiap tahapan membutuhkan  keterlibatan peran 
pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, 
unsur penegak hukum, media massa, serta sektor swasta.  

Tahapan-tahapan penyelesaian harus menempatkan para pihak 
yang berkonflik  sebagai subjek. Merekalah yang membangun 
jalan damai dengan menggunakan mereka sendiri. Perdamaian 
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tidak lagi bergantung pada pemerintah, apalagi pemerintah 
daerah. Keterlibatan pihak lain hanya sebatas fasilitator sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab mereka.   

Para pihak harus dapat menentukan sendiri substansi 
kesepakatan sebagai landasan damai. Namun, untuk itu ada 
sikap hati yang harus tertanam terlebih dahulu, yaitu sikap  
mengampuni. Para pihak tidak lagi menghitung berapa korban 
nyawa dan  berapa kerugian harta di pihaknya. Apa yang terjadi 
dipahami sebagai sejarah kelam yang harus ditinggalkan. 

Meskipun para pihak mempunyai kultur berbeda, tetapi ada 
nilai universal yang dapat ditarik dari kearifan lokal pada masing-
masing pihak. Masyarakat Lampung mempunyai ajaran Piil 
Pesenggiri, yaitu kehormatan diri dalam berpikir dan berperilaku. 
Di sisi lain masyarakat masyarakat Bali juga mempunyai ajaran 
Tatwam Asi (kamu adalah aku dan aku adalah kamu). Kedua 
ajaran tersebut merupakan nilai yang mempertemukan kedua 
kubu untuk kembali bersatu dan berdampingan seperti hari-hari 
yang lalu.

*Artikel ini pernah dimuat Lingkar Berita.com
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Konflik dan Kekerasan 
di Lampung Selatan

Bartoven Vivit 
Nurdin

Lampung memiliki julukan sebagai tanah harapan. Julukan 
tanah harapan diberikan penduduk yang datang ke 
Lampung sejak kolonisasi dan transmigrasi. Itu artinya 

Lampung sebagai tanah harapan bagi kehidupan yang harmoni. 
Namun, beberapa waktu belakangan ini kita semua, khususnya 

di Lampung, terperangah dengan rangkaian konflik di Lampung 
Selatan. Kalau kebanyakan orang menyebutnya sebagai sebuah 
konflik, saya lebih setuju untuk menyebutnya sebagai kekerasan.

Dari pandangan teori sosial, konflik adalah indikator 
perubahan. Oleh karena itu, wajar adanya terjadi dalam suatu 
masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun pada 
masyarakat yang heterogen, seperti Lampung. 

Sebagai indikator perubahan, konflik memiliki makna dalam 
dinamika dan perubahan masyarakat. Apalagi masyarakat 
sekarang ini adalah masyarakat tanpa batas (bourdeless society) 
yang tidak terikat oleh batas-batas administratif. Ditambah 
sekarang kecepatan inovasi teknologi mulai dari komputer, 
internet, sampai alat komunikasi canggih, kita temukan sampai di 
pelosok desa. Tegasnya, konflik diperlukan oleh suatu masyarakat 
untuk dinamika yang seharusnya berdampak pada kemajuan 
suatu masyarakat.
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Namun, yang menjadi masalah adalah ketika konflik 
menjadi kekerasan, sebagaimana halnya di Lampung Selatan. 
Banyak orang bertanya pada para pakar, apa akar dari konflik di 
Lampung Selatan. Saya mencermati hal ini tidak perlu dijawab, 
karena jawabannya akan sangat rumit dan tidak sesederhana 
pertanyaannya. Karena di balik akar ada akar-akar lainnya yang 
rumit dan semrawut untuk dijawab. Yang jelas kita tidak perlu 
mencari akar konflik, karena konflik adalah bagian dari dinamika 
masyarakat. Yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana 
konflik itu tidak berhujung kekerasan. Artinya, pencegahan 
terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Ini yang kita tidak 
pernah lakukan selama ini. Saya tidak ingin menyalahkan satu 
pihak, karena semuanya adalah kesalahan holisitik (menyeluruh) 
sehingga semua elemen dan pihak bertanggung jawab atas hal 
ini. 

Untuk mengkaji hal tersebut, saya ingin melihat Lampung 
dalam perjalanan sejarah. Lampung adalah wilayah tujuan 
kolonisasi dan transmigrasi yang bisa dikatakan sukses. Ini artinya 
Lampung harmonis untuk orang-orang yang datang ke sini, tidak 
salah kalau orang banyak mengatakan bahwa Lampung adalah 
tanah harapan. Bermacam suku, agama, dan latar belakang 
lainnya datang ke Lampung, tanpa pernah terdengar persoalan 
kekerasan yang serius dan mengemuka. Artinya, masyarakat 
Lampung di Lampung Selatan sudah berabad-abad hidup dalam 
keharmonisan dan berdampingan dengan berbagai macam 
bentuk perbedaan. Kekerasan muncul seakan sebagai suatu 
prediksi yang tidak terduga sebelumnya baik oleh para pakar 
konflik, pemerintah daerah, pemuka masyarakat, pemuka adat 
dan elemen masyarakat lainnya. Kenapa baru sekarang terjadi 
kekerasan yang fatal? Sebab, masyarakat dahulu berbeda dengan 
masyarakat sekarang. Dahulu, ketika kolonisasi dan transmigrasi 
datang di Lampung, masyarakat hidup berkelompok-kelompok 
dan tidak bersinggungan secara ekonomi, karena yang datang 
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tentu bertujuan mengubah hidup dengan fokus pada mengelola 
lahan dan tanah yang ada. Bahkan tidak sedikit transmigran 
yang datang ikut bekerja di ladang-ladang milik penduduk asli 
dengan mendirikan umbul-umbul. Bahkan penduduk asli pun 
dengan senang hati mengangkatnya menjadi saudara dan bahkan 
memberikan lahannya untuk digarap. Friksi tidak terjadi karena 
keduanya saling memberi dan tidak menggangu mata pencaharian 
masing-masing. Penduduk asli dengan kebun dan transmigran 
dengan pertanian lahan basah. Perlu kita cermati, etnik Lampung 
adalah etnik yang terbuka terhadap pendatang. Sejarah mencatat 
bahwa bagaimana etnik menjadikan orang yang datang sebagai 
saudara, sungguh suatu kearifan lokal dan modal sosial yang luar 
biasa. Hal ini lah salah satu faktor Lampung menjadi daerah tujuan 
transmigrasi yang berhasil. Etnik Lampung dahulunya memiliki 
tanah yang luas-luas, dan penduduk yang datang bekerja banyak 
yang bekerja di lahan-lahan tersebut, kemudian saling bekerja 
sama dan diangkat menjadi saudara.

Namun, nilai-nilai ini sekarang sudah pudar, ketika interaksi 
sosial masyarakat sudah berubah. Kearifan lokal dan modal sosial 
juga memudar. Ditambah lagi pencapaian kesetaraan ekonomi 
dan sosial yang sudah hampir sama. Sementara itu, identitas 
semakin kuat, tapi keadaan sudah berubah, dan kebudayaan 
sudah luntur. Hubungan keduanya menjadi tidak seimbang. 
Sehingga hal-hal sepele membangkitkan emosi dan menjadikan 
karakter manusia yang tidak sehat. Bahkan isu-isu sensitif pun 
dijadikan argumentasi untuk dimanipulasi dalam pembenaran 
akan tindak kekerasan, misalnya isu etnik dan agama. 

Yang penting dipahami, kita tidak lagi hidup di masa lalu di 
mana penduduk asli dan transmigran hidup berdampingan, tapi 
Lampung masa kini adalah masyarakat tanpa batas (bourdeless 
society) yang sudah tercipta akulturasi, asimilasi bahkan 
amalgamasi. Masing-masing memiliki identitas kuat, tapi tidak 
diriingi dengan kuatnya budaya dan nilai-nilai kehidupan yang 
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harmoni, ditambah lagi dengan kehidupan sosial-ekonomi yang 
hampir setara dan bahkan sering berkompetisi. Sehingga budaya 
tidak mampu mengontrol identitas, bahkan ketika identitas 
tersebut dijadikan isu, akhirnya malah berujung kekerasan tidak 
bisa dihindari lagi. Untuk menghadapi perubahan dan dinamika 
masyarakat ini, tentu jurus lama tidak bisa dipakai dalam 
nuansa baru. Artinya, pendekatan lama tidak bisa dipakai dalam 
masyarakat yang tengah berubah. Pemerintah, misalnya, tidak 
bisa melihat masyarakat Lampung sebagaimana masyarakat 
Lampung dahulunya ketika zaman Belanda atau zaman sesudah 
kemerdekan, sehingga program-program antisipasi konflik dan 
kekerasan haruslah menggunakan pendekatan terkini yang sesuai 
dengan keadaan masyarakat saat ini. Pemimpin saat ini harus 
mengubah pedekatan terhadap masyarakat dengan memahami 
keberagaman masyarakat yang berdinamika dan terus berubah. 
Pemerintah dalam hal ini harus memaksimalkan peranan tokoh 
masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam setiap tatanan 
kehidupan bermasyarakat, yang biasanya hanya dimaksimalkan 
ketika akan pilkada. Negara harus mengakui pentingnya peranan 
masyarakat adat, negara tidak bisa meminggirkan peranan tokoh 
adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti negara telah 
meminggirkan hak-hak adat dan lokal masyarakat. Padahal, 
ini adalah kearifan lokal dan modal sosial yang perlu terus 
diberdayakan dan dipelihara. Ini disebabkan banyak kasus 
kekerasan di Tanah Air yang semuanya diselesaikan oleh adat. 
Sementara kehidupan adat dan budaya lokal selama ini dalam 
posisi termarginalkan. 

Terakhir, agenda-agenda untuk mengatasi salah satu bencana 
sosial ini sepertinya masih belum serius dilakukan pemerintah, 
terutama pemerintah daerah, karena ada anggapan urusan begini 
adalah semata urusan pihak keamanan. Selama ini kita lalai dalam 
memprioritaskan agenda pencegahan kerusuhan dan kekerasan. 
Kalau sudah begini baru disadari betapa pentingnya agenda dan 
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program pencegahan konflik. Satu hal yang mendesak dilakukan 
adalah perlunya memperkuat modal sosial, yakni dengan 
pemetaan konflik berbasiskan culture area (Peta dengan batas-
batas budaya dan etnik) dan kearifan lokal di Lampung. Pemetaan 
culture area berbasiskan kearifan lokal untuk deteksi konflik dan 
kekerasan merupakan pemetaan penting dalam pencegahan 
konflik di Lampung. Kearifan lokal di Lampung merupakan 
modal sosial yang penting dalam pencegahan konflik. 

*Artikel ini pernah dimuat di Lampung Post,
Senin, 5 November 2012
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Perdamaian Berbasis
Akar Rumput

Oki Hajiansyah 
Wahab

Kedua belah pihak yang bertikai sepakat berdamai, 
demikian petikan berita dari sebuah media online. 
Sebuah hal melegakan bagi semua pihak, kesepakatan 

berdamai meski tidak otomatis membahagiakan semua pihak 
setidaknya dapat menurunkan tensi ketegangan dari pihak-pihak 
yang bertikai. Ini merupakan langkah awal menuju pembangunan 
perdamaian yang genuine. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perdamaian tidak 
semata-mata bergantung pada persepakatan tapi sebuah proses.  
Penulis menekankan kata genuine dengan merujuk kepada 
keterlibatan masyarakat di level akar rumput dalam proses 
perdamaian. 

Pengalaman dari berbagai konflik mengajarkan kita bahwa 
perdamaian di level elite tidak serta merta menjamin proses 
berdamaian berjalan langgeng. Konflik di Lampung Selatan 
(Lamsel) menunjukkan bahwa perspektif pemerintah dalam 
penanganan konflik masih bersifat reaktif dan parsial. Akibatnya, 
pemerintah kembali menjadi “pemadam kebakaran”. Lebih jauh, 
penanganan persoalan pascakonflik yang tidak tuntas acapkali 
menjadi permasalahan baru yang dapat meningkatkan eskalasi 
konflik di masa mendatang. 
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Wertheim, dalam Elite dan Mass” telah mengingatkan kita 
tentang perlakuan elite terhadap rakyat. Sadar atau tak sadar 
para elite sering mengabaikan dan menyingkirkan keberadaan 
rakyat di level akar rumput. Para elite, secara sadar maupun tak 
sadar, sering menganggap rakyat dan kaum yang paling miskin 
sebagai “orang biasa yang tak perlu dianggap penting dan massa 
rakyat yang bodoh dan tak tahu apa-apa”. Karenanya, Wertheim 
mengingatkan pentingnya untuk mengkaji dan memahami massa 
rakyat dengan cara yang empatik dan partisipasitoris. 

Problem terbesar yang sering muncul dalam penanganan 
konflik adalah penanganan konflik sering dilakukan sebagai 
tindakan reaktif, bukan antisipatif. Hal yang kurang mendapat 
perhatian adalah penanganan pascakonflik dan pembangunan 
perdamaian yang terintegrasi dengan pembangunan mekanisme 
antisipasi. Kita kurang menaruh perhatian pada proses 
rekonsiliasi, pembangunan kepercayaan, dan pembangunan 
perspektif bersama di masa depan. Akibatnya, konflik dengan 
mudah terulang kembali.

Peran Akar Rumput
Proses rekonsiliasi adalah upaya membangun dan memperbaiki 

komunikasi serta  memaksimalkan sikap saling memahami. 
Proses komunikasi dan mediasi  yang efektif dibutuhkan untuk 
melakukan transformasi konflik pada level elite dan akar rumput. 
Pembangunan perdamaian yang genuine sesungguhnya dilakukan 
di semua tingkat masyarakat dan melibatkan orang-orang yang 
hidupnya dipengaruhi oleh konflik (Marshall 2000:4).

Hakikat rekonsiliasi adalah inisiatif secara sukarela pihak-pihak 
yang terlibat  dalam konflik untuk mengakui pertanggungjawaban 
mereka dan kesalahannya. Membangun dialog adalah salah satu  
cara untuk  untuk mengerti dan memahami pihak lain lebih 
dalam. Proses pembangunan perdamaian berbasis komunitas 
dan keadilan restoratif (community-based restorative justice 
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processess) perlu dikembangkan dalam konteks pembangunan 
perdamaian yang berkelanjutan.

Ichsan Malik, seorang pakar perdamaian dan penulis buku 
BAKUBAE: Gerakan dari Akar Rumput untuk Penghentian 
Kekerasan di Maluku, mempromosikan dialog sebagai upaya 
mentransformasi konflik di level akar rumput. Lewat buku ini, 
Ichsan menjelaskan pengalaman masyarakat di berbagai wilayah 
konflik yang secara swadaya berupaya sekuat tenaga untuk 
kembali merajut perdamaian di wilayah pascakonflik. Dengan 
sumber daya dan keterbatasan yang dimiliki, mereka tak henti 
untuk menyumbangkan pikiran, tenaga maupun materi dalam 
proses pembangunan perdamaian.

Ichsan memberikan contoh upaya dan peran masyarakatakar 
rumput di Desa Malei Lage, Poso yang komposisi agama 
masyarakatnya berimbang antara Muslim dan Kristen. Mereka 
membangun “Perjanjian Malei”, yakni kesepakatan bersama 
untuk tidak terlibat dalam konflik di Poso saat itu disertai dengan 
upaya menghalau siapa pun yang masuk dari luar desa mereka 
untuk memprovokasi ataupun melakukan penyerangan.

Lalu di mana peran pemerintah? Dalam konteks ini, 
pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator proses-proses 
perdamaian yang digagas oleh masyarakat akar rumput. Proses 
semacam ini tentu saja hanya dapat dibangun dengan program-
program konkret yang melibatkan kedua belah pihak. Lewat 
proses ini perdamaian tidak hanya menjadi sesuatu yang bernilai 
simbolik tapi terinternalisasi dalam kehidupan sosial. Dalam 
konteks inilah pemerintah memberikan effort, berdiri sebagai 
fasilitator sekaligus suporter atas inisiatif yang berkembang di 
akar rumput. 

Apakah ini hal yang abstrak? Cerita sukses pembangunan 
perdamaian berbasis komunitas sebenarnya dapat ditemukan di 
berbagai tempat di muka bumi. Ichsan misalnya, menggambarkan 
mekanisme pertemuan rutin, pembentukan tim kerja bersama 
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dan pembangunan pasar rekonsiliasi sebagai media pertemuan 
antarkomunitas. Di Filipina Selatan misalnya, peran dan perhatian 
pemerintah setempat sebagai fasilitator dilakukan dengan 
mendukung pekan maupun karnaval perdamaian, memberikan 
bantuan pada kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai 
unsur masyarakat  yang notabene awalnya berkonflik. 

Kombinasi inisiasi masyarakat di level akar rumput dan 
intervensi pemerintah  menjadi pembelajaran berharga dalam 
mengelola konflik. Mendorong proses perdamaian di tingkat 
komunitas maupun akar rumput dengan mekanisme yang efektif 
dan kontekstual dengan komunitas adalah langkah yang strategis 
dalam upaya pembangunan perdamaian. Proses perdamaian di 
tingkat akar rumput ini sekaligus menjadi media pembelajaran 
bagi masyarakat untuk mengelola konflik sekaligus membangun 
sistem penanganan dini dan tindakan antisipatif lainnya dalam 
mencegah meletup lagi konflik di masa yang akan datang. 

Kita menyadari bahwa mekanisme partisipasi yang mengacu 
pada media-media yang build in dalam keseharian masyarakat—
misalnya yang terwujud dalam seni, agama, budaya, dan lain-
lain—belumlah terkelola dengan baik. Kita harus senantiasa 
optimistis bahwa tingkat keragaman etnis dan agama dan peran 
akar rumput yang ada di di Lampung merupakan sumber 
kekuatan untuk pembangunan perdamaian.

*Artikel pernah dimuat di Lampung Post,
Selasa, 5 November 2012
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Mengobati Luka
Balinuraga

M. Yamin Panca 
Setia

Kami tidak dendam,” ujar I Made Sukindri, Ketua Parisada 
Hindu Dharma Bali, Kabupaten Lampung Selatan, 
Provinsi Lampung. “Kami tahu, kami tidak dapat hidup 

sendirian,” katanya. Sukindri hanya mengharap agar dapat 
hidup damai seperti sedia kala di kampung halamannya, Desa 
Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. 

Harapan Sukindri, yang dijumpai Rabu, 31 Oktober 2012 
lalu di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandarlampung, 
mewakili harapan ribuan para korban kerusuhan berbau suku 
yang meletup di Desa Balinuraga. Mereka terpaksa diungsikan 
di SPN Kemiling karena rumah dan harta mereka dibakar akibat 
bentrok antarwarga yang terjadi pada tanggal 28-29 Oktober 
2012 lalu. 

Para korban di tempat pengungsian itu  kondisinya sangat 
memprihatinkan. Raut wajah mereka terlihat sedih. Amuk massa 
yang membakar Balinuraga telah membuat mereka trauma. 
“Banyak mereka yang trauma, mereka ketakutan,” kata Sukindri. 

“Rumah saya habis terbakar,” ujar Wayan Dastra dengan nada 
sedih. Wayan Dastra mengaku padi miliknya sebanyak 25 ton yang 
disimpan di gudang pun terbakar. Harta benda miliknya yang 
disimpan di rumah seperti televisi, mesin cuci, dan sebagainya 
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hilang dijarah. Untung, Dastra bersama keluarganya bisa selamat 
dari amuk massa. “Tidak ada korban keluarga saya,” katanya. 

Dia berhasil mengamankan diri lewat gorong-gorong, 
lalu memanjat pohon bambu untuk bersembunyi. “Saya lari 
lewat gorong-gorong, naik ke atas pohon bambu yang ada di 
belakang pabrik,” kisahnya. Dari atas pohon bambu itu, Dastra 
menyaksikan massa mendongkel pintu gerbang rumahnya. 
Lalu menghancurkan kaca dan membakar rumahnya. Rumah 
tetangganya pun ludes dibakar. 

Sebelum penyerangan, Dastra berkisah, dirinya sedang di 
rumah. Dia sedang menyiapkan makanan untuk babi yang 
diternaknya. “Kami sedang di rumah. Lagi memotong gedebog, 
ngasih babi makan. Kami gak tahu (akan ada penyerangan),” 
ceritanya. 

I Made Kalom, korban kerusuhan lainnya mengaku semua 
harta bendanya ludes. “Semua habis dibakar,” katanya. Kalom 
tak banyak bercakap. Dia pun tak terlalu pula banyak berharap 
hartanya dapat kembali. I Made Kalom hanya ingin kembali ke 
kampung halamannya. “Saya ingin pulang dengan selamat,” harap 
lelaki yang sejak lahir tinggal di Desa Balinuraga. Dia masih 
bersyukur karena tidak ada keluarganya yang menjadi korban 
meninggal dunia. 

Korban juga berjatuhan dari warga keturunan Lampung. 
Empat orang di antaranya warga Kecamatan Kalianda yang tewas 
akibat bentrokan pada hari pertama, Minggu, 28 Oktober 2012. 
Kejadian itu yang kemudian membakar amarah warga keturunan 
Lampung. Sentimen terhadap suku Bali di Balinuraga memang 
kerap terdengar dari suara-suara warga Lampung di sana. Warga 
Desa Balinuraga dianggap sering melakukan serangan terhadap 
warga desa-desa di sekitarnya. Warga asli Lampung sebenarnya 
tidak akan bertindak dan mengusik orang lain selama tidak ada 
yang menganggu dan mengusik harga diri dan keturunannya. 

Prinsip orang Lampung adalah Piil Pesengiri, yang 
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menempatkan harga diri dalam posisi yang tertinggi. Jika harga 
dirinya tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu suku 
lain. Mereka menghargai para pendatang di tanahnya. Wajar 
jika kemudian mereka pun meminta dihargai sebagai tuan 
rumah di tanah leluhurnya sendiri. Maka, tepat kiranya pesan 
yang disampaikan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang 
mengingatkan warga Lampung keturunan Bali, menerapkan 
prinsip, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. 

Suku Bali yang tinggal di Lampung merupakan warga 
Lampung yang sama dengan etnis lainnya yang tinggal di 
Lampung. “Masyarakat Lampung etnis Bali (harus) menjadikan 
langit Lampung adalah langitnya,” katanya. 

Adanya kelompok pendatang memang membawa implikasi 
terhadap proses interaksi sosial. Pengaruh budaya yang berbeda, 
kemudian dipaksakan untuk mengadopsi nilai atau norma yang 
berlaku dalam masyarakat, menyebabkan kegagapan melakukan 
perubahan karena harus mengubah adat istiadat, kebiasaan, dan 
gaya hidup yang sudah melembaga sejak lama. Jika perubahan 
dipaksakan secara cepat, bisa menimbulkan prasangka dan 
resistensi. Karenanya, nampak adanya beberapa pengelompokan 
perkampungan di masyarakat yang berdasarkan kesamaan etnik 
seperti Kampung Bali, Kampung Palembang, Kampung Bugis, 
Kampung Banten, dan sebagainya. 

Menurut catatan Polres Lampung Selatan, korban tewas 
akibat bentrok antarwarga mencapai 12 orang. Tiga di antaranya 
adalah warga Kecamatan Kalianda yang tewas pada bentrokan 
pertama, Minggu (28/10). Esoknya, Senin (29/10) terjadi bentrok 
susulan yang menelan korban 9 orang warga Desa Balinuaraga. 
Selain korban tewas, 166 unit rumah di Desa Balinuraga dan 
Desa Sidoreno yang hangus terbakar. Dua gedung sekolah pun 
terbakar. Untuk menghindari bertambahnya korban jiwa, warga 
Balinuraga pun diungsikan ke SPN Kemiling. Total pengungsi 
mencapai 1703 jiwa. 
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Bentrokan antarwarga menggoreskan luka di Balinuraga. 
Kerekatan sosial berubah menjadi kebrutalan sosial. Pluralisme 
dan toleransi sosial dalam kemajemukan yang menjadi 
karakteristik masyarakat Lampung dicederai oleh laku barbar 
dan pola pikir yang berbau etnis. Darah dan airmata yang 
mengalir di Balinuraga pun menuai reaksi sejumlah kalangan. 
Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat keamanan, 
banjir kecaman. 

“Kita melihat ketidakseriusan pemerintah pusat, daerah, dan 
kepolisian dalam menyelesaikan konflik di Lampung. Dalam 
catatan kita, selama tahun ini saja sudah tiga kali terjadi konflik 
di Lampung,” kata Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, 
Benny Susetyo, saat konferensi pers di Kantor Komisi Orang 
Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Jumat, 2 
November 2012 lalu. 

Benny mengkritik pemerintah pusat dan daerah yang tidak 
segera memediasi dan menyelesaikan persoalan itu terutama 
dalam membangun dialog komunal antarwarga yang bertikai. 
Sejumlah kalangan juga mengkritik Bupati Lampung Selatan, 
Rycko Menoza yang saat terjadi kerusuhan tidak berada di 
Lampung Selatan. Akibatnya, koordinasi lintas institusi tidak 
berjalan dengan baik sehingga distribusi bantuan sempat 
tersendat. 

Seperti biasa, para pejabat di pemerintahan menepis tudingan 
lalai atas masalah di Lampung. Menteri Koordinator bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto 
menolak tudingan jika pemerintah melakukan pembiaran saat 
terjadi kerusuhan. Djoko menegaskan, pemerintah bertindak 
cepat dan tanggap dengan mengirim aparat keamanan agar dapat 
mencegah meluasnya konflik. 

“Tidak ada pembiaran,” tegasnya. Menurut Djoko aparat juga 
dengan cepat melakukan evakuasi dan menyediakan konsumsi 
bagi para pengungsi. 
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Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri 
(Kapuspen Kemendagri) Reydonnyzar Moenek juga menolak 
Kemendagri dianggap lepas tangan. Dia menyatakan pihaknya 
sudah memberikan instruksi dan arahan kepada gubernur dan 
bupati untuk memetakan kawasan rawan konflik. 

Menurut Moenek memang ada konflik yang sifatnya permanen. 
Tetapi, ada juga konflik yang terjadi secara spontanitas sehingga 
sulit diantisipasi. Dia juga menekankan pentingnya partisipasi 
semua pihak untuk mengantisipasi konflik lanjutan. “Tidak bisa 
semata-mata mengandalkan aparat keamanan setempat untuk 
mencegah konflik sosial. Seluruh stakeholder, tokoh masyarakat 
dan agama, jajaran pemerintah daerah harus bahu membahu 
untuk menjaga iklim yang kondusif ke arah perdamaian,” 
ujarnya. 

Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P. justru mempertanyakan 
peran tokoh masyarakat atau tokoh adat. “Tunjukkan 
ketokohannya dong dalam mendamaikan atau mempertemukan 
kedua belah pihak,” kata Sjachroedin pada acara kuliah umum 
di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di 
Jatinangor Jawa Barat, Senin (29/10). 

Menurut Sjachroedin seorang pemimpin akan muncul 
manakala situasi tidak normal. “Jangan sedikit-sedikit lapor ama 
gubernur, di wilayah tersebut kan ada tokoh masyarakat, tokoh 
adat, kepala desa, camat dan juga pihak keamanan. Bukan saya 
ingin melepaskan tangungjawab, tetapi coba dipelajari dahulu 
letak permasalahannya,” cetus Sjachroedin. 

Apapun alasannya, pembenaran dari pemerintah tidak bisa 
diterima. Kenyataan di lapangan menunjkukan pemerintah tidak 
bertindak cepat melakukan langkah antisipasi. Letupan kekerasan 
yang terjadi di Balinuraga juga menunjukan pemerintah tidak 
memiliki sistem peringatan dini (early warning system) untuk 
mencegah konflik. Padahal, sebelumnya letupan-letupan 
kekerasan antarwarga sudah terjadi di Desa Napal, Kecamatan 
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Sidomulyo, Lampung Selatan, 24 Januari 2012 lalu. Konflik 
kala itu menyisahkan kerugian besar. 83 rumah hancur akibat 
bentrokan. 

Diduga konflik yang terjadi pada tanggal 28-29 Oktober 2012 
adalah akumulasi konflik yang terjadi sebelumnya. Di tempat 
lain, bentrok warga juga pernah terjadi di Desa Jabung pada 
September 2012 yang dipicu karena pelanggaran norma sosial. 
Sayangnya, pemerintah dan aparat pun terkesan melakukan 
pembiaran. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tidak 
dilaksanakan. Apalagi, upaya mendorong perdamaian warga 
yang bertikai. 

Memang terlihat upaya pemerintah dan sejumlah kalangan 
mengobati luka di Balinuraga. Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyerukan kepada semua pihak untuk ikut 
bertanggung jawab menghentikan aksi kekerasan. Menurut 
Presiden, keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi 
dan TNI. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian 
Perumahan Rakyat juga menggelontorkan miliaran rupiah untuk 
membantu para korban kerusuhan. Dana itu akan digunakan 
untuk rehabilitasi rumah dan fasilitas umum yang hancur, dan 
sumbangan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. 
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung 
Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial 
Salim Segaf Al Jufri, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz 
serta sejumlah pejabat lainnya juga meninjau lokasi kerusuhan. 

Namun, meredam konflik di Balinuraga tidak cukup sekadar 
imbauan, arahan, dan bantuan rehabilitasi. Perlu pendekatan 
sosial lewat dialogis, penegakan hukum dan keamanan, serta 
model intervensi yang tepat dengan melihat realitas objektif yang 
menjadi akar masalah kerusuhan. 

Dari aspek keamanan, konflik yang meletup di Balinuraga 
menunjukkan tidak berjalannya upaya preventif. Fungsi intelijen 
dalam mengidentifikasi rencana penyerangan kelompok warga 
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dari kampung lain ke warga Desa Balinuraga nyatanya sangat 
lemah sehingga tak bisa dengan cepat mencegah bentrokan. 
Aparat baru bertindak setelah Desa Balinuraga hangus terbakar 
dan jatuhnya korban jiwa. Ada kesan aparat keamanan melakukan 
pembiaran terhadap pelaku kekerasan karena tidak menindak 
aktor utama yang memicu bentrokan antarwarga. 

Pemerintah juga sepertinya abai melakukan pemetaan 
sejumlah titik rawan konflik. Bentrokan antarwarga yang sering 
terjadi di Lampung menunjukkan bahwa pemerintah tidak 
memiliki peta rawan konflik. Selain itu, perlu dicermati bahwa 
konflik antarwarga di Balinuraga tidak hanya memunculkan 
trauma suku Bali di Balinuraga, tetapi juga menebar kekhawatiran 
suku Bali yang tinggal di beberapa kawasan di Lampung. 

“Warga Bali di Tulangbawang, Lampung Utara, sudah resah 
dan khawatir akan adanya kemungkinan eskalasi konflik, ini harus 
ada antisipasi,” kata Sosiolog Universitas Lampung, Dr. Hartoyo, 
Minggu (4/11). Peringatan itu perlu direspons pemerintah. ”Jika 
tidak, jika ada yang memprovokasi dan memanfaatkan situasi, 
maka bisa menjadi ledakan yang dahsyat, seperti tsunami,” 
terangnya. 

Koordinasi lintas institusi pun kurang berjalan dengan baik 
dalam upaya membantu para korban bentrok warga. Dalam 
menanggulangi bencana sosial dibutuhkan penanganan yang 
cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel agar jatuhnya 
korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diantisipasi. 

Hal itu menunjukkan tidak adanya Standar Operasional 
Prosedur (SOP) tanggap darurat sebagai instrumen penting 
untuk memastikan berjalannya koordinasi dalam penanganan 
para korban bencana sosial, baik dalam upaya pengerahan 
sumberdaya relawan dalam melakukan evakuasi maupun 
memastikan kelancaran dalam mendistribusikan logistik yang 
dibutuhkan para korban. 

Kini, setelah konflik mereda dan warga Balinuraga telah 
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dipulangkan ke kampung halamannya, langkah kongkret 
pemerintah yang dinantikan warga adalah melakukan rehabilitasi 
pemukiman penduduk korban kerusuhan, rehabilitasi dan 
rekonstruksi infrastruktur umum yang rusak, resettlement atau 
pemukiman kembali penduduk korban kerusuhan. Dan, yang tak 
kalah penting adalah melakukan rehabilitasi sosial para korban 
yang mengalami trauma agar dapat kembali melaksanakan fungsi 
sosialnya dengan baik. Rehabilitasi sosial juga diarahkan untuk 
mengembalikan harmoni sosial. 

Disfungsi Sistem Sosial
Dalam memahami konflik, Laura dan Todd (1978) 

menjelaskan, konflik diawali dari kerisauan atau keluhan 
(grievance) yang disuarakan salah satu pihak terhadap pihak lain. 
Mereka mengeluh lantaran hak-haknya dilanggar, diperlakukan 
secara tidak wajar, kasar, atau diinjak harga dirinya. Kondisi 
tersebut merupakan tahapan pra konflik (pre conflict stage) yang 
cenderung mengarah konfrontasi bersifat monadik (monadic). 
Saat itu, luapan kekecewaan diaktualisasikan suatu kelompok. 

Selanjutnya, apabila keluhan itu memunculkan reaksi negatif 
dari pihak lain, maka akan memicu ekskalasi ketegangan yang 
rawan menggiring dua kelompok untuk terjebak dalam konflik 
(conflict stage). Kala itu, konfrontasi antarpihak berlangsung 
secara diadik (diadic) atau dua pihak. Dalam kondisi demikian, 
perlu melakukan pengelolaan (managed), pengendalian 
(controlled), dan penyelesaian (settled) konflik secara bersama-
sama dengan bijak agar tidak berkembang menjadi anarki. Jika 
dikelola dengan baik, konflik justru akan menebar sisi positif 
yang dapat mengukuhkan integrasi sosial atau mengembalikan 
keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok 
masyarakat. 

Jika mencermati tahapan konflik antarwarga di Balinuraga, 
sebenarnya bukan semata-mata bersifat etnis. Namun, berawal 
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dari konflik personal yang menyisahkan api dalam sekam. Masalah 
yang tidak cepat terselesaikan lewat jalur dialogis, kemudian 
disesaki provokasi hingga kemudian membius emosi komunal 
untuk melakukan tindakan anarki. Awalnya, hanya persoalan 
sepele. Bentrokan bermula ketika dua gadis asal Desa Agom yang 
mengendarai sepeda motor digoda oleh pemuda Desa Balinuraga 
hingga terjatuh dan luka-luka. Entah darimana sumbernya,  tiba-
tiba menyebar isu yang mengabarkan kedua gadis itu dilecehkan 
secara seksual. Penyelesaian lewat musyawarah tak mampu 
meredam amarah pihak keluarga kedua gadis itu tidak terima. 
Mereka mendatangi Desa Balinuraga untuk menemui pemuda 
tersebut. 

Percekcokan itu kemudian berubah menjadi kekerasan yang 
menghancurkan Balinuraga akibat tidak berperannya institusi 
sosial dalam melakukan kontrol sosial (social control). Atau, 
bisa juga karena latar belakang historis yang turut memicukan 
ledakan kekerasan di Balinugara. Disharmoni sosial dibiarkan dan 
terus meluas. Dendam yang tak diredam, mengalami ekskalasi 
sehingga berujung pada anarki. Asumsi tersebut bisa jadi benar, 
karena sebelumnya, konflik antarwarga Balinuraga dengan warga 
kampung lainnya sering terjadi. 

Konflik akibat perbedaan etnis sebenarnya dapat dicegah 
jika ada upaya mengikis distrosi dalam proses sosial dan relasi 
antarkelompok. Distrosi itu berupa gesekan yang terjadi 
antarindividu yang sulit dicegah lantaran perbedaan nilai, status, 
kekuasaan, dan tidak berfungsinya pemangku kepentingan. 
Pranata sosial yang diharapkan memainkan peran sebagai kontrol 
sosial pun mengalami disfungsi. 

Dengan kata lain, kekerasan atas nama etnik bisa meletup 
akibat stratifikasi sosial yang mengambarkan diferensiasi nilai, 
norma, budaya, latar belakang sejarah, prasangka, kebencian, dan 
sebagainya. Konflik makin mudah meletup apabila dimanfaatkan 
pihak dari luar yang memiliki kepentingan. 
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Karenanya, pemulihan kerukunan antaretnis tidak cukup 
hanya dilakukan lewat perbaikan rumah atau fasilitas umum 
yang hancur saja. Tidak cukup juga sekadar pembauran 
maupun adaptasi sosial. Upaya pemulihan itu harus dengan 
cara komprehensif dengan mencermati realitas objektif dan 
mengindentifikasi disfungsi struktur sosial guna mengidentifikasi 
akar masalahnya. 

Spencer menganalogikan struktur sosial seperti tubuh manusia 
yang terdiri dari berbagai organ dalam tubuh yang masing-masing 
memiliki fungsi dan bekerja sama untuk mempertahankan fungsi 
dari keseluruhan subsistem (Stolley, 2005). Dengan menggunakan 
analogi itu, sebuah masyarakat dipandang sebagai sistem yang 
terdiri dari sub-sub sistem (ekonomi, politik, hukum, budaya, 
dan sebagainya) yang bekerja sama untuk mempertahankan 
keberfungsian sosial. Jika terjadi difungsi salah satu subsistem, 
maka akan berpengaruh terhadap subsistem lainnya.

Parsons (1964) mengonseptualisasikan tindakan atau perilaku 
manusia merupakan bagian dari berfungsinya sistem yang harus 
dijelaskan dalam kerangka hubungan sosial secara keseluruhan.  
Di mana masyarakat merupakan sebuah entitas yang relatif 
stabil yang unsur-unsur pembentukannya melebur sedemikian 
rupa. Dengan menggunakan model AGIL (Adaptation, Goal 
attainment, Integration dan Laten pattern maintenance and 
tension management), Parsons mengembangkan model yang 
dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh atas setiap 
perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. 

Adaptation adalah cara sistem beradaptasi dengan dunia 
material dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan 
hidup (sandang, pangan dan papan). Ekonomi teramat penting 
dalam subsistem ini. Goal attainment adalah pencapaian tujuan. 
Subsistem ini berurusan dengan hasil atau produk (output) dari 
sistem. 

Politik menjadi panglima dari subsistem ini. Integration adalah 
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penyatuan subsistem ini berkenaan dengan menjaga tatanan. 
Sistem hukum dan lembaga-lembaga atau komunitas yang 
memperjuangkan tatanan sosial termasuk dalam subsistem ini. 
Sementara Laten pattern maintenance and tension management 
mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mempunyai 
arah panduan yang jelas dan gugus tujuan dari tindakan. 
Lembaga-lembaga yang ada dalam subsistem ini bertugas untuk 
memproduksi nilai-nilai budaya, menjaga solidaritas, dan 
menyosialisasikan nilai-nilai. Institusi agama, sekolah, keluarga, 
organisasi sosial, institusi pemerintah, termasuk dalam subsistem 
ini.

Antarsubsistem tersebut bergerak tidak statis, namun 
dinamis. Subsistem tersebut saling berinteraksi dengan cara 
mempertukarkan kepentingan dan kebutuhannya masing-
masing. Media pertukarannya bisa berupa uang (A), kekuasaan 
(G), pengaruh (I) dan komitmen terhadap nilai (L). 

Berangkat dari penjelasan Parsons tersebut, bisa jadi konflik di 
Balinuraga terjadi akibat disfungsi dalam sistem sosial. Misalnya, 
aspek politik yang kurang memberikan ruang kepada kelompok 
minoritas seperti suku Bali atau etnis lainnya di Lampung untuk 
berkiprah dalam bidang politik. Jika ruang politik diberikan dan 
keberfungsian institusi politik sangat akomodatif dan mampu 
mengkonversikan kepentingan kelompok minoritas, maka 
suara-suara ketidakadilan yang dirasakan kelompok minoritas 
bisa direspons oleh institusi formal sehingga menghasilkan 
kebijakan yang akomodatif terhadap kepentingan mereka. Bisa 
juga dipahami jika konflik antaretnis dimanfaatkan pihak yang 
berkepentingan yang memiliki motif kekuasaan. Konflik menjadi 
komoditas yang dieksploitasi, tanpa lagi mempertimbangkan 
rasionalitas dan kebenaran moral. 

Bisa juga aspek ekonomi berupa kecemburuan sosial yang 
disuarakan kelompok pribumi yang merupakan kelompok 
mayoritas sehingga perlu mendorong pemberdayaan kelompok-
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kelompok pribumi dan diberikan akses bagi mereka untuk 
mengembangkan usahanya, mendapatkan bantuan yang 
diperlukan untuk mengimbangi kekuatan ekonomi pihak luar 
yang mendominasi sehingga mendapatkan derajat ekonomi 
yang baik. Dengan demikian, ketimpangan dalam struktur 
sosial akibat tidak berfungsinya subsistem, yang kemudian 
memunculkan patalogi sosial seperti ketidakadilan, kesenjangan 
sosial, persaingan dan sebagainya, sangat rawan memunculkan 
kekerasan kolektif. 

Konflik di Balinuraga juga bisa terjadi akibat lemahnya 
komitmen terhadap nilai. Umumnya, nilai dikaitkan dengan 
moral yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai lainnya. Dalam 
konteks tingkah laku, nilai diaktualisasikan dengan kejujuran, 
kesetiaan, kasih sayang, tanggungjawab, kebersamaan, dan 
sebagainya. Dalam kehidupan sosial, nilai merupakan instrumen 
untuk menciptakan keteraturan sosial. 

Dalam masyarakat Lampung, ada nilai yang menjadi falsafah 
hidup yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial. 
Dalam kitab Kuntara Raja Niti disebutkan Nemui Nyimah (saling 
mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima 
tamu), Nengah Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat 
dan tidak individualistis) atau Sakai Sambaian (gotong-royong 
dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya). 

Warga Bali juga menjadikan Tri Hita Karana sebagai nilai 
yang mengajarkan keseimbangan hidup antara manusia dengan 
manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan 
lingkungannya. Falsafah itu menjadi acuan bagi warga Bali dalam 
menjalankan aktivitas kesehariannya dengan menempatkan tiga 
aspek spiritual (parhyangan), manusia (pawongan), dan fisik 
(palemahan). Masyarakat Bali juga diajarkan oleh para leluhurnya 
untuk mengedepankan kerendahan hati dan tidak sombong.

Namun, mengapa konseptualisasi nilai-nilai yang diwarisi para 
leluhur itu hanya mengawang-awang di atas langit—menghadapi 
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persoalan antara das sollen dan das sein—antara yang diidealkan, 
berbeda dengan kenyataan di lapangan? 

Hal itu akibat tidak berjalannya proses internalisasi kepada 
inividu atau masyarakat yang dilakoni institusi sosial. Internalisasi 
nilai juga tidak akan efektif jika tidak diikuti konsistensi dari aktor-
aktor yang berperan dalam institusi sosial dalam melaksanakan 
fungsi transformasi nilai. Misalnya, perilaku aparat keamanan, 
tokoh masyarakat, atau elit politik yang nyatanya melabrak nilai 
dan norma dalam masyarakat. Aparat keamanan yang cenderung 
menggunakan kekerasan, maka akan menuai perlawanan dari 
masyarakat. Perilaku elit politik yang tidak sejalan dengan aspirasi 
masyarakat, maka akan memunculkan resistensi masyarakat. 
Legitimasi elit politik akhirnya mengalami proses reduksi. 

Dalam konteks ini, maka upaya menciptakan harmonisasi 
sosial pascakonflik juga membutuhkan pendekatan berbasis nilai 
lewat internalisasi yang harus dilakukan secara terus menerus.  
Tidak bisa dilakukan secara instan. Di sini, dibutuhkan peran 
tokoh adat dan masyarakat. 

Masyarakat Indonesia yang majemuk pada dasarnya memiliki 
nilai-nilai luhur yang dapat menjadi modal sosial (social capital). 
Modal sosial amat penting dalam suatu proses pengembangan 
masyarakat karena menjadi perekat antarkelompok masyarakat. 
Modal sosial dapat berupa kepercayaan (trust), jaringan 
(networking) antar warga atau kelompok dalam masyarakat, dan 
sebagainya.  

Namun, fakta menunjukan jika kehidupan masyarakat 
Indonesia umumnya dikendalikan oleh perilaku yang mendistrosi 
eksistensi nilai-nilai ideal seperti materialisme, pragmatisme, 
egoisme, hedonisme, opportunisme, primordialisme, dogmatisme 
dan sebagainya. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara nilai yang 
ideal, dengan perilaku nyata. Krisis nilai itu yang menyebabkan 
masyarakat merasa tidak bersalah ketika melanggar aturan, nilai 
atau norma yang ada. Hukum sebagai kontrol sosial yang lemah 
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pada akhirnya menyebabkan pelanggaran nilai makin meluas 
menjadi perilaku kolektif. 

Dalam konteks ini, maka penting kiranya mengedepankan 
model pembangunan berbasis nilai sosial dan budaya yang 
berorientasi bukan pada kuantitas, namun pada peningkatan 
kualitas manusia. Terkait penanganan konflik, indikator 
pencapaian dari model pembangunan tersebut bisa dilihat dari 
sejauhmana interaksi sosial berlangsung dinamis dan konstruktif 
yang berbasis pada nilai-nilai keadilan (fairness)), kerukunan 
(inclusiveness), kepedulian (social responsibility), kemandirian (self 
reliance, independence bukan egoistic individualism), kejujuran 
(trustability), sinergi (maju bersama dengan prinsip win-win 
solution, bukan sekedar kompromi, koalisi, apalagi kolusi). 

Membangun Konsensus 
Kesepakatan damai memang telah ditandatangani beberapa 

tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan warga 
yang bertikai pada Minggu, 4 November 2012 lalu. Beberapa poin 
kesepakatan damai yang ditandatangani di Bandar Lampung 
itu antara lain: bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, 
kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian 
antarsuku yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. 

Kedua belah pihak juga berjanji tidak akan mengulangi 
tindakan anarkis yang mengatasnamakan perbedaan etnik. Bila 
terjadi pertikaian, perkelahian, perselisihan yang disebabkan 
masalah pribadi, kelompok, atau golongan, harus diselesaikan 
secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga, orang tua, 
atau pemimpin dan tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa 
setempat. Selain itu, butir perjanjian damai juga menyebut jika 
permasalahan yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 lalu yang 
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka, maka kedua belah 
pihak sepakat tidak melakukan tuntutan hukum yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan dari keluarga korban. 
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Kesepakatan damai itu hanya di atas kertas jika tidak diikuti 
sosialisasi kesepakatan damai. Apalagi, kesepakatan damai 
itu hanya sebatas klaim atau komitmen para tokoh saja, tidak 
merambah ke lapisan masyarakat. Kemudian, apakah para tokoh 
masyarakat atau tokoh adat yang menandatangani perdamaian 
itu merupakan representasi warga yang bertikai? 

Surat kesepakatan damai memang ditandatangani perwakilan 
masing-masing warga yang bertikai. Namun, sebelum surat 
tersebut ditandatangani, sempat terjadi ketegangan saat Kepala 
Desa Agom, M. Amin mempertanyakan mengapa warganya tidak 
diundang, termasuk para korban. Hal itu mengindikasikan jika 
mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah belum menciptakan 
konsensus yang disepakati semua pihak yang terlibat dalam 
konflik. Hal itu bisa menyuburkan konflik laten yang setiap saat 
akan berubah menjadi konflik manifest. 

Kesepakatan damai tidak dapat ditetapkan secara instan. 
Harus ada proses yang dilalui—yang kadang memerlukan waktu, 
bahkan sangat melelahkan, dibandingkan proses penyusunan 
keputusan yang bersifat konvensional. Kesepakatan damai 
harus dipahami sebagai proses menyelami permasalahan, 
dibicarakan secara berkelanjutan, dan memastikan setiap pihak 
nyaman menerima keputusan. Meski agak rumit, kompleks dan 
memerlukan waktu yang agak lama, kesepakatan damai yang 
ditetapkan lewat suatu proses, akan memiliki basis dukungan 
yang kuat dari masyarakat. 

Di sinilah pentingnya partisipasi sebagai proses aktif yang 
menjembatani dialog antarwarga. Partisipasi menuntun warga 
saling membantu secara aktif dalam upaya berswadaya, berkerja 
sama dalam mengatasi masalah bersama. Jangan partisipasi sebatas 
slogan tanpa mengandung makna sesungguhnya (cosmetic label). 
Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses 
pengkajian dan pengindentifikasian (assessment), perencanaan 
dan pengambilan keputusan rencana aksi (action plan). 
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Dalam konteks ini, warga mengendalikan pengambilan 
keputusan dan pemerintah mendorong inisiatif dengan merespon 
dan mendukung apa yang diperlukan, bukan mengendalikan 
proses. Masyarakat berperan mengelola, mengimplementasikan 
dan mengontrol inisiatif yang telah disepakati sesuai prioritas 
yang telah diidentifikasi. Partisipasi merupakan hak demokrasi. 
Masyarakat menggunakan hak untuk urun rembuk, dalam 
menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di 
daerahnya (Conyers, 1994). Hal ini selaras dengan konsep man 
centered development (pembangunan yang dipusatkan kepada 
kepentingan manusia).

Pemerintah sebagai fasilitator, harusnya mencermati betul 
resistensi yang muncul dalam proses mediasi atau saat kesepakatan 
damai itu implementasikan. Dalam proses mediasi, seharusnya 
mengedepankan model komunikasi yang setara antarpihak 
yang berkonflik. Lewat proses dialogis yang melibatkan seluruh 
stakeholder,  maka diharapkan dapat membantu mengidentifikasi 
secara objektif akar masalah dari konflik. Proses dialogis juga 
dapat menjadi forum bagi kelompok yang bertikai untuk 
memahami fakta yang utuh dan konsekwensi yang ditimbulkan 
dari konflik. Proses tersebut juga diharapkan menjernihkan segala 
kesalahpahaman, sehingga ketegangan sosial bisa dicairkan. 

Komunikasi adalah hal penting yang harus dikedepankan 
dalam meredam konflik. Lewat komunikasi yang baik, maka 
dapat membantu mensosialisasikan pentingnya perubahan 
menuju masa depan yang lebih baik. Komunikasi yang baik juga 
akan mendorong masyarakat agar terlibat aktif sebagai aktor 
yang dituntut untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan damai 
tidak bisa dirumuskan dengan cara manipulasi karena akan 
mendistrosi proses menuju perdamaian. Kesepakatan damai juga 
tidak bisa mengandung kooptasi dengan hanya memanfaatkan 
para pemimpin kelompok dengan memberi mereka peran kunci 
dalam keputusan perubahan. Cara-cara tersebut memang lebih 
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praktis dan relatif mudah untuk mendapatkan dukungan dari 
para pihak yang berkonflik. Tetapi, cara-cara tersebut hanya 
menyisahkan api dalam sekam. Cepat atau lambat akan menjadi 
bara yang sulit dipadamkan. 

Prespektif inklusif dan berorientasi pada konsensus ini 
merupakan karakteristik penting dalam menyelesaikan konflik 
tanpa kekerasan. Pendekatan konsensus lebih bijak karena 
mencoba menyatukan, bukan memecah belah, merangkul bukan 
menyingkirkan (Ife dan Tesoriero, 2008). Kesepakatan damai 
idealnya menciptakan konsensus yang bertujuan mencapai solusi 
yang diamini seluruh pihak yang terkait. Konsensus yang berangkat 
dari kesamaan (equity), menuntut semua pihak mengakui dan 
menghargai pandangan yang berbeda, lalu memasuki negosiasi 
untuk menampung perbedaan dan mencapai kesepakatan. 

Pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lain yang 
menjadi mediator, dituntut bisa berperan mengarahkan semua 
padangan dan pendapat agar mengarah pada konsensus yang 
disepakati semua. Pemerintah maupun LSM atau pihak lain 
dari luar masyarakat hanya memainkan peran fasilitator dan 
menyadarkan masyarakat tentang implikasi konflik yang 
menyisahkan kesengsaraan. Pihak luar masyarakat tidak bisa 
serta merta menempatkan sebagai seorang ahli yang tahu solusi 
dalam menuntaskan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai 
bagian dari proses integrasi, maka kesepakatan damai tidak bisa 
dominan dipaksakan dari pihak luar masyarakat. 

Namun, harus berangkat dari suara-suara masyarakat sehingga 
rasa memiliki tanggungjawab mengaktualisasikan butir-butir 
kesepakatan. Perlu dipahami bahwa harus ada apresiasi atas 
pengetahuan dan kearifan lokal dan membangun dialog yang 
setara dengan masyarakat sehingga dapat mencapai aksi kolektif 
yang konstruktif. Masyarakat bukanlah sekumpulan orang-orang 
bodoh yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah 
(intruksi). Pada dasarnya, suatu komunitas telah mencapai taraf 
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yang saat ini, telah melalui proses evaluasi yang cukup panjang. 
Hampir di semua komunitas memiliki kearifan lokal (local 
wisdom) serta mengembangkan metode adaptasi yang relatif 
canggih dalam mengelola lingkungan (Adi, 2007). 

Agar masyarakat terlibat dalam upaya menuju perdamaian, 
maka perlu menginformasikan kepada masyarakat (inform 
the public) kesepakatan damai yang telah ditetapkan. Individu 
atau masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam menciptakan 
perdamaian kecuali mereka menerima informasi yang lengkap 
dan objektif yang menjadi dasar penilaiannya (Creighton, 2005). 
Di sinilah pentingnya public hearing, di mana masyarakat dapat 
menyatakan aspirasinya atau mengomentari tindakan yang 
diusulkan untuk perdamaian dan terlibat dalam pemecahan 
masalah (engage in problem solving) 

Selain itu, untuk menghindari meluasnya konflik, konsentrasi 
sosialisasi dan rekonsiliasi pun tidak hanya diarahkan untuk 
mengantisipasi konflik lanjutan di Balinuraga. Namun, harus 
dilakukan di sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung yang 
dihuni suku Bali. Alasannya, konflik yang meletup di Balinuraga 
memunculkan kekhawatiran warga Bali yang tinggal di Lampung 
dan rawan memunculkan sentimen yang berbau ras. Seperti 
yang dijelaskan Hartoyo bahwa pascakonflik di Balinuraga, 
memunculkan sentimen ras di daerah lain di Lampung. “Warga 
Bali di Tulang Bawang, Lampung Utara, sudah resah dan 
khawatir akan adanya kemungkinan eskalasi konflik, ini harus 
ada antisipasi,” kata dia.  Karenanya, Hartoyo menyarankan agar 
ditindaklanjuti dengan implementasi sejumlah kegiatan yang 
diarahkan untuk memecahkan masalah sosial, hukum, ekonomi, 
dan psikologis. 

Intervensi Komunitas
Penyelesaian konflik sosial juga membutuhkan kejelasan 

model intervensi di level komunitas yang berkonflik. Bentuk 
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intervensi itu bisa dilakukan lewat pemberdayaan masyarakat 
lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, dan aksi sosial. Intervensi 
komunitas itu harus bertujuan pada upaya memecahkan masalah 
yang menganggu fungsi sistem sosial, mengukuhkan hubungan 
sosial dan kerjasama antarkelompok, menciptakan struktur 
pemecahan masalah komunitas yang terpelihara secara baik dalam 
dan oleh komunitas (self maintaining), mendorong masyarakat 
agar terlibat dan berpartisipasi dalam menyikapi masalah atau 
isu-isu dalam komunitas, mengembangkan perilaku yang suka 
bekerjasama, serta mengembangkan peranan kepemimpinan 
yang berasal dari komunitas (indigenous leadership). 

Tujuan itu harus berorientasi pada pengembangan kapasitas 
masyarakat (community capacity) sehingga mereka dapat 
memecahkan masalahnya secara kooperatif dan demokratis saat 
terjadi masalah. Pendekatan ini harus diarahkan agar kelompok 
masyarakat yang berkonflik dapat kembali berinteraksi dengan 
baik, tanpa lagi mengedepankan ego kesukuan, mencegah konflik 
lanjutan. 

Konsep tersebut mengarusutamakan pada upaya menciptakan 
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling). Artinya, tidak ada masyarakat yang sama 
sekali tanpa daya. Pendekatan ini memotivasikan kesadaran 
individu atau kelompok akan potensi yang dimilikinya serta 
berupaya untuk mengembangkannya. Lalu, memperkuat potensi 
atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dengan 
penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses 
ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat 
masyarakat menjadi makin berdaya. Ide utama pemberdayaan 
bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan agar mampu 
untuk melakukan perubahan. Individu atau kelompok masyarakat 
yang lemah dan rentan perlu didorong memiliki kekuataan atau 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 
mereka memiliki kemampuan mengatasi masalahnya. 
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Selain itu, pendekatan ini tidak hanya fokus pada penguatan 
individu dalam kelompok. Tetapi juga penguatan pada pranata 
sosial dalam masyarakat. Pranata sosial seperti organisasi lokal 
dapat memainkan peran strategis mengorganisir masyarakat. 
Esman & Uphoff (1984) dalam Winarno (2003) menjelaskan 
tugas-tugas organisasi lokal meliputi perencanaan dan penentuan 
tujuan, manajemen konflik, mobilisasi sumberdaya, manajemen 
sumberdaya, layanan-layanan perlengkapan dan integrasi, serta 
kontrol birokrasi dan pengklaiman. 

Dari definisi tersebut, maka organisasi lokal dapat dijadikan 
sebagai saluran atau media bagi pemerintah untuk mendorong 
upaya mengembalikan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. 
Organisasi lokal sebagai instrumen perubahan masyarakat dapat 
memainkan peran yang signifikan dalam mentransformasikan 
kohesivitas sosial, tanggungjawab kolektif, dan solidaritas sosial. 
Sosialisasi nilai-nilai sosial tersebut untuk mengembangkan dan 
memperkokoh rasa saling percaya (trust). 

Perannya juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan 
pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Selain itu, aktor-aktor 
dalam organisasi sosial dapat berfungsi sebagai pelaksana program 
rehabilitasi sosial. Mereka dapat berperan dalam pendampingan 
masyarakat. Peran pendampingan sosial diarahkan agar mampu 
memberdayakan masyarakat terlibat dalam proses dan tindakan 
yang menuju perdamaian, serta membuat perencanaan dan 
tindakan kolektif untuk memecahkan masalah-masalah yang 
terkait dengan konflik. 

Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota 
masyarakat itu sendiri. Misalnya dengan melibatkan tokoh 
masyarakat, agama dan pemuda yang memiliki kemampuan 
dan kapasitas yang baik, serta berkomitmen untuk membentuk 
perilaku masyarakat yang dapat mendorong interaksi dengan 
warga lain yang memiliki latar belakang ras yang berbeda. 
Peningkatan kapasitas organisasi lokal juga sangat penting dalam 
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melakukan kontrol dan mengelola konflik dengan bijak sehingga 
dapat mencegah konflik lanjutan. 

Penjelasan di atas baiknya diimplementasikan pemerintah lewat 
sejumlah program sosial yang berkelanjutan, yang dilaksanakan 
secara terus menerus, disertai dengan pendampingan yang intensif 
dan memiliki target yang jelas. Tujuan itu akan dicapai jika ada 
dukungan kebijakan, dana, dan fasilitas dari pemerintah, serta 
adanya partisipasi dari pihak lain seperti LSM, akademisi, dan 
sebagainya. Karena berbasis pada intervensi di level komunitas, 
maka perlu dilakukan asesmen kebutuhan (need assessment) 
yang diartikan sebagai penentuan model program yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan masa depan yang 
ingin dicapai. 

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam proses memulai 
program antara lain: komitmen pihak-pihak terkait untuk 
berpartisipasi seperti pemerintah, LSM, dan kelompok yang 
berkepentingan, termasuk dukungan dana. Program yang 
disusun harus berbasis pada realitas, rasionalitas, dan bersandar 
pada kriteria efisiensi, efektifitas, keadilan dan sebagainya. 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat yang 
bertindak sebagai pengelola sumberdaya utama. Pendanaan dan 
bantuan teknis dapat diberikan oleh pelaksana program maupun 
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini dilakukan 
apabila ada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan 
oleh masyarakat. Dan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
program mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka 
perlu diadakan evaluasi program untuk mengidentifikasi tingkat 
pencapaian hasil, mengukur dampak langsung yang terjadi pada 
kelompok sasaran, dan mengetahui konsekuensi-konsekuensi 
lain yang mungkin terjadi di luar rencana (Suharto, 2009),  
Evaluasi diarahkan untuk mendeteksi kesenjangan (discrepancies) 
antara apa yang direncanakan program dengan yang sebenarnya 
dilaksanakan, atau untuk menentukan kesesuaian program 
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dengan realitas permasalahan yang terungkap di lapangan. 
Beberapa indikator program pun harus ditentukan. Misalnya, 

indikator yang harus dicapai adalah terbangunnya harmonisasi 
sosial, berkembangnya modal manusia (human capital) dan 
modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan 
dalam menjalankan aktivitas sosial dan terjalinnya kepercayaan 
dan relasi sosial antarkelompok. Lalu, tidak adanya diskriminasi, 
adanya hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk 
terlibat dalam berbagai forum yang membahas pada isu-isu atau 
kepentingan bersama, adanya kohesifitas antarkelompok dalam 
masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan 
antarbudaya dan kepercayaan. Dan, yang lebih penting lagi, 
indikator keberhasilan program harus diarahkan pada upaya 
menciptakan kesejahteraan sosial yang menyangkut pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) seperti perumahan, 
kesehatan, dan pendidikan. 
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PENYELESAIAN KONFLIK TAK TUNTAS, BERULANG 
PICU KONFLIK LANJUTAN

Bentrokan antarwarga di Desa Balinuraga/Sidoreno, 
Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, yang 
didatangi dan diserang ribuan warga dari sejumlah desa dari 
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu-
Senin (28-29/10), diduga dipicu kasus pelecehan seksual dialami 
dua gadis warga Desa Agom, Kalianda, telah mengakibatkan 
sedikitnya sembilan warga tewas, beberapa terluka, dan belasan 
rumah warga itu dirusak dan dibakar massa.

Berikut analisis pemikiran Dr Dedy Hermawan SSos MSi, 
akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 
Universitas Lampung (Unila), Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik 
Lembaga Penelitian Unila:

Pertama, konflik yang berulang ini memperlihatkan bahwa 
penyelesaian konflik selama ini tidak selalu tuntas, tapi hanya 
bersifat di permukaan dan formalitas belaka, seperti mediasi 
yang dilakukan oleh muspida setempat dengan menghadirkan 
para pihak yang bertikai.

Mediasi bagus, namun selalu tidak ada “follow up” pascamediasi 
tersebut, akibatnya konflik berulang.

Rangkuman
Pendapat
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Lagi-lagi, ini semakin menegaskan bahwa bangsa ini sebagai 
bangsa yang terbiasa memelihara konflik untuk dimanfaatkan 
para elit-elit bangsa demi kepentingan mereka.

Ingat kasus-kasus di daerah lain yang setiap saat siap meledak 
atau diledakkan, seperti kasus Ambon, kasus Banyuwangi, konflik 
warga etnis Madura dengan Dayak di Kalimantan, dan lainnya.

Kedua, penyelesaian konflik antar-etnis selama belum 
berawal dengan menemukan akar masalahnya, untuk kemudian 
melahirkan solusi atas dasar akar masalah tersebut.

Kalau pun sudah menemukan akar masalahnya, tapi selalu 
gagal dalam implementasi tindak lanjut di lapangan, seperti 
perbaikan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah setempat dianggap 
gagal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pelaksana 
pembangunan.

Ketiga, konflik ini juga memperlihatkan dengan jelas gambaran 
masyarakat yang belum terintegrasi secara utuh.

Masyarakat jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, politisi 
jalan sendiri, dan aparat hukum jalan sendiri.

Artinya, masing-masing komponen tersebut sibuk dengan 
urusannya dan bahkan berkonflik dengan dirinya sendiri.

Warga tawuran dan saling membunuh dengan kelompok 
warga lain, pemda asyik dengan tukar menukar jabatan, saling 
sikut dan saling menyingkirkan satu dengan lainnya, politisi 
bertengkar dengan gubernur, gubernur dengan KPUD, lengkap 
sudah gambaran integrasi semu masyarakat Lampung.

Penyelesaian konflik antar-etnis tersebut, harus dilakukan 
secara utuh dengan melibatkan banyak pihak dan dirancang 
berbasiskan akar masalah serta berkelanjutan.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
Pertama, dalam jangka pendek, harus dipastikan bahwa 

kedua belah tidak lagi saling melakukan aksi saling serang 
dan perusakan-perusakan, untuk itu aparat keamanan harus 
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maksimal berada di lapangan untuk mencegah hal tesebut.
Kedua, pemerintah daerah, khususnya Pemda Kabupaten 

Lampung Selatan, beserta semua pihak segera melakukan mediasi 
yang melibatkan kedua pihak yang bertikai, untuk menemukan 
secara bersama apa yang menjadi akar masalah, dan bagaimana 
mengatasi akar masalah itu secara permanen dan berkelanjutan.

Ketiga, penyelesaian konflik ini harus dilihat dari beragam 
sudut pandang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan 
agama, sehingga mampu memetakan dengan jelas akar masalah 
dan solusinya.

Keempat, penyelesaian konflik ini harus benar-benar tuntas, 
jangan diambangkan, jangan dipolitisasi, dan jangan hanya riuh 
menjadi perbincangan sesaat setelah reda kemudian dilupakan.

Keempat, semua pihak yang ada di Lampung turut 
memberikan aksi keprihatinan dan kepedulian terhadap tragedi 
di Lampung Selatan, sehingga solidaritas masyarakat Lampung 
turut membangun integrasi sosial secara sesungguhnya.

(Wawancara dimuat antaralampung.com, 30 Oktober 2012)

SOLUSI REKAYASA BUDAYA
ATASI KONFLIK SOSIAL

Konflik antaretnis kembali berulang terjadi di Balinuraga, 
Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, setelah 
sebelumnya beberapa kali terjadi pula di Kabupaten Lampung 
Selatan dan tempat lain, dengan pemicu yang sebenarnya 
tergolong sepele saja.

Bagaimana pandangan budayawan yang juga arsitek yang 
kebetulan juga merupakan warga asal Lampung.

Salah satu budayawan Lampung itu, Ir H Anshori Djausal 
MT, mengingatkan bahwa konflik antarwarga berbeda asal usul 
di Lampung seharusnya dapat diatasi dengan solusi sentuhan 
rekayasa sosial dan budaya.

“Harusnya ada solusi berupa rekayasa sosial budaya, 
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karena tetap ada nilai-nilai budaya yang universal yang dapat 
mempertemukan dua masyarakat yang berbeda di sini,” kata 
Anshori, di Bandarlampung, Selasa (30/10), menanggapi formula 
yang paling tepat mengatasi bentrokan antarwarga di Kecamatan 
Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan.

Bentrok warga antarkampung masyarakat Bali dengan warga 
Lampung di Desa Balinuraga/Sidoreno, Kecamatan Waypanji, 
Sabtu-Minggu (28-29/10), mengakibatkan sedikitnya sembilan 
warga tewas, beberapa lainnya terluka, belasan rumah warga desa 
ini dibakar dan dirusak massa.

Akibatnya pula, ribuan warga itu harus diungsikan ke tempat 
yang aman di Bandarlampung, Selasa ini.

Beberapa kali sebelumnya, bentrokan antarwarga berbeda 
asal-usul itu terjadi di Lampung Selatan, serta di beberapa tempat 
lainnya di Provinsi Lampung, umumnya dengan faktor pemicu 
masalah yang sebenarnya dinilai sepele.

Bentrokan warga Desa Balinuraga/Sidoreno, Waypanji, 
dengan warga dari beberapa desa di Kalianda, Lampung Selatan 
itu, diduga dipicu informasi adanya kasus pelecehan seksual 
terhadap dua gadis warga Desa Agom, Kalianda, saat bersepeda 
motor melewati desa itu yang dilakukan beberapa pemuda di 
sana.

Namun belakangan dinyatakan bahwa para pemuda itu justru 
bermaksud menolong kedua gadis yang mengalami kecelakaan 
lalu lintas dan terjatuh dari sepeda motornya, kemudian justru 
tersebar informasi bahwa mereka melakukan pelecehan terhadap 
kedua gadis itu.

Kabar itulah yang memicu warga Desa Agom dan beberapa 
desa sekitarnya menjadi marah, sehingga mendatangi dan 
menyerang warga Desa Balinuraga/Sidoreno, Waypanji, sehingga 
terjadi bentrokan berdarah.

Menurut Anshori, di Lampung sebenarnya sudah banyak 
contoh koeksistensi masyarakat yang berbeda, yang sudah 
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berjalan ratusan tahun.
Mereka dapat hidup berdampingan secara damai dan saling 

mengisi satu sama lain.
“Tetapi, memang memerlukan kepemimpinan sosial yang kuat 

untuk menjamin terbangun konsensus sosial yang kondusif,” ujar 
alumni ITB Bandung itu pula.

Menanggapi kecenderungan masyarakat kurang percaya 
dengan pemimpin informal, tokoh adat, pemuka agama maupun 
pemimpin formal/pejabat, sehingga sering mengambil keputusan 
sendiri mengikut arus massa, menurut dia, perlu upaya yang 
serius dan harus dilakukan melalui dialog antarbudaya untuk 
menembus kebuntuan komunikasi itu.

“Tapi dalam situasi yang kacau seperti saat ini (di Kecamatan 
Waypanji, Lampung Selatan, Red) tentunya tidak sesederhana 
itu,” ujar dia pula.

Upaya komunikasi harus menggunakan tata cara yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak, kata Direktur Utama Perusahaan 
Daerah (PD) Wahana Raharja ini pula.

Daerah Lampung dikenal sebagai “Indonesia Mini”, mengingat 
heterogenitas asal usul warga yang kini berdiam menjadi warga 
Lampung, berbaur dengan masyarakat Lampung di sini.

Kondisi tersebut, menurut Anshori Djausal, seharusnya dapat 
terus dipertahankan dan dijaga oleh semua pihak tanpa kecuali.

(Wawancara dimuat antaralampung.com, 30 Oktober 2012)

KONFLIK BERNUANSA SARA HARUS DITANGANI 
CEPAT DAN TEPAT 

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan 
Lampung, Dr Mohammad Mukri MAg mengingatkan, konflik 
yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) 
yang masih terus terjadi di daerah Lampung, semestinya dapat 
ditangani oleh pemerintah dan aparat keamanan dan para pihak 
secara cepat dan tepat.
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Mukri juga berharap, semua pihak dapat menahan diri 
menghadapi persoalan bentrokan warga antarkampung di 
Desa Sidoreno/Balinuraga, Kecamatan Waypanji, dengan warga 
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan terjadi dua hari terakhir 
(28-29/10).

“Semua pihak harus bisa menahan diri, mengingat kalau 
sudah menjadi kasus SARA, dampaknya akan sangat luas dan 
mendalam serta semakin sulit diatasi serta pada akhirnya akan 
merugikan kita semua,” ujar Mukri, saat diminta tanggapan atas 
konflik sosial di Bandarlampung, Selasa (30/10).

Secara khusus mantan pengurus Gerakan Pemuda Ansor 
dan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Bandarlampung itu, 
menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas 
kasus tersebut.

Mukri juga menyampaikan duka cita dan simpati yang 
mendalam  bagi para keluarga korban dari kedua belah pihak 
yang terlibat pertikaian itu.

Dia mengingatkan, kejadian serupa dan kasus konflik 
antarwarga yang mirip dan nyaris sama terus berulang di daerah 
atau kampung di Kabupaten Lampung Selatan itu.

“Ini harus ada tindakan cepat, tepat, dan tegas dari pemerintah 
maupun aparat kepolisian, serta bila dipandang perlu dapat minta 
bantuan kepada aparat TNI serta dukungan dari pemerintah 
pusat di Jakarta,” ujar dia lagi.

Ia mencemaskan, jika kasus ini melebar menjadi kasus SARA, 
maka akan sangat berbahaya, mengingat warga yang terlibat 
pertikaian bisa mendapatkan simpati dan bantuan dari warga 
tempat lain di Lampung maupun luar Lampung.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi konflik SARA yang 
meluas,” kata dia.

Dia mengingatkan, pihak berwenang harus segera melakukan 
langkah penanganan konflik itu.

Menurut Mukri, pertama, perlu dilokalisir jangan sampai 
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bentrokan itu merembet ke wilayah lain.
Kedua, ujar dia pula, pemerintah perlu bertindak cepat untuk 

mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat adat bisa 
segera duduk bersama mencari penyelesaiannya.

Ketiga, kata dia, semua pihak untuk bisa menahan diri, 
mengingat kalau sudah menjadi kasus SARA dampaknya sangat 
luas dan mendalam.

Mukri menambahkan, langkah keempat, perlu ada penyelesaian 
yang komprehensif dengan mengedepankan kearifan lokal, dan 
bila dipandang perlu, maka relokasi bisa dipertimbangkan.

Ia menilai, penyebab atau pemicu di kampung-kampung yang 
berkali-kali terjadi konflik antarwarga itu cenderung tidak terjadi 
pembauran antaretnis pendatang dengan warga di sini, sehingga 
bila dibiarkan akan semakin menjadi rumit persoalannya.

“Artinya memang di daerah itu, sesungguhnya sudah ada 
bibit-bibit hubungan yang tidak sehat, dan selama ini seperti 
terlupakan pembinaannya,” ujar Mukri lagi.

Berkaitan upaya pengerahan aparat pengamanan dari 
kepolisian dan unsur TNI dari seluruh Lampung dibantu dari 
beberapa daerah lain, namun bentrokan antarwarga masih terjadi 
berulang.

Mukri mengingatkan, agar semua upaya yang mungkin 
dilakukan untuk menghentikan bentrokan itu harus secepatnya 
dijalankan pihak berwenang.

“Pokoknya yang mungkin dilakukan, lakukanlah untuk 
menghentikan kerusuhan dan bentrok ini,” kata dia menegaskan 
lagi.

Menurut Mukri, dalam keadaan darurat, pastilah hal-hal 
normal bisa diabaikan.

Apalagi, kata dia, ini menyangkut keselamatan jiwa, dan 
jangan sampai berjatuhan korban bertambah lagi.

“Konflik ini eskalasinya bisa meluas ke mana-mana, jika tidak 
cepat ditangani dengan baik. Jangan sampai terlambat tindakan 
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dari pihak berwenang,” demikian Rektor IAIN Raden Intan.
Hingga saat ini, dilaporkan sedikitnya sembilan hingga 12 

orang tewas, bahkan tokoh adat dan wakil warga melaporkan 
korban mencapai 14 orang tewas dari kedua pihak,  akibat 
bentrokan warga antarkampung di Desa Sidoreno/Balinuraga, 
Kecamatan Waypanji, dengan warga dari beberapa desa di 
Kalianda, Lampung Selatan itu.

Terdapat pula sejumlah korban luka berat dan ringan, belasan 
rumah warga setempat yang dibakar dan dirusak.

Bentrokan susulan pada Senin (29/10) juga tak dapat 
dihindarkan lagi, kendati ribuan personel aparat pengamanan 
gabungan berjaga di lokasi, mengingat massa yang datang ke 
Desa Balinuraga/Sidoreno mencapai ribuan orang.

Saat ini, ratusan warga di lokasi bentrokan itu, Selasa pagi ini, 
juga mulai diungsikan ke tempat yang aman oleh pihak kepolisian 
dan aparat pengamanan gabungan di Bandarlampung.

Sejumlah warga juga berinisiatif mengungsi ke Polres Lampung 
Selatan, terutama kaum wanita dan anak-anak serta warga lanjut 
usia, sejak Senin (29/10) hingga Selasa pagi ini.

(Wawancara dimuat antaralampung.com, 30 Oktober 2012)

PERLU SOLUSI KOMPREHENSIF
ATASI KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG

Konflik antarwarga di Lampung perlu solusi secara 
komprehensif atau terpadu yang diarahkan pada upaya 
pemulihan, perdamaian, dan pencegahan agar efektif mengatasi 
konflik sosial sehingga tidak terus berlanjut, kata pengamat sosial 
politik dari FISIP Universitas Lampung (Unila), Syafarudin SSos 
MA, di Bandarlampung, Selasa (30/10).

Menurut dosen yang juga Kepala Laboratorium Politik Lokal 
dan Otonomi Daerah FISIP Unila, menanggapi bentrokan 
antarwarga di Kabupaten Lampung Selatan bahwa solusi konflik 
itu mesti diarahkan untuk tahap pemulihan, perdamaian, dan 
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pencegahan.
Mantan aktivis pers mahasiswa Teknokra Unila ini, juga 

mengingatkan bahwa solusi konflik itu mesti disusun dalam 
jangka menengah dan panjang.

Solusi juga harus memperhatikan pembenahan aspek struktur 
dan kultural, kata dia.

Secara struktural, ujar dia, mesti ada redesain kebijakan 
penempatan etnis Bali yang cenderung berada di wilayah atau 
dusun tersendiri di beberapa kabupaten di Lampung, seolah-olah 
terpisah, eksklusif, dan tidak berbaur dengan warga umumnya.

Dia juga mengingatkan bahwa desain ke depan mesti ada 
pembauran dan proses adaptasi dengan kondisi lokal.

Secara kultural, kata Syafarudin, komunikasi dan perdamaian 
di kalangan elite-elite etnis itu, mesti ditindalanjuti atau difasilitasi 
pemerintah dengan kegiatan yang melibatkan grassroot etnis, 
seperti gotong royong, kemah, dan outbond bersama.

Ia juga mengingatkan, Pemda yang sudah memiliki peta rawan 
konflik vertikal dan horizontal mestinya membuat kegiatan 
previntif untuk mencegah dan meminimalisir potensi konflik.

DPRD harus ikut membantu menganggarkannya, kata dia 
lagi.

Begitupula kampus, pesantren, ormas, LSM, pengusaha, 
mahasiswa, pemuda harus ikut mendorong harmonisasi 
kehidupan bermasyarakat.

Khusus bentrokan antarwarga di Kecamatan Waypanji, 
Kabupaten Lampung Selatan antara warga Bali dan Lampung, 
dia menilai, ternyata peran birokrasi dan pengamanan institusi 
terkait di daerah terlihat belum mampu mengatasinya.

Namun Syafarudin menilai, belum diperlukan campur tangan 
pemerintah pusat.

“Saya kira cukup pemda dan aparat di daerah dulu yang 
menyelesaikannya. Apabila tidak berhasil atau tidak mampu, 
maka wajar minta bantuan pusat,” ujar dia lagi.
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Dia juga membenarkan bahwa kejadian ini memang bisa 
dipolitisir menjang pilkada, yakni bahwa Lampung membutuhkan 
kedamaian karena damai itu indah, tapi bisa juga dimakna 
bahwa “damai itu pindah”, karena damai tidak betah berada di 
Lampung.

(Wawancara dimuat antaralampung.com, 30 Oktober 2012)
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Bentrokan antarwarga di Lampung pada peringatan Hari 
Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2012, antara warga yang 
tinggal di Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan warga 

keturunan Bali yang tinggal di Desa Balinuraga Kecamatan Way 
Panji Kabupaten Lampung Selatan telah menelan korban lebih 
dari 10-an orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, ratusan 
rumah hangus terbakar, serta ribuan orang harus diungsikan. 

Peristiwa mengenaskan ini lagi-lagi mengoyak keberagaman 
yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang Bhinneka 
Tunggal Ika, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).

 Benih konflik yang tertanam sejak bertahun-tahun itu, 
memuncak hanya karena dipicu persoalan anak-anak remaja. Dua 
orang gadis remaja dari Desa Agom yang sedang mengendarai 
sepeda motor dikabarkan digoda oleh pemuda Desa Balinuraga 
sehingga terjatuh. Keduanya ditolong saat terjatuh, namun 
informasi yang beredar di masyarakat, kedua gadis tersebut 
mengalami pelecehan seksual. 

 Dalam peristiwa ini, telah terjadi bias informasi yang justru 
cenderung menyesatkan. Persepsi dan interpretasi atas informasi 
menyesatkan ini kemudian menyulut soliditas kelompok untuk 

Bias Informasi Picu 
Bentrok Berdarah 
Lampung Selatan

Juniardi
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meresponnya dengan emosional. Pranata hukum, pranata sosial, 
nilai-nilai agama seketika itu juga lenyap dan tak diindahkan. 
Saling melukai, dan membunuh tanpa takut. 

Saat itu pula, hukum seperti dianggap tidak ada. Mereka tak 
sadar, dan melupakan ancaman hukuman pidana atas tindakannya 
tersebut. 

Padahal KUHP menyatakan Kejahatan terhadap nyawa Pasal 
338, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. Pasal 339, pembunuhan yang diikuti, disertai 
atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
Pasal 340, barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 
dua puluh tahun. 

 Lalu, kenapa itu masih terus terjadi? 
Dr. Argyo Demartoto, MSi dalam Teori-Teori tentang Tindak 

Kekerasan antar atau lintas Etnik, menyatakan berbagai tindak 
kekerasan antar/lintas etnik dapat terjadi setiap saat terutama 
di suatu kawasan, wilayah, kota atau negara yang terdiri dari 
beragam suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Realita 
keanekaragaman (pluralisme) dari berbagai perbedaan tersebut 
ada kalanya menjadi pemicu terjadi tindak kekerasan antar/
lintas etnik. Inilah yang terjadi di Indonesia dengan ke-bhinneka-
annya.

 Lampung Selatan berangsur pulih, dengan berbagai upaya 
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yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, aparat 
keamanan, maupun tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. 
Kemudian pengungsi juga sudah mulai kembali ke desanya, 
terakhir perdamaian digelar di Balai Keratun, Minggu (4/11) 
dengan pembacaan permintaan maaf oleh Nyoman Sudarsono, 
Warga Balinuraga Kecamatan Way Panji. 

 Namun, penyelesaian konflik tidak hanya sampai di sini. 
Fondasi perdamaian yang dirintis ini harus mengakar kuat 
sehingga tidak mudah tergoyahkan, apabila kemudian ada 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyulutnya dengan 
informasi yang menyesatkan. 

 Pertama, mengembalikan peran tokoh masyarakat, yakni 
ketokohan dalam arti yang sebenarnya. Bukan tokoh atau 
ketokohan dari sebuah rekayasa, tokoh masyarakat yang diangkat 
karena faktor kepentingan tertentu. Tokoh masyarakat dalam 
arti yang sebenarnya ini pula lah yang akan memegang peran 
besar dalam menjembatani dua perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dia akan lebih dipercayai masyarakat karena tidak 
adanya kepentingan tertentu yang melatarbelakangi pendapat-
pendapat maupun tindakannya. 

 Kedua, tokoh adat, tokoh masyarakat dan terutama pemerintah 
daerah harus  menggali kearifan lokal. Saling memperkenalkan 
budaya masing-masing, sehingga terjadi toleransi serta kehidupan 
bermasyarakat yang harmoni.

 Hal tersebut penting dilakukan karena Provinsi Lampung 
adalah provinsi yang menjadi pintu gerbang Sumatera, dan 
menjadi ujung provinsi di Sumatera menuju Pulau Jawa. Provinsi 
Lampung dikenal dengan sebutan Sang Bumi Ruwa Jurai, hampir 
seluruh etnik yang ada di Indonesia itu ada di Lampung, dan 
hidup berdampingan dengan masyarakat suku Lampung. 

 Lampung bisa disebut adalah miniaturnya Indonesia. Suku 
Lampung adalah suku yang menempati seluruh wilayah di 
Provinsi Lampung dan sebagian Provinsi Sumatera Selatan 
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bagian selatan dan tengah. Suku bangsa Lampung dibedakan 
menjadi 2 (dua) sub-suku bangsa yakni Lampung Pepadun, 
dan Lampung Peminggir (Saibatin). Lampung Pepadun berada 
di Kecamatan Kota Bumi, Abung Barat, Sukadana, Terbanggi 
Besar, Gunung Sugih. Sedangkan, Lampung Peminggir berada di 
daerah Labuhan Maringgai, Liwa, Kenali, Pesisir, Cukuh Balak, 
Talang Padang, Kotaagung, Wonosobo.

 Ketiga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah 
daerah mengembangkan forum dialog secara permanen untuk 
tahap demi tahap menata kembali pranata hukum dan pranata 
sosial yang hancur bersama pecah kerusuhan sosial tersebut. 
Kemudian membangkitkan kembali budaya, adat istiadat, serta 
kekerabatan di antara kelompok masyarakat. Forum dialog ini 
harus dapat membangun kepercayaan masyarakat, sehingga ke 
depannya forum dialog ini  juga dapat dipercaya masyarakat 
untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang berkembang 
dan cenderung menyesatkan.

 Keempat, mengembangkan Jurnalisme Damai (Peace 
Journalism) dalam pemberitaan mengenai konflik serta 
kerusuhan sosial. Peran pers sangat besar dalam meluruskan 
bias informasi yang cenderung menyesatkan. Pemberitaan media 
massa hendaknya lebih selektif, berpihak pada kebenaran dan 
mengedepankan dorongan-dorongan agar para pihak segera 
mengakhiri konflik serta tidak membuat konflik semakin 
meluas.  

Usai bentrok berdarah, beberapa kalangan di Lampung 
menggelar berbagai diskusi, mencari solusi pemecahan 
konflik di Lampung. Semua pihak menyatakan prihatin, dan 
menyayangkan peristiwa itu terjadi. Tapi toh, kita tidak bisa 
mencari siapa yang salah ataupun kambing hitam. Yang tercepat 
harus dilakukan adalah pemulihan, dan bagaimana memperbaiki 
nasib para pengungsi terutama perempuan dan anak-anak yang 
turut menjadi korban. Dibutuhkan tindakan yang segera dan 
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sistematis.
 Lampung Selatan hanyalah merupakan salah satu daerah 

yang sejak lama telah ada benih-benih konflik. Beberapa daerah 
di Lampung juga potensial terjadi letupan-letupan kerusuhan 
sosial karena pembiaran benih konflik. Oleh karena itu, tindakan 
pencegahan seharusnya juga dilakukan terhadap daerah-daerah 
lain. 

Intelijen dapat melakukan pemetaan terhadap daerah-
daerah yang berpotensi meletus kerusuhan sosial. Kemudian 
tokoh masyarakat dan adat, serta pemerintah daerah menggali 
kearifan lokal serta membangun forum dialog antarkelompok 
masyarakat, sehingga terbangun pola hubungan yang harmonis 
dalam masyarakat yang ber-bhinneka tunggal ika.
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“Jurnalis Mewartakan Konflik”

Bagian Tiga
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Isbedy Stiawan Z.S

MASIH KUINGAT PERTANYAANMU 
-- yang baru bertikai

masih kuingat pertanyaanmu: 
“apakah kau pendatang 
sehingga kuterima kau dengan bimbang?”

aku pun tak pernah lupa pada kata-kataku: 
“sebab telah kujadikan tanah ini sebagai kelahiran 
dan kehidupan, maka kau adalah saudaraku.”

lalu kenapa sekarang--setelah berpuluhtahun--kita  
tinggal bersama 
perang pun digelar 
dan kita saling membenci 
menghunus senapang dan belati?

di perbatasan sungai panji 
kita berhadap-hadapan 
bukan lagi sebagai saudara 
selain ingin saling mencincang

dan segala pertanyaan serta perkataan 
ikut pula hanyut bersama darah yang tumpah 
di perkebunan (hutan?) dalam perjalanan 
masuk kampung yang menari-nari para dewa

inilah awal dari cerita hingga melahirkan 
banyak orang sebagai pahlawan: --datang  
ke meja perundingan berbajudasi 
atribut lokal-- 

menulis angka-angka dalam gambar rupiah 
membubuhi huruf dengan senyum kecurangan
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tapi kita selalu saja jadi sumbu 
untuk dimantik apinya agar menyala

membakar segala 
kecuali kebencian 
agar kekal permusuhan

apakah aku pendatang? 

masihkah pantas aku tuan rumah?

1-7 November 2012
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Damai dan Perang
Dalam Seuntai Janur

Ila Fadila Sari

Mbak, coba pakai janur kuning, supaya aman dan 
tidak menjadi sasaran amuk massa. Bisa minta ke 
kawan-kawan yang di depan,” ujar seorang bapak 

menghampiriku yang tengah meliput aksi massa yang hendak 
menuju Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung 
Selatan. 

Aku hanya tersenyum, tidak mengerti apa yang dimaksud. 
Bapak itu menjelaskan bahwa ribuan orang yang hendak 

mendatangi Desa Balinuraga, menggunakan identitas dengan 
memakai janur kuning. Janur bisa dikenakan di tangan sebagai 
gelang, di leher sebagai rantai, atau sebagai ikat kepala. 

Aku sempat berpikir itu adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, 
aku tentunya tidak ingin menjadi korban salah sasaran massa 
yang berjumlah ribuan orang itu. Atau bisa jadi, mereka tidak 
merasa nyaman dengan kehadiranku yang menyorongkan kamera 
(handycam) saat aksi kekerasan berlangsung, meskipun dari 
jarak yang tak terlampau dekat. Seorang lelaki lalu menyerahkan 
janur kuning padaku. Seraya mengucap terima kasih, aku melipir 
pergi.

Tapi janur tak jadi kukenakan. Aku khawatir, dampak yang 
lain malah terjadi. Bisa jadi aku lolos dari amukan massa yang 
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berasal dari satu pihak. Tapi kemungkinan aku malah jadi sasaran 
kemarahan massa dari pihak seberang, justru terbuka. Aku pasti 
disangka sebagai bagian dari kelompok lawan yang datang untuk 
menyerang mereka. Sebagai jurnalis, aku ingin tetap berposisi 
di tengah. Cukuplah dengan mengantongi ID card, aku maju 
mendekati medan pertikaian itu.

Kenapa ID card dikantongi? Semula, ID card sempat 
kukalungkan di leher sebagai tanda, aku adalah jurnalis. Apalagi 
kehadiranku sebagai seorang perempuan di lokasi konflik, tentu 
banyak menarik perhatian. Sejumlah aparat bahkan sempat 
menyuruhku menyingkir.  

Saat keributan sudah hampir pecah, seorang pemuda desa 
yang mengendarai sepeda motor, seperti mengejarku. Dia minta 
agar ID card-ku dilepas saja, supaya aman. Khawatir ada kawan-
kawan yang tidak suka aksi itu diliput pers, begitu katanya. Alasan 
itu cukup masuk akal. Jadilah, siang itu aku meliput peristiwa 
tersebut tanpa mengenakan ID card maupun janur kuning.

Tak terkatakan, sejumlah perasaan berkecamuk ketika meliput 
peristiwa itu. Di saat aku tertegun kengerian melihat korban 
yang bergelimpangan, kulihat orang-orang di sekitarku tertawa. 
Mereka sepertinya puas. Aku terpaku, antara bingung, heran, dan 
sedih. Di depan sana, aku melihat  rumah-rumah mengeluarkan 
asap dengan api yang membakar bangunan tersebut.

Semula, aku nyaris tak percaya akan terjadi bentrok massa 
sungguhan. Apalagi wajah ribuan orang itu tidak menyiratkan 
ketegangan. Ribuan orang itu—banyak yang menyebut massa 
mencapai 20 puluh ribu orang—datang secara bergelombang. 
Mereka berkumpul di sejumlah titik, dengan berbagai senjata 
tajam. Aku menyapa mereka dengan rileks, menggunakan bahasa 
setempat.  

Saat aku menyorongkan kamera dan tampil on cam di tengah 
ribuan massa itu, mereka tak ragu mengangkat dan menunjukkan 
semua senjata tajam yang akan dibawa ke medan pertikaian. Aku 
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juga sempat mengambil foto mereka memakai kamera telepon 
selular (ponsel). 

Sejumlah warga yang kutanyai, mengatakan mereka tengah 
bersiap hendak masuk ke Desa Balinuraga. Warga tak terima, 
anak gadis mereka dilecehkan pemuda seberang desa. Ada 
lagi yang mengatakan, tak terima karena hari Minggu (28/10) 
kemarin, tiga warga desa itu tewas dibunuh saat hendak meminta 
pertanggungjawaban pengobatan dari keluarga si pemuda.  
Bahkan, seorang di antaranya tewas secara mengenaskan. 

Namun, tidak ada gurat ketegangan di wajah mereka. Banyak 
di antara mereka saling bersenda gurau dan mengobrol dengan 
sesama rekan. Pun ketika kutanya macam-macam, tidak ada hal 
yang ditutupi. “Jam dua kami mau masuk ke Balinuraga, lagi 
nunggu kawan-kawan yang lain,” kata seorang pria yang berusia 
sekitar 40-an tahun. 

”Sekarang yang penting bagaimana bisa menembus barikade 
polisi di depan. Kalau bisa tembus, kita bisa ‘nyerang’ mereka,” 
ujar dia, sambil membuang puntung rokok yang telah habis diisap. 
Obrolan terhenti, ketika ada rombongan warga dari daerah lain 
berdatangan dalam jumlah besar.

Pukul 13.00 WIB siang, aku masuk ke rumah salah seorang 
penduduk, hendak menumpang untuk mengirim berita 
hasil liputan. Kerumunan massa yang ada di rumah itu tidak 
keberatan. Justru mereka membantu menarik kabel laptop, untuk 
dimasukkan ke kabel listrik yang berada agak jauh di dalam 
rumah. Laptopku memang harus dialiri listrik setiap kali akan 
digunakan, karena beterainya sudah ‘ngedrop’. Belum lagi 10 
menit aktivitas itu berlangsung, di jalan sudah terjadi keriuhan. 

Ternyata ribuan warga itu sudah mendapatkan perintah untuk 
berjalan menuju desa tetangga. Sejumlah pemuda kudengar 
sempat protes, karena waktu belum lagi menunjukkan pukul 
14.00 WIB siang. Tapi karena ribuan warga sudah merangsek 
maju, mau tak mau warga yang masih berkerumun di rumah-



122 | Merajut Jurnalisme Damai di Lampung

rumah itu, semuanya turun ke jalan.
Aku pun tak mau mengambil risiko. Cepat kubereskan 

peralatan liputan, dan buru-buru pergi dari tempat itu. Aku 
khawatir, bila bentrokan terjadi, karena keasyikan mengirim 
berita, aku malah jadi korban salah sasaran. Duh, enggak deh. 
Bersama massa, aku jalan beriringan. Sampai di situ, aku masih 
belum percaya bahwa ini akan terjadi pertikaian sungguhan. 
Apalagi kudapat kabar, aparat yang berjaga di depan sana ada 
sekitar 2.000 orang, dalam posisi menyebar.

Sampai kemudian di depan sana kudengar suara letusan, 
disusul tebaran asap membubung ke angkasa. Korban berjatuhan. 
Rumah-rumah terbakar. Sebagian warga lari ke hutan-hutan 
untuk menyelamatkan diri. Puluhan ribu orang kemudian keluar 
dari lokasi keributan dengan jalan beriringan, seperti berangkat 
tadi. Ada yang mengendarai sepeda motor. Gayanya seperti orang 
yang pulang dari peperangan. 

Foto-foto tentang kekerasan yang baru saja terjadi pun 
menyebar luas, baik melalui kamera ponsel, blackberry messenger, 
maupun sosial media (facebook-twitter).

Bukan Bentrokan antarsuku 
Beberapa hari setelah kerusuhan itu, aku sempat mengobrol 

dengan sejumlah  tokoh desa. Mereka menceritakan, sebenarnya 
konflik antardesa di sana sudah berlangsung lama. Bukan semata 
soal anak gadis yang terlecehkan, atau soal tiga warga yang tewas 
dalam bentrokan sebelumnya. Bukan pula soal kesenjangan 
ekonomi atau kecemburuan sosial, seperti banyak diekspose 
media massa. Tapi soal hubungan yang tak harmonis sejak 
bertahun-tahun sebelumnya. 

Warga Desa Agom tidak suka, penduduk desa tetangga sering 
bersikap kurang toleran.  Pemuda desa sana pun kerap bertingkah 
“bar-bar”, dalam pergaulan sehari-hari. Sikap desa tetangga yang 
selalu ingin menang sendiri itu, tidak hanya dikeluhkan oleh 
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warga Agom, tapi juga warga desa lainnya. Bukan hanya yang 
bersuku Lampung, tapi juga suku Jawa, Padang, Banten, dan 
sebagainya. 

Pertikaian antarwarga pada 27-29 Oktober 2012 lalu pun, 
sebenarnya tidak terlalu tepat bila disebut bentrokan antarsuku. 
Karena bentrokan antarsuku, identik dengan pertikaian antara 
dua suku yang berbeda. Tapi nyatanya, warga yang datang ke 
Balinuraga, berasal dari berbagai etnis yang bersatu. Seorang 
tokoh warga bersuku Jawa pun menegaskan, tak hanya orang 
Lampung yang berkepentingan atas Balinuraga tersebut.

Cerita soal kekerasan, bahkan sudah ada sejak 20 tahun silam. 
Pada tahun 1982, akibat perselisihan warga Desa Sandaran dan 
Desa Balinuraga, warga Balinuraga membakar dua rumah warga 
Desa Sandaran. Tahun 2005 masyarakat Bali Agung di Kecamatan 
Ketapang membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas 
Pasemah. 

Pada akhir 30 November 2011, warga Balinuraga menyerang 
Desa Marga Catur yang mengakibatkan 10 rumah dibakar dan 27 
rumah lainnya dirusak. Peristiwa itu dipicu penusukan terhadap 
seorang siswa SMP, saat acara organ tunggal di Desa Marga 
Catur. 

Lalu, pada 24 Januari 2012, masyarakat Desa Napal yang 
beretnis Bali bersengketa dengan warga Desa Kota Dalam 
yang beretnis Lampung. Peristiwa itu dipicu oleh keributan 
antarpemuda desa soal lahan parkir. Mereka yang tidak terima 
lalu merusak dan membakar sejumlah rumah warga Kota Dalam. 
Aksi itu juga melukai sejumlah warga.  Aksi kekerasan itu dibalas 
dengan ribuan orang dari Kota Dalam dan sekitarnya turun untuk 
membakar dan merusak sekitar 89 rumah penduduk Napal. 

Namun, tentu tak semua cerita antara Agom dan Balinuraga 
melulu soal konflik. Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur, 
menuturkan, warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. 
Warga Desa Agom yang banyak memiliki pohon kelapa, kerap 
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menjual janur pada warga Desa Balinuraga. Janur bagi warga Bali 
memang digunakan sebagai salah satu alat untuk peribadatan. 
Tanpa keberadaan masyarakat Bali itu, janur di Desa Agom, 
tidak bernilai ekonomis. Paling-paling hanya digunakan untuk 
membuat ketupat di hari raya atau hiasan saat ada keluarga 
hendak menikah.

Ketika Pak Kades bercerita soal janur kuning itu, aku pun 
teringat pada kejadian saat bentrok 29 Oktober 2012 lalu, saat 
beberapa orang warga menyarankan aku mengenakan janur 
kuning. Oh, kenapa janur kuning yang selama ini sebagai “simbol 
pemersatu’ warga kedua desa justru dijadikan simbol untuk 
penyerangan?

Ketika bentrok di Dusun Napal, warga etnis Bali yang 
menyerbu Desa Kota Dalam pun menggunakan simbol yang 
sama, yaitu janur kuning. Warga etnis Lampung saat itu memilih 
mengenakan ikat kepala putih. Lalu, saat konflik di Desa Marga 
Catur. Ketika puluhan orang menyerbu desa itu, warga Marga 
Catur memasang janur kuning di depan rumah masing-masing, 
agar tidak menjadi korban amukan warga tetangga. Entah 
kebetulan atau tidak, beberapa rumah yang dipasang janur 
kuning memang luput dari perusakan, meskipun sempat dilalui 
massa yang emosional itu.

Setahuku, janur kuning selama ini banyak digunakan sebagai 
tanda akan ada pesta pernikahan. Berarti, ada rasa syukur dan 
suka cita di balik makna pemasangan janur kuning. Ornamen 
janur kuning dalam pernikahan ini berawal kebiasaan masyarakat 
Jawa sebagai lambang pernikahan tersebut adalah upaya untuk 
mencapai rahmat Tuhan. Bila melintasi sebuah gang, dan di situ 
di pasang janur kuning melengkung, berarti warga yang tinggal 
di gang tersebut ada yang tengah menggelar pesta pernikahan.

Tapi, ada juga film Janur Kuning, sebuah film yang kerap diputar 
saat Soeharto menjadi Presiden. Film itu menggambarkan perang 
pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. 
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Janur kuning dipakai sebagai lambang yang dikenakan para 
pejuang di lengan sebagai tanda totalitas untuk mengusir para 
penjajah. Nah, mungkin yang dimaksud warga mengenakan 
simbol janur kuning saat bentrok antarkampung kemarin adalah 
untuk menghidupkan semangat, seperti dalam film Janur Kuning 
tersebut.

Siapa pun kita, pasti sangat menyesalkan masyarakat jadi 
bersumbu pendek. Kekerasan sudah seperti tren atau bahkan 
menjadi gaya hidup dalam menyelesaikan masalah. Tren kekerasan 
atau biasa disebut konflik komunal memang bukan hanya terjadi 
di Lampung. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Bima, 
Sigi, hingga ke Bireun Aceh. Keributan dan bentrokan maupun 
pertikaian antarwarga itu terjadi di berbagai daerah. Tapi dari 
semua peristiwa itu, konflik di Lampung memang paling banyak 
mendapatkan sorotan. Bukan saja karena berakibat jumlah 
korban tewas yang banyak, tapi tentetan kejadian yang seperti 
berturutan susul menyusul terjadi. 

Belum lagi bentrok di Lampung Selatan mereda, amuk massa 
kembali terjadi di Lampung Tengah yang melibatkan warga Desa 
Buyut Udik dan Desa Kesumadadi, pada 8 November 2012. Meski 
tak ada korban jiwa, belasan rumah dibakar dan dirusak massa. 

Bentrokan di Lampung Selatan sendiri secara resmi disebutkan 
telah menewaskan 12 orang warga dari kedua belah pihak, serta 
membuat 400-an rumah warga terbakar serta dirusak.

Sebelumnya pada 12 September 2012, terjadi amuk massa pula 
di Jabung, Lampung Timur. Aksi itu dipicu oleh aksi main hakim 
warga desa yang mengeroyok pelaku pembegalan dari tetangga 
desa hingga tewas. Akibatnya lima warga terluka, dan belasan 
rumah dibakar. Pada Agustus 2012, saat bulan Ramadhan, terjadi 
pula aksi bakar membakar rumah di Natar, Lampung Selatan, 
dengan penyebab yang mirip dengan kejadian di Jabung.

Nama Lampung memang sudah sering disebut, sejak ada 
sekelompok warga datang ke DPR RI di Jakarta pada November 
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2011, untuk melaporkan adanya pelanggaran HAM berat di 
Kabupaten Mesuji. Meskipun yang dimaksud dalam laporan 
sejumlah orang tersebut adalah daerah Mesuji di Provinsi 
Sumatera Selatan, tak urung sejumlah kasus kekerasan di  Mesuji 
Lampung pun menjadi sorotan. Pembakaran aset perusahaan 
besar yang ada di sana, pembakaran kantor pemerintah 
kabupaten, dan terungkap kasus kekerasan aparat saat mengusir 
warga yang mendiami hutan lindung mengemuka. Ditambah 
peristiwa pertikaian antarwarga di Balinuraga yang banyak 
menyita perhatian media massa, membuat nama “Lampung” 
sebagai daerah yang rawan konflik dan menyeramkan. Kondisi 
itu menyebabkan warga dari luar daerah menjadi takut untuk 
datang ke Lampung, karena stereotif yang telanjur negatif itu. 

Konflik komunal yang sudah kerap terjadi di Lampung ternyata 
tidak membuat aparat keamanan dan birokrasi jeli dalam melihat 
potensi konflik di masyarakat. Ketika terjadi dugaan pelecehan 
seksual terhadap dua gadis warga Desa Agom pada Sabtu sore 
27 Oktober 2012, malam hari Kepala Desa Agom sudah datang 
ke rumah tokoh Desa Balinuraga dan kepala desa setempat. 
Kedatangan kepala desa itu untuk meminta pertanggungjawaban 
biaya pengobatan dari keluarga pelaku. 

Peristiwa pada malam itu, seharusnya sudah ditindaklanjuti 
aparat keamanan dan birokrasi di atas kepala desa. Apalagi, 
malam itu juga, sekelompok massa yang tidak terima datang ke 
Desa Balinuraga dan sempat terjadi keributan. Belum cukup, esok 
paginya massa datang lagi ke Balinuraga yang mengakibatkan 
dua orang tewas dari pihak penyerang. Siang harinya, massa 
lagi-lagi datang yang kembali berujung tewasnya seorang warga. 
Rupanya warga desa tetangga memang sudah mempersiapkan 
diri. Tewasnya tiga warga itulah yang membuat sekitar 20 ribuan 
massa ingin melampiaskan kemarahan pada Senin, 29 Oktober 
2012. 

Ada banyak fase sebelum terjadi bentrok massal itu, bila aparat 
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mau masuk ke dalamnya untuk mencegah konflik berkembang 
menjadi kekerasan, apalagi potensi konflik sudah ada sejak lama. 
Ketika kerusuhan pecah, tak pelak, aparat pun beralasan, mereka 
kalah jumlah, tak sebanding dengan massa yang berdatangan. 
Aparat terpaksa menyingkir, daripada terjadi konflik antara aparat 
dengan masyarakat. Kalau soal jumlah yang selalu dijadikan 
alasan, sampai kapan pun aparat tidak akan mampu melerai aksi 
massa. 

Marak Konflik Komunal 
Konflik komunal sudah kerap terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia, terutama sejak Orde Baru runtuh tahun 1998 yang 
sering disebut sebagai era demokratisasi dan reformasi. Konflik 
dianggap sebagai konsekuensi masyarakat yang majemuk, 
sehingga menjadi fenomena yang  “omnipresent” (hadir dimana 
pun). Potret sosiologi konflik meyakini bahwa masyarakat 
sesungguhnya disusun oleh relasi-relasi konflik. Konflik menjadi 
masalah yang destruktif mengguncang sinergitas sistem sosial 
ketika konflik berubah menjadi kekerasan.

Dalam berbagai peristiwa konflik, kerap tidak ada penyelesaian 
yang tuntas dari aparat penegak hukum. Aparat beralasan, bila 
pelaku ditangkap akan memancing kerusuhan yang lebih besar. 
Namun hal itu mengakibatkan konflik komunal semakin leluasa 
terjadi, karena kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, 
dianggap imun terhadap hukum. Pemerintah daerah dan penegak 
hukum sudah cukup puas, bila usai konflik, digelar perdamaian 
antara kedua belah pihak. Ikrar damai seolah menggantikan 
hukum dan menutup luka.

Sejak Lampung menjadi daerah tujuan kolonisasi (belakangan 
disebut transmigrasi) tahun 1905, konflik baru mencuat 
belakangan ini.  Padahal Lampung yang berjuluk “Indonesia Mini” 
ini, terdapat banyak sekali suku (etnis) yang berdampingan hidup 
berdampingan di negeri ini. Penduduk beretnis Lampung sendiri 
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bahkan bisa disebut “minoritas” dibandingkan suku pendatang. 
Ada penelitian yang menyebutkan, penduduk Lampung hanya 25 
hingga 30 persen dibandingkan warga pendatang.

Ketika pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun 
pemerintah RI menetapkan Lampung sebagai daerah transmigrasi, 
tidak pernah ada penolakan dari masyarakat beretnis Lampung. 
Penduduk asli, bahkan dengan suka cita memberikan tanah 
leluhur mereka pada pendatang. Mereka hidup berdampingan. 
Konflik atau ketidaksukaan pada beberapa pendatang tentu tak 
mustahil terjadi, namun tidak berkembang menjadi kekerasan 
kelompok.

Kebanyakan konflik komunal dipicu masalah kriminal. 
Sosiolog Novri Susan dalam bukunya Sosiologi Konflik dan 
Isu-Isu Konflik Kontemporer (2009), menawarkan tiga dimensi 
“fungsional dinamis” dari lembaga tata kelola konflik demokrasi. 
Salah satunya adalah mekanisme keamanan, yaitu upaya 
mengurung kekerasan terutama pada saat terjadi mobilisasi 
massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan 
dalam hal ini petugas kepolisian menjadi penanggungjawab 
utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam 
(1) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi 
massa, (2) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga 
penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadi 
eskalasi kekerasan, serta (3) melakukan persuasi terhadap massa 
yang telah menciptakan aksi kekerasan.

Masyarakat menjadi keras salah satunya karena kehilangan 
rasa percaya pada aparat keamanan. Mereka menganggap, bila 
menyerahkan suatu kasus kriminal pada aparat, prosesnya akan 
lambat ditindaklanjuti, dan belum tentu sesuai harapan, daripada 
berharap kepada aparat yang belum tentu hasil kerjanya, lebih 
baik massa bertindak sendiri. 

Kondisi ini makin diperparah lagi dengan sikap aparat 
birokrasi yang tidak dekat dengan rakyat. Mereka hanya berkutat 
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pada urusan jabatan dan bagaimana cara menaikkan jabatan itu. 
Mutasi birokrasi yang kerap dilakukan pemerintah daerah, sering 
asal-asalan, tergantung kedekatan dan besarnya setoran (upeti?) 
kepada atasannya. Akibatnya birokrat yang muncul adalah 
pejabat yang doyan “leyeh-leyeh” dan cenderung hanya mampu 
berdekat-dekat dengan aparat. Mereka merasa tidak begitu 
penting lagi urusan menjalankan amanah jabatannya, apalagi 
pengabdian kepada masyarakat. Kondisi ini membuat birokrasi 
semakin tidak peka terhadap keinginan dan aspirasi masyarakat.

Konflik komunal sudah menjadi masalah yang serius di 
negara ini. Penyelesaian konflik memang tidak mudah, apalagi 
bila sudah terjadi aksi kekerasan. Padahal yang harus disadari 
pemerintah dan aparat keamanan, penyelesaian konflik sosial 
itu tidak bisa hanya dengan menggelar seremonial perdamaian. 
Perlu upaya pembauran untuk menyatukan kedua kelompok 
yang bertikai, sehingga mereka merasa menjadi satu kesatuan 
yang saling membutuhkan. Proses penyatuan itu akan memakan 
waktu yang tidak sebentar. Konflik tidak bisa ditutup dengan 
paksa, tetapi harus dibicarakan dengan baik agar terselesaikan 
secara permanen. Konflik bukanlah sesuatu yang berbahaya jika 
dapat ditangani dengan baik.

Diharapkan ke depan, janur kuning tidak lagi dijadikan simbol 
perlawanan dalam pertikaian dan bentrokan antarmasyarakat. 
Cukuplah janur kuning dipakai dalam hal-hal yang berbentuk 
suka cita, yaitu pertanda akan ada pernikahan dan perlengkapan 
peribadatan.  Tidak perlu lagi ada pertikaian maupun bentrokan 
antarwarga di negeri sendiri.
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Saat Kedamaian 
Tercabik di Balinuraga

Kristian Ali

Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Kabupaten 
Lampung Selatan tampak sepi, hawa masih panas, 
gersang, dan gelap gulita di malam hari.

Ribuan warga desa itu telah mengungsi ke Sekolah Polisi 
Negara (SPN) Kemiling, Kota Bandarlampung untuk mencari 
tempat yang lebih aman usai bentrokan dengan ribuan massa 
dari desa sekitar Kalianda.

Kini, tidak nampak lagi keceriaan anak-anak, ibu-ibu maupun 
pria dewasa yang berlalu lalang.

Hanya tersisa kepedihan di tengah puing-puing rumah warga 
yang menghitam akibat terbakar, atap-atap yang roboh, kaca 
rumah hancur dan tanpa penerangan lagi.

Ratusan rumah yang telah diberi garis kuning melintang 
yang bertuliskan “Do Not Cross Police Line”, disertai para pria 
berseragam, bersenjata laras panjang yang hilir mudik di setiap 
sudut-sudut jalan dan gardu-gardu desa itu.

Desa Sidoreno yang berbatasaan dengan Desa Balinuraga 
juga mengalami kerusakan rumah penduduknya, akibat amarah 
massa itu pula.

Tampak satu rumah tergolong paling mewah, bercat kuning 
dengan kolam renang cukup luas, namun bagian dalamnya sudah 
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berwarna hitam legam, tanpa pintu dan tanpa jendela karena 
telah terbakar meskipun bangunan induknya masih berdiri 
kokoh dengan ornamennya terlihat mencolik.

Tiga hari lalu, Senin (29/10), ribuan orang mulai masuk ke 
desa itu sekitar pukul 14.00 WIB, dan setelah menganggap 
tujuannya tercapai kemudian telah membubarkan diri sekitar 
pukul 17.30 WIB, dengan akibat ratusan rumah warga itu rusak 
dan terbakar.

Langit di Desa Balinuraga dan Sidoreno saat itu, tampak gelap 
terselimuti asap hitam yang membumbung dari ratusan rumah 
yang dilalap api, setelah dilempari bom molotov disertai suara 
menggelegar.

Massa yang masuk dari Desa Wayarong itu sempat mendapatkan 
penghadangan oleh aparat pengamanan gabungan dari unsur 
kepolisian dan TNI. Namun massa akhirnya dapat menembus 
blokade aparat, sehingga mampu mencapai blokade aparat pada 
lapis terakhir di Desa Sidoreno, Kecamatan Waypanji.

Pada blokade terakhir itulah, mereka tidak dapat menembusnya 
karena penjagaan aparat sangat ketat yang disertai peralatan 
‘water canon’ dan gas air mata yang sempat ditembakkan berkali-
kali, ketika massa memaksa merangsek masuk ke desa tersebut.

Setelah tidak berhasil menerobos penjagaan aparat itu, sebagian 
besar massa mencoba masuk secara memutar dari perladangan 
untuk menuju Desa Balinuraga, agar dapat menghindari blokade 
pengamanan aparat gabungan.          

Akibatnya, kedua kelompok massa warga beberapa desa itu 
pun bertemu. Bentrokan susulan--setelah bentrokan sebelumnya 
pada Minggu (28/10)--kembali terjadi, disertai aksi saling serang 
antarwarga di areal perladangan jagung.

Upaya massa masuk ke desa yang dituju itu masih sempat 
pula mendapatkan hadangan dari personel marinir bersenjata 
lengkap. Massa gabungan warga dari sejumlah desa di Kecamatan 
Kalianda tersebut, membawa berbagai senjata tajam, seperti 
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pedang, golok, dan bambu runcing, serta senapan angin.
Saling serang itu terjadi di areal perladangan jagung, sedangkan 

warga dari Desa Balinuraga memilih bertahan dan melakukan 
perlawanan meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan 
massa yang datang itu.

Meskipun sempat memberikan perlawanan sekitar dua jam 
lebih, karena kalah jumlah, kelompok warga dari Balinuraga 
memilih mundur dan melarikan diri dengan meninggalkan desa 
mereka untuk menghindari korban jiwa berjatuhan lebih banyak 
di pihak mereka.

Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan AKBP Tatar 
Nugroho memastikan, jumlah korban tewas akibat bentrokan 
antarwarga di Desa Balinuraga sebanyak 12 orang.

Korban tewas tersebut tiga orang di antaranya warga 
Kecamatan Kalianda akibat bentrokan hari pertama, Minggu 
(28/10), sedangkan dalam bentrokan pada hari kedua, Senin 
(29/10), korban tewas sebanyak 9 orang, warga dari Desa 
Balinuraga.

Bentrokan itu juga mengakibatkan 345 unit rumah warga 
di Desa Balinuraga dan Sidoreno dibakar massa dan rusak, 11 
unit sepeda motor dibakar, dan dua gedung sekolah ikut dibakar 
massa.

Sebanyak 1.588 orang, yaitu 787 laki-laki, 787 perempuan, 
dan 365 anak-anak diungsikan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) 
Kemiling di Kota Bandarlampung, untuk mencegah jatuh korban 
lagi. Kapolres Lamsel itu juga mengimbau kepada masyarakat 
untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, agar 
segera dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.

Ia mengemukakan, banyak yang harus diselesaikan dalam 
kasus tersebut, seperti penggunaan senjata api, serta pembunuhan 
yang mengakibatkan korban jiwa.

Menurut Tatar, semua pihak ikut bersedih dan menanggung 
pilu atas kejadian itu, tapi sebagai negara hukum tetap perlu 
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menyelesaikan pelanggaran hukum yang telah dilakukan itu.

Berdampingan dalam Damai
Salah satu tokoh adat Bali di Lampung Selatan, I Made Pasti, 

menyatakan peristiwa ini semestinya tidak perlu sampai terjadi, 
apalagi merenggut belasan korban jiwa. “Kami ingin semua 
hidup damai berdampingan selama-lamanya tanpa permusuhan,” 
kata dia, sambil menahan isak tangis dan menitikkan air mata 
menyimpan kesedihan yang mendalam.

Dia mengakui, sangat menyesalkan peristiwa itu, mengingat 
sudah 41 tahun di tinggal di Lampung Selatan dan menjadi tokoh 
adat, kenapa sebelum terjadi bentrokan tidak ada komunikasi 
dengan tokoh adat sehingga sampai menelan korban jiwa.

Menurut dia, bentrokan ini merupakan sebuah kegagalan bagi 
semua pihak, bukan hanya satu golongan saja.

Made yang juga Kepala Desa Sumur, Kecamatan Ketapang 
itu menyayangkan pula, sebelum peristiwa itu terjadi di 
Desa Balinuraga , kenapa tidak ada tokoh masyarakat, aparat 
pemerintah, dan bupati yang langsung terjun untuk menangani 
masalah itu.

Namun dia optimistis, tetap ada jalan penyelesaian secara 
damai dari kedua belah pihak yang terlibat pertikaian, karena 
peristiwa itu sudah telanjur terjadi dan merenggut korban jiwa.

“Walau bagaimana pun juga keadaannya, kami tidak dapat 
pergi kemana-mana, Lampung sudah menjadi ibu pertiwi kami,” 
kata dia pula.

Dia berharap, situasi kembali tenang dan damai, anak-anak 
bisa sekolah dan warga bisa beraktivitas kembali seperti sediakala 
tanpa diselimuti rasa takut.

Ketua Himpunan Lima Adat Saibatin Lampung Selatan, 
Tumenggung Rajasa, menegaskan pihaknya pun menginginkan 
penyelesaian secara damai kasus bentrokan tersebut.

“Kami pun ingin hidup damai dan tenteram secara 
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berdampingan tanpa ada permusuhan,” kata dia lagi.
Dia juga mengaku, merasakan kesedihan yang mendalam atas 

12 orang warga yang tewas akibat pertikaian itu, dan sekarang 
berharap anak-anak dapat hidup tenang, damai, dan tenteram 
secara berdampingan.

“Pada bentrokan sebelumnya di Sidomulyo sudah ada 
kesepakatan damai namun masih terulang bentrokan ini, karena 
itu pada perjanjian ini harus ada sanksi hukum yang tegas bagi 
siapa pun yang melanggarnya,” ujar dia.

Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Badrodin Haiti 
mengatakan, ribuan aparat gabungan dari unsur kepolisian dan 
TNI bersiaga, untuk menjaga ketat lokasi terutama jalan yang 
menjadi pintu masuk dua desa lokasi kerusuhan, termasuk jalur-
jalur jalan sempit untuk mengantisipasi serangan susulan.

“Kami sudah mengerahkan sebanyak 3.400 personel gabungan 
untuk menjaga ketat lokasi ini,” kata dia, ketika meninjau lokasi 
bentrokan bersama Kepala Korps Brimob Mabes Polri, Irjen 
Syafei Aksal.

Badrodin mengimbau, seluruh jajaran aparat dan pemerintah 
daerah dapat membangun harmonisasi sosial di tingkat bawah 
yang selama ini belum ada.

“Harmonisasi sosial ini, untuk menjalin kebersamaan 
antarwarga, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di lapisan 
bawah,” ujar dia.

Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Czi Amalsyah 
Tarmizi mengingatkan bahwa perdamaian itu mesti diperjuangkan 
bersama-sama.

“Damai itu Indah” harus diperjuangkan oleh kita semua, kata 
dia, baik untuk dirinya, kesatuannya, maupun untuk pedoman 
seluruh lapisan masyarakat agar hidup dengan keadaan tenang 
dan penuh rasa aman.

Dia berharap, setiap masalah dalam masyarakat semestinya 
dapat diselesaikan secara baik-baik.
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Kol Amalsyah juga mengharapkan, setiap diri harus menyadari 
dalam hati, perlu ingat ada hal-hal yang seharusnya menyatukan, 
yakni satu bangsa, bangsa Indonesia yang disatukan oleh empat 
pilar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI).

“Sila pertama sampai kelima Pancasila bila dipegang teguh 
akan menghindarkan kita dari konflik horizontal, seperti 
kerusuhan di Balinuraga itu,” kata dia.

Karena itu, ujar dia, kita perlu memulai kehidupan bernegara 
dengan Pancasila, sehingga jangan sampai ada tindakan yang 
tidak manusiawi. Tidak mungkin Indonesia bersatu tanpa 
berpegang pada Pancasila.

Menurut Amalsyah, perbedaan janganlah menjadi awal atau 
akar perpecahan karena perbedaan itu merupakan anugerah 
yang semestinya dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia.

Pembentukan NKRI, kata dia lagi, setelah adanya perbedaan 
suku, bahasa, dan budaya, sehingga sepatutnya janganlah terus 
menjadi pemecah persatuan bangsa ini karena dapat memicu 
terjadi bentrok dan kerusuhan sosial.

“Inilah negara kita, inilah bangsa kita, bangsa dan begara 
Indonesia yang harus tetap terjaga persatuan dan kesatua,nya,” 
kata dia lagi.

Danrem juga bersepakat perlu mendorong upaya rekonsiliasi, 
mediasi, dan rehabilitasi bagi para korban bentrokan ini, sehingga 
pada akhirnya perdamaian yang permanen dapat terwujud. 
Pastilah, tak ada di antara kita yang menghendaki bentrokan 
antarwarga itu terus berlanjut.

Seharusnya pula, tak ada warga yang senang berkonflik, 
apalagi sampai menghancurkan rumah tinggal serta membunuh 
sesama saudaranya sendiri.

*Dimuat ANTARA Spektrum, Kamis, 1 November 2012
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Memutus Dendam,
Merajut Kembali 

Kebhinekaan
Yulvianus Harjono

Sarimah (58), warga Balinuraga, Kecamatan Way Panji, 
Kabupaten Lampung Selatan, tercenung menyaksikan 
buldozer merobohkan tembok rumahnya yang tidak lagi 

beratap. Nyaris tak ada yang tersisa dari rumahnya yang dibangun 
mulai nol dari tetesan keringat, bertahun-tahun.

“Biar padang (terang) sekalian. Habis sudah semua yang kami 
miliki. Tikar untuk tidur pun tak ada,” ujar perempuan keturunan 
Jawa yang menikahi warga Lampung etnis Bali ini lirih, menahan 
tangis, ketika ditemui Selasa (6/11).

Akibat kerusuhan berdarah, Senin (29/10) di Balinuraga, 
Way Panji, ia dan suaminya nyaris menjadi tunawisma. 
Bangunan rumah berukuran 6 x 12 meter, berikut warungnya 
tempat mencari makan, hancur terbakar. Rumah yang menjadi 
pusat kenangan ia dan keluarganya itu hanya tersisa puing-
puing dan kayu gosong berserakan. Ia meminta puing-puing 
bekas rumahnya diratakan dengan buldozer agar lahannya bisa 
dibangun kembali nanti.

Memang, masih tersisa satu bangunan kecil berupa dapur dan 
WC di sebelah rumahnya yang kini rata dengan tanah. Namun, 
itu sangat tidak laik huni. Sepekan terakhir, ia dan suaminya 
mengungsi di rumah kerabatnya yang luput dari amuk massa.
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Sarimah yang tidak tahu menahu soal pertikaian warga di 
kampungnya dengan warga Lampung pribumi di Kalianda, 
Lamsel, kini hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit itu. 
“Jika memang ini kehendak Tuhan, kami ikhlas. Kami masih 
bersyukur tidak ada yang jadi korban (tewas),” ujar Berate 
(80), suami Sarimah, menimpali, mencari sisi positif musibah 
itu.

Suasana di Desa Balinuraga yang mayoritas dihuni warga 
Lampung keturunan Bali itu kini tak ubahnya daerah yang 
ditimpa bencana alam, misalnya gempa. Puing-puing bangunan 
berserakan hampir di setiap rumah. Atap-atap rumah dan 
seisinya gosong. Tenda-tenda tempat tinggal darurat terpancang 
di depan-depan rumah.

Pada malam hari, desa ini nyaris gelap gulita. Cahaya lampu 
hanya terlihat di tenda-tenda, balai desa yang menjadi dapur 
umum serta pusat pengungsian, dan sebagian rumah yang tidak 
ikut terbakar. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lampung 
Selatan, dari sekitar 750 rumah di Balinuraga, 402 diantaranya 
rusak. Sebanyak 208 diantaranya rusak berat, tidak lagi bisa 
ditinggali. 

Sepekan terakhir, suasana di Way Panji pun mirip “zona 
darurat militer”. Ribuan personel TNI dan Polri bersenjata 
berjaga-jaga di berbagai titik, mulai dari pasar, rumah-rumah 
dan pekarangan warga, hingga sekolah-sekolah yang hingga kini 
masih diliburkan. Ketenangan dan kedamaian di wilayah ini pun 
seolah sirna. 

Kendaraan-kendaraan taktis untuk menangani situasi huru-
hara macam panser dan baracuda milik Satuan Brimob Polri hilir 
mudik. Kawat berduri masih terpasang di dekat gapura masuk 
Desa Balinuraga. Aktivitas warga pun kini tidak terlepas dari 
pengawasan aparat yang berjaga. 

Belasan warga di Way Panji maupun di Kalianda mendadak 
jadi yatim, janda, dan duda, akibat bentrokan antar-warga yang 
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menewaskan 14 orang itu. Namun, kehilangan dua kerabat, 
rumah dan harta bendanya tidak lantas menjadikan Wayan 
Murte (52), warga Balinuraga lainnya, menjadi depresi dan 
pendendam.

“Yang sudah (terjadi) ya sudah. Kami rela membangun lagi 
dari nol, asalkan ke depan ada kedamaian,” ujar Wayan yang 35 
tahun tinggal di Balinuraga. Keikhlasannya ini berpijak pada 
kepercayaan akan hukum karma. Adharma (kebatilan) hanya 
akan menimbulkan keburukan, begitu pula sebaliknya. 

Pertikaian Pemuda 
Wayan merasa heran, kerusuhan bernuansa sentimen etnis 

itu melanda desanya. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. 
Meski tidak banyak, akulturasi berupa perwakinan antara etnis 
ulun (pribumi) Lampung dan keturunan Bali pernah terjadi di 
Balinuraga. Ada sepuluh pasang keluarga asal Balinuraga yang 
melakukan kawin campur ini.

Jika pun ada keributan, biasanya itu pertikaian antar-pemuda 
desa. ”Kami dan orang Lampung dulu hidup berdampingan. 
Orang Lampung sering datang ke sini mengantar janur untuk 
kami gunakan saat hari raya. Tidak jarang kami datang langsung 
ke kampung mereka untuk membeli (janur),” ungkap Wayan 
bercerita tentang hubungan simbiosis antara warga Lampung 
pribumi dan keturunan Bali.

Kenakalan dan pertikaian antar-pemuda yang kerap dibalut 
primordialisme etnis memperburuk hubungan baik itu akhir-
akhir ini. Kerusuhan di Way Panji, konflik serupa di Sidomulyo 
awal 2012 dan keributan di Margacatur, Kalianda, akhir 2011, 
adalah rentetan peristiwa yang sebetulnya berakar dari pertikaian 
sekelompok pemuda di Balinuraga dan Kalianda.

“Jadi, itu ibaratnya pepatah akibat nilai setitik, rusak susu 
sebelangga. Oleh tetua, dahulu, kami selalu diingatkan bahwa 
kedatangan kami di Lampung itu untuk mencari makan dan 
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kawan. Orang Bali yang ada di sini bertugas membangun 
Lampung, bukan yang lain. Inilah yang harus kami ingatkan 
lagi ke anak-anak muda sekarang,” tutur Made Warnaja (63), 
transmigran generasi pertama asal Bali di Lampung. Ia tinggal di 
Lampung sejak 1958.

Menyadari kekhilafan dan kelalaian yang dilakukan kedua 
belah pihak, warga Lampung pribumi dan etnis Bali di Lamsel 
kini sepakat berdamai. Tetua-tetua adat Lampung saibatin yang 
sebelumnya sempat menolak keras perdamaian, hatinya pun kini 
luluh. 

Perdamaian
Difasilitasi Komandan Resimen Militer 043/Garuda Hitam 

Kolonel (Czi) Amalsyah Tarmizi, sejumlah tokoh adat Lampung 
dan pemuka adat warga Bali keturunan bertemu di Kalianda, 
Selasa (6/11) untuk bermaaf-maafan dan mengunjungi keluarga 
serta ahli waris korban tewas kerusuhan Way Panji satu per satu 
seraya memberikan santunan.

“Apa yang terjadi kemarin adalah kehendak Tuhan. Kami 
mohon maaf kepada orang-orang Lampung keturunan Bali, 
adik-adik, anak-anak kami juga. Mari kita merajut kembali tali 
persaudaraan yang pernah terbangun,” ujar Temanggung Sangon 
Dya Hariri Usman, tokoh Lampung dari lima marga, di hadapan 
tokoh-tokoh adat Bali keturunan dan pengungsi warga Balinuraga 
di Balai Desa Balinuraga.

Mangku Wayan Gambar, pemuka adat Balinuraga membalas, 
“Mari kita hayati isi perdamaian ini. Dari hati yang terdalam, 
kami juga meminta maaf apabila selama ini ada pikiran, kata-
kata dan perbuatan yang menyinggung (perasaan) saudara kami, 
suku Lampung. Lupakan peristiwa lalu, semoga Sang Pencipta 
mengampuni dosa-dosa kita.”

Permintaan maaf tulus dari kedua belah pihak ini seketika 
memadamkan api permusuhan dan kemarahan. Laiknya saudara 
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tiri yang islah, lelehan air mata dan pelukan hangat dari tetua-
tetua adat ketika itu menyiratkan optimisme akan terajutnya 
kembali kedamaian dan kebhinekaan di “Sai Bumi Ruwa Jurai” 
Lampung, daerah yang dijuluki miniatur Indonesia.
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“Kami Ingin Hidup
Tentram dan Damai”

Eni Muslihah

Mentari seperti masih malu-malu menampakkan diri 
di hadapan penghuni dunia. Alam yang meredup 
seperti ikut merasakan kesenduan dialami ribuan 

warga Desa Balinuraga dan Sidoreno, Kecamatan Waypanji, 
Kabupaten Lampung Selatan.

Kini sebagian besar mereka harus terusir dan mengungsi ke 
tempat aman dari kampungnya itu.

Puluhan anak-anak lelaki maupun perempuan, berkumpul di 
halaman Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandarlampung. 
Satu dengan lainnya saling bergandengan tangan, membentuk 
lingkaran besar.

Mereka berkumpul seraya tetap menunjukkan keceriaan, 
diselingi gelak tawa seolah melupakan sejenak rasa takut yang 
menyelimuti mereka saat bentrokan terjadi di kampungnya 
beberapa hari lalu.

Komang Gunawan (11), salah satu anak yang tinggal di 
pengungsian SPN Kemiling ini, mengaku senang dengan permainan 
yang dipandu oleh seorang mahasiswa yang diikutinya itu.

“Komang senang berada di sini, bisa berkumpul bersama 
teman-teman untuk bermain,” kata dia, sambil tertawa gembira 
menyaksikan teman sebayanya berkejar-kejaran di dalam 
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lingkaran yang mereka buat.
Namun Komang tak mampu untuk menceritakan kembali 

peristiwa awal mula bentrok antarwarga di kampungnya, hingga 
akhirnya ia dan sejumlah anak-anak lain dari desa itu juga turut 
berada dalam pengungsian ini.

“Saya diajak Bapak kemari, tadi pagi sampai di sini naik 
truk polisi,” kata dia lagi. Anak-anak itu pun terus saja bermain, 
menghilangkan kepenatan, dan ketegangan yang tersisa dalam 
pikiran para bocah ini.

Para pengungsi dewasa yang menyaksikan anak-anak itu 
bermain, juga turut bersukacita, guratan wajah sendu mereka 
seketika menjadi lenyap dengan permainan itu.

Pada saat anak-anak dalam pengungsian SPN Kemiling itu 
masih terus bermain, dari arah pintu gerbang datang serombongan 
pejabat Pemerintah Provinsi Lampung.

Beberapa jurnalis seperti tak mau kehilangan momentum 
kunjungan orang nomor satu di Lampung yang datang 
mengunjungi para pengungsi tersebut.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP datang menyambangi 
warganya yang sedang dalam pengungsian itu, Rabu (31/10). 
Ruang demi ruang dia datangi dan jenguk untuk menyaksikan 
secara langsung kondisi ribuan warga Balinuraga/Sidoreno yang 
berada dalam penampungan sementara itu.

Namun, salah satu pengungsi itu, Wayan Sumbreng (60), 
mengaku tidak mengenali para pejabat yang menyambanginya itu.

Dia baru tersadar, ternyata Gubernur Lampung di antara 
pejabat yang datang dan telah berada di tengah-tengah mereka, 
saat diberitahu wartawan.

“Saya ‘ndak tahu siapa dia,” ujar dia dengan suara lirih.
Wayan Sumbreng menuturkan, saat terjadi bentrok antarwarga, 

dia beserta anak gadisnya bersembunyi di bawah pohon pisang.
“Untung kemarin malam itu tidak hujan, sehingga saya bisa 

berteduh dan bersembunyi dari serangan warga tetangga sebelah 
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itu,” ujar dia lagi.
Dalam persembunyiannya itu, Wayang Sumbreng mengaku 

dipenuhi rasa ketakutan, cemas kemungkinan persembunyiannya 
itu diketemukan oleh warga yang datang untuk menyerang warga 
desa mereka.

“Saya takut sekali, semalaman tidak bisa tidur mendengar 
suara dentuman keras gledar-gledar yang merusak, membakar, 
dan menghancurkan rumah-rumah kami,” ujar dia pula.

Sewaktu berangkat ke pengungsian, truk yang membawanya 
beserta warga lainnya sempat melintasi rumahnya.

Betapa miris hatinya, ternyata rumahnya sudah tidak setegak 
sebelumnya. Rumah tinggal dia dan keluarganya itu telah berubah 
menjadi gosong kehitaman, bahkan sudah hancur rata dengan tanah.

“Tak tahu mau pulang kemana nanti setelah ini, rumah saya 
sudah hancur dirusak dan dibakar massa,” kata dia lagi.

Pengungsi lainnya, Wayan Sumantri (22), seorang ibu muda 
ini mengaku tak satu pun harta bendanya berhasil diselamatkan, 
dan tak ada yang dia bisa bawa dalam pengungsian itu.

“Inilah harta saya yang tersisa,” katanya sambil menunjukkan 
baju yang ia kenakan.

Wayan Sumantri mengisahkan, saat kejadian bentrok, ia 
bersembunyi di rumah lurah bersama sejumlah wanita dan anak-anak 
lainnya. Kini, meskipun telah berada dalam pengungsian, ia bersama 
warga lainnya tetap masih belum merasa benar-benar aman.

Dia dan warga pengungsian lainnya, mencemaskan tempat 
pengungsian itu masih akan didatangi massa yang telah 
mendatangi dan menyerang desa mereka sebelumnya.

“Mungkin beginilah rasanya orang berperang itu ya, seperti 
tak ada satu tempat persembunyian yang menjamin kita tetap 
bisa selamat,” ujar dia pula.

Dia dan sejumlah pengungsi lainnya mengaku tak begitu 
mengetahui duduk persoalan asal muasal konflik horizontal yang 
kerap melanda kampung mereka itu.
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“Kami tak mengerti apa sebabnya, baru katanya-katanya saja,” 
kata Wayan Sumantri, sambil memberikan air susu ibu (ASI) 
kepada anak balitanya di pelataran tempat pengungsian SPN 
Kemiling itu pula.

Pemicu Bentrokan
Ia menuturkan lagi, menurut kabar yang berkembang, konflik 

horizontal itu bermula dari sekelompok pemuda yang sedang 
bersepeda pada sore hari. Kemudian di tengah-tengah mereka, 
melintas dua orang gadis mengendarai sepeda motor.

“Mungkin biasa ya, kalau ada gadis lewat, para pemuda ini 
mencandai gadis itu, mungkin karena ‘grogi’ gadis tetangga 
sebelah ini pun tersungkur, jatuh dari sepeda motor,” ujar dia 
menuturkan awal kejadian yang sempat didengarnya.

Sejumlah pemuda yang telah mencandai gadis itu, kata dia, 
kemudian menolongnya, lantas berusaha mengantarkan gadis itu 
ke rumahnya, bahkan sempat juga dibawa ke rumah sakit untuk 
pengobatan luka.

Kabarnya, kedua orang tua gadis itu telah memaafkan insiden 
tersebut.

Tapi tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba rumah-rumah 
kami digedor-gedor, disuruh meninggalkan rumah dan segera 
mengungsi, kata dia lagi.

Bentrokan pun tak terhindarkan, setidaknya sampai beberapa 
gelombang massa datang, pergi, dan datang lagi dalam jumlah 
lebih banyak.

Aparat yang berjaga dan memblokade jalanan, kendati 
jumlahnya mencapai ribuan dari unsur kepolisian dan TNI 
termasuk marinir TNI AL, ternyata tak mampu membendung 
arus ribuan massa yang telah emosional itu.

Korban pun berjatuhan, tewas dan luka-luka.
Rumah-rumah warga di Sidoreno dan Balinuraga itu pun 

menjadi sasaran amarah, dirusak dan dibakar massa. Barang 
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berharga yang ada, termasuk kendaraan berupa mobil dan sepeda 
motor juga dihancurkan dan dibakar massa tanpa ampun lagi.

Konflik horizontal antarwarga di Lampung Selatan itu, telah 
beberapa kali terjadi. Sebelumnya, awal tahun 2012, bentrok 
antarwarga di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan telah 
menghanguskan sekitar 60 rumah.    

Pemicu dari bentrok tersebut juga bermula dari hal sepele, 
hanya karena uang Rp2.000 saja di lahan parkir yang melibatkan 
dua orang warga, kemudian berkembang menjadi pertikaian 
warga antarkampung.

Begitu pun konflik yang terjadi saat ini, berakibat 166 rumah 
warga rusak dan terbakar, puluhan orang luka-lukan, bahkan 14 
orang (belakangan dikoreksi pihak kepolisian korban tewas 12 
orang) di antara mereka tewas mengenaskan.

“Sebenarnya, Saya sudah lelah hidup dalam kondisi seperti ini, 
kami tidak mengerti apa-apa tapi kenapa harus menjadi sasaran 
orang-orang yang bertikai,” kata Wayan Sumantri lagi.

Dia hanya berharap, kelak ia bersama warga lainnya dapat 
kembali hidup berdampingan secara rukun dan damai.

“Harapan saya kepada pemerintah, kami hanya ingin hidup 
damai dan tenteram saja, jangan lagi ada keributan, apalagi 
sampai memakan korban jiwa,” kata dia, dengan suara melirih, 
seolah merasakan kepedihan akibat konflik itu.

Upayakan Perdamaian
Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk tim yang 

bertujuan untuk melerai dan mendamaikan warga yang terlibat 
konflik horizontal itu.

Pemprov Lampung bersama Pemkab Lampung Selatan 
memfasilitasi pertemuan dengan para tokoh adat, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang 
bertikai itu, didukung jajaran kepolisian dan TNI di daerah ini.

“Tim itu saya kerahkan untuk terus memantau perkembangan 
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yang terjadi di lokasi konflik, agar pemerintah dapat bertindak 
cepat dan tepat sebelum ada bentrok susulan,” kata Gubernur 
Lampung Sjachroedin ZP.

Tim tersebut melibatkan unsur kesehatan, sosial, bencana 
alam dan unsur-unsur lainnya.

Sjachroedin menjelaskan, konflik antarwarga yang kembali 
terjadi di Kabupaten Lampung Selatan itu disebabkan penyelesaian 
kasus sebelumnya tidak tuntas, sehingga bentrok serupa terulang 
kembali.

“Setelah kami berbicara dengan para tokoh adat, tokoh 
masyarakat dan agama, dapat kami simpulkan bahwa 
penyelesaian perdamaian kemarin tidak tersosialisasi sampai 
tingkat masyarakat bawah,” kata pensiunan polisi berpangkat 
Komjen itu pula.

Dia juga menyayangkan bahwa masyarakatnya sangat mudah 
termakan isu, sehingga menjadi mudah terprovokasi dalam 
hal negatif. “Kami sedang merumuskan permasalahannya, dan 
mencari langkah-langkah terbaik agar konflik ini tak terulang 
kembali,” kata dia.

Lampung dan masyarakatnya yang heterogen selama ini 
dikenal sebagai Indonesia Mini. Warga Lampung maupun warga 
berlainan asal usul yang telah berbaur hidup di daerah ini, 
selama ini dikenal dapat saling menghargai perbedaan satu sama 
lainnya.

Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung, Kol CZI 
Amalsyah Tarmizi SIP mengingatkan warga Lampung agar 
tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas 
kebenarannya, serta tidak mudah mengikuti ajakan yang tidak baik.

“Konflik antarwarga yang terjadi seperti ini telah 
menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda yang tidak 
sedikit, mengakibatkan rasa takut dan trauma, terutama bagi 
anak-anak dan kaum wanita yang sulit dihilangkan dalam waktu 
singkat,” ujar dia pula.
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Dia mengingatkan tak sepatutnya perbedaan suku, agama, 
dan ras maupun asal usul warga yang telah tinggal di Lampung 
ini menjadi faktor pemecah belah antarwarga.

Perbedaan itu seharusnya dapat menjadi kekuatan bagi kita 
semua untuk bersatu dan memajukan Lampung dan menjadi 
provinsi yang aman dan nyaman serta damai bagi kita semua.

Kol Amalsyah sepakat, selanjutnya upaya perdamaian harus 
diupayakan oleh para pihak yang bertikai difasilitasi pemerintah 
daerah dan dikawal aparat keamanan setempat.

“Rekonsiliasi, mediasi, dan rehabilitasi bagi warga terlibat 
konflik ini mendesak dilakukan dan perlu didorong bersama-sama, 
termasuk oleh pers dan wartawan di daerah ini,” kata dia lagi.

Menurut Danrem Lampung itu, semua orang pastinya 
menginginkan hidup dalam kedamaian di negeri yang bersatu dan 
bersendikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 
hampir tidak ada yang menginginkan hidup dalam pertikaian, 
ketakutan, dan teror dimana-mana.

Lihat saja anak-anak korban konflik yang harus mengungsi, 
namun dengan bersukacita bermain petak umpet.

Betapa bahagianya mereka hidup dalam kebersamaan, dan 
tak sepantasnya mereka dipertontonkan pertikaian antarwarga 
sesama di sekitarnya yang hanya menyisakan trauma, menjadikan 
generasi ke depan pemarah, dan dapat merusak masa depan 
mereka semua.

Seruan perdamaian dan menolak kekerasan antarwarga kini 
mengemuka diserukan berbagai kalangan di Lampung, semoga dapat 
disahuti warga dari desa-desa yang pernah saling bertikai di Lampung 
Selatan, dan beberapa tempat lain di Provinsi Lampung ini.

Hidup aman, tenteram, dan damai adalah dambaan semua 
warga Lampung, seperti sangat diidamkan ribuan pengungsi 
korban konflik di Lampung Selatan ini.

*Dimuat ANTARA Spektrum, Kamis, 1 November 2012
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Penghormatan 
Kearifan Lokal

Syahran Lubis

Tulisan ini saya buat ketika perdamaian telah diikrarkan 
oleh warga Lampung bersuku Bali dan non-Bali. Janji itu 
diharapkan mengakhiri pertikaian yang menewaskan 14 

orang di Lampung Selatan, Lampung.
Keterangan waktu “ketika perdamaian telah diikrarkan” 

menjadi penting demi meminimalkan kemungkinan keliru makna 
atas apa yang saya tulis, yang mungkin terjadi jika permusuhan 
masih dikumandangkan.

Ini juga bukan pembenaran atas kekerasan yang terjadi, yang 
dilakukan oleh warga Lampung bersuku non-Bali terhadap warga 
Desa Balinuraga yang didominasi etnis Bali.

Tulisan ini hanya ditujukan untuk mengingatkan kita bersama 
bahwa kearifan lokal harus diberi tempat yang memadai, 
tetap dihormati, karena ia bagian dari pemelihara kedamaian, 
ketenteraman, kenyamanan, dan segala hal yang menyuguhkan 
kebaikan.

Saya tuliskan “bersuku non-Bali”, bukan semata-mata yang 
beretnis Lampung, karena menurut penuturan salah satu korban 
yang sempat dilansir oleh sebuah surat kabar nasional, penyerang 
warga Desa Balinuraga bukan hanya berlogat Lampung, tetapi 
juga Palembang, Batak, dan Banten.

Sebenarnya agak mengejutkan, kerusuhan seperti di 
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Balinuraga bisa terjadi di Lampung. Warga provinsi ini sangat 
terbuka dengan kaum pendatang. Bahkan, cukup banyak desa 
yang orang Lampung aslinya berkomunikasi dalam bahasa Jawa 
karena warga setempat didominasi orang Jawa.

Mari kita bandingkan dengan orang Jawa yang datang ke 
Sumatra Utara, yang pada awal abad ke-20 dibawa penjajah 
Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan di seputaran Tanjung 
Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sekitarnya.

Bukan hanya berbicara dengan logat Melayu—Deli Serdang 
bukan termasuk wilayah Tapanuli yang ‘dimiliki’ oleh orang 
Batak, melainkan masuk wilayah Melayu, komunitas Jawa di 
Sumut bahkan ‘ketularan’ karakter warga asli. Berbeda dengan di 
Lampung yang budaya dan karakter Jawa-nya tetap terpelihara.

Secara khusus saya membandingkan etnis pendatang di 
Sumut dan Lampung, karena dua daerah ini merupakan yang 
pertama-tama di Pulau Sumatra yang kedatangan orang Jawa 
dalam jumlah besar pada awal 1900-an.

Keterbukaan etnis asli Lampung—yang berdasarkan berbagai 
sumber terbentuk dari suku Bugis, Batak, Banten, bahkan 
China—terhadap kaum pendatang barangkali hanya bisa disaingi 
oleh orang Betawi yang mempersilakan siapa saja untuk berkarya 
di tanah Batavia.

Sayangnya, keterbukaan dan penghormatan itu sempat 
tercabik. Seperti ditulis oleh budayawan Lampung yang asli 
berdarah Jawa bernama Christian Heru Cahyo Saputro dalam 
buku Piil Pesenggiri, Etos dan Semangat Kelampungan, penduduk 
Lampung senantiasa mengedepankan cara hidup yang disebut 
sebagai piil pesenggiri.

Menurut Direktur Eksekutif Jung Foundation itu (jung adalah 
nama perahu orang Sumatra bagian selatan/Sriwijaya termasuk 
Lampung), piil pesenggiri bagi masyarakat Lampung, baik 
penduduk asli maupun pendatang, memiliki makna sebagai cara 
hidup yakni setiap gerak dan langkah dalam kehidupan sehari-
hari dilandasi dengan kebersihan jiwa.

Dari tindakan itulah tecermin hubungan vertikal dan 
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horisontal dalam masyarakat Lampung berupa keimanan pada 
Tuhan dan pergaulan sosial kepada sesama. Etos dan spirit itu 
menjadi penanda kelokalan di tengah keberagaman dunia 
global.

Masih mengutip Christian Heru, yang kadar ke-budayawan-
annya di Lampung layak disejajarkan dengan dua orang asli 
Lampung yakni Anshori Djausal dan Zulkarnain Zubairi alias Udo 
Z. Karzi, piil pesenggiri adalah prinsip menjaga kehormatan.

Piil pesenggiri juga merupakan pilar utama filosofi orang 
Lampung yang disokong oleh empat penyangga lagi yakni 
nemui nyimah (produktif), nengah nyappur (kompetitif), sakai 
sambaian (gotong royong/kooperatif), dan juluk adek (inovatif).

Kita cermati makna nemui nyimah. Seseorang disebut 
berhasil apabila sanggup menjadi tamu yang baik atau menjadi 
tuan rumah yang baik pula manakala menerima tamu. Apapun 
posisinya, baik sebagai tamu maupun tuan rumah, yang menjadi 
ukurannya adalah simah yang berarti santun.

Nemui nyimah yang merupakan salah satu penyangga piil 
pesenggiri inilah yang tercabik ketika terjadi pelecehan oleh satu 
pihak terhadap pihak lainnya. Inilah yang tidak dilakoni secara 
tepat oleh beberapa ‘oknum’ warga Balinuraga terhadap dua gadis 
warga Agom.

Mengutip pandangan Budi P. Hutasuhut, orang asli Tapanuli 
yang besar menjadi sastrawan yang getol menulis tentang 
antropologi di Lampung, piil pesenggiri berakar pula dari adanya 
rasa malu terhadap berbagai hal yang tidak baik. Ini pula yang 
memicu kemarahan luar biasa bila terjadi hal yang mengusik 
kehormatan diri sebagai manusia yang seharusnya dihormati.

Hanya, barangkali kemarahan yang muncul boleh jadi 
berlebihan dibandingkan dengan peristiwa yang mencabik piil 
pesenggiri tadi. Yang pasti, di mana bumi dipijak di situ langit 
dijunjung harus diterapkan oleh semua pihak, semua etnis. 
Kearifan lokal harus dipahami dan jangan dilukai.

*dimuat di Bisnis Indonesia, Minggu, 11 November 2012
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Pesan Perdamaian
Para Aktivis dan 

Seniman Lampung
Gatot Arifianto

Siapa yang telah bercerita bohong?
Kalau kau terusir dari tanah ini
siapa lagi akan kunamai pendatang?
Jika kau pergi akankah ada panggilan pribumi?

Jika aku pendatang dan kau pribumi
 kenapa tidak kita berpadu? 
Kalaulah tanah ini milikmu
lalu dimanakah Tuhan?            

Larik-larik puisi berjudul “Pertanyaan-Pertanyaan” itu 
dibacakan oleh seorang pria berambut panjang-pirang 
yang oleh H.B. Jassin dijuluki sebagai “Paus Sastra 

Lampung”.  Kata-kata yang terucap dari Isbedy Stiawan Z.S., 
nama pria itu, seolah menyihir ratusan undangan pada deklarasi 
“Gerakan Masyarakat Lampung Damai” (GMLD) di Taman 
Budaya, Kota Bandarlampung, di Taman Budaya Lampung, Sabtu 
(10/11) malam.

Keberagaman dan kerukunan antaretnis dan antaragama 
selama ini tercipta dengan baik di Provinsi Lampung. Para 
budayawan juga mengenal Lampung sebagai “Indonesia mini”.

Penggambaran tersebut menurut penggiat gerakan GMLD itu 
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Ahmad Yulden Erwin, diberikan sejumlah budayawan mengingat 
hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia hidup dengan 
rukun di Lampung.

Gerakan tersebut menurut Erwin pula, merupakan sikap atas 
adanya konflik sosial yang terjadi 27 sampai dengan 29 Oktober 
2012 di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji Kabupaten 
Lampung Selatan.

“Kami yang tergabung dalam gerakan tersebut merasa perlu 
turut mewujudkan perdamaian di Lampung dengan pendekatan 
budaya,” kata dia lagi.

Sejumlah budayawan seperti Iwan Nurdaya Djafar, Oyos 
Saroso H.N. dan Djajat Sudrajat hadir pada deklarasi tersebut. 
Selain penyair Isbedy Stiawan Z.S., terlihat pula penyair Ari Pahala 
Hutabarat, Sutradara Teater Satu Iswadi Pratama, Direktur Kreatif 
Komunitas Dongeng Dakocan Iin Mutmainah, aktivis Pusat 
Studi Strategi dan Kebijakan Lampung Idhan Januwardhana, 
Direktur Eksekutif Lembaga Perempuan DAMAR Sely Fitriani, 
Ketua Komunitas Jazz Lampung Daniel Hganie, dan Komisioner 
Komnas HAM S.N. Laila.

“Banyak kronologi simpang siur. Yang sesungguhnya terjadi 
ialah proses komunikasi yang tidak ada klarifikasi, yang kemudian 
dimanfaatkan oleh pengguna manfaat,” kata Laila menanggapi 
konflik sosial di Lampung Selatan itu.

Laila mengatakan sebenarnya telah terjadi kesepakatan 
antara Kepala Desa Agom dan Balinuraga mengenai siapa yang 
membiayai pengobatan dua gadis yang terjatuh karena diganggu 
sejumlah remaja Balinuraga setelah pulang belanja dari Desa 
Patok. Ketika proses itu berlangsung, ada pihak lain yang bermain 
dan membuat suasana keruh.

Di tengah kekerasan itu menurut Laila, terjadi dan penjarahan. 
Tetapi, Laila mengingatkan, tidak semua warga desa itu terlibat 
pertikaian. 

“Sejumlah warga Balinuraga ada juga yang ditolong penduduk 
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Agom. Jadi bisa dibayangkan siapa bertikai sebenarnya,” ujar 
Laila.

Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 itu mengajak 
masyarakat untuk menyaring informasi dan jangan cepat 
menerima informasi yang tidak diketahui dengan pasti.

Kemerdekaan dan kemenangan Indonesia, kata Laila 
mengingatkan, diwujudkan atas dasar kasih sayang dan ada rasa 
senasib sepenangunggan oleh para pendiri bangsa.

“Siapa yang kita hadapi saat itu jelas. Apakah betul kita harus 
berhadapan dengan saudara sendiri? Kebersamaan yang menjadi 
spirit pahlawan mewujudkan kemerdekaan yang kita nikmati 
hari ini jangan membuat pengorbanan mereka sia-sia,” ujar dia.

Pesan Damai
Para seniman dan aktivis yang mendeklarasikan “Damailah 

Lampungku, Damailah Indonesiaku” malam itu sedang merintis 
pesan damai lewat bingkai kebudayaan. Mereka meyakini seni 
budaya bida menjadi solusi penyelesaian konflik.

Kebudayaan ialah wujud tertinggi dari peradaban manusia di 
muka bumi. Setiap etnis atau bangsa di muka bumi ini niscaya 
memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki 
perbedaan sekaligus sekaligus persamaan yang menyemarakkan 
kebudayaan manusia.

“Begitu pula dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. 
Beragam suku bangsa memberikan sumbangsih sama besar bagi 
kebudayaan Indonesia,” Erwin menjelaskan.

Selama enam bulan ke depan GMLD akan dilakukan untuk 
resolusi konflik di Lampung dengan agenda budaya, mulai 
dengan pentas seni, seminar dan diskusi multikuluturalisme.

“Keanekaragaman di Indonesia dibentuk oleh bermacam-
macam suku bangsa. Ketika keberagaman tidak dirawat, itu bisa 
menjadi musibah,” ujar Djajat Sudrajat, wakil pemimpin umum 
Harian Lampung Post.
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Menurut Djajat, Lampung merupakan bumi bersama yang 
dibangun dengan keberagaman. Lampung ialah rumah bersama 
yang dibesarkan oleh banyak suku bangsa.

Secara simbolik, para aktivis, budayawan, penyair dan pemuka 
agama seperti  KH Kahirudin Tahmid dari Islam, pendeta Sugianto 
dari Protestan, suster Katrina dari Katolik, pendeta Badra Sradha 
dari Budha  dan Dewa Aji Mangku Yasa dari agama Hindu yang 
hadir selanjutnya bergandeng tangan untuk mendeklarasikan 
GMLD bertema “Damailah Lampungku Damailah Indonesiaku” 
itu.

Keberagaman pada deklarasi GMLD terlihat melalui lagu-lagu 
tradisional Lampung yang dibawakan anak-anak Unit Kegiatan 
Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung. 
Kemudian juga oleh penari Sanggar Kerti Buana asuhan Gusti 
Nyoman Arsana yang membawakan tari tradisional Bali, 
Cendrawasih dan tari tradisional Lampung, Melinting.

Keinginan akan keberagaman yang indah juga terlihat dan 
terdengar dengan adanya doa lintas agama yang menginginkan 
Indonesia maju dan sejahtera dengan kemajemukannya.

Perdamaian bukan hanya selesai pada tanda tangan saja. 
Perdamaian adalah spirit yang harus terus berlanjut dan berjalan 
di bangsa yang memiliki Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika-
nya.

Bertegur sapa dengan sesama dan semua yang berbeda sebagai 
tindak langkah dalam kehidupan ialah syarat untuk bisa saling 
memahami satu dengan yang lain untuk berbakti, mengabdi 
pada negeri.
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Jurnalisme Damai vs 
Jurnalisme Perang 

(dalam Liputan Konflik Balinuraga)

Budisantoso 
Budiman

“Dipicu Pelecehan Seksual, LAMSEL BERGOLAK, 3 TEWAS 
DAN 3 KRITIS”, merupakan judul berita utama salah satu koran 
mainstream (terkemuka) di Lampung yang menggambarkan 
hasil liputan atas konflik berupa bentrok antarwarga Desa 
Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, 
dengan warga Desa Agom dan beberapa desa lain di Kecamatan 
Kalianda, Minggu-Senin (28-29 Oktober 2012).

“Bentrok massa antarwarga desa kembali terjadi di Kecamatan 
Way Panji Lampung Selatan, pukul 10.00 WIB kemarin. Sedikitnya 
tiga tewas, tiga kritis, dan delapan rumah dibakar.....

...bentrok ribuan warga ini buntut pelecehan seksual terhadap 
dua gadis bernama Nurdiyana Dewi (18), warga Desa Agom, 
Kecamatan Kalianda, dan Emiliya Elisa (17), warga Desa 
Negeripandan, Kecamatan Kalianda, Sabtu (27/10) sekitar pukul 
17.00 WIB.

Kedua dara itu hendak pulang ke rumahnya usai membeli 
peralatan makeup di sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo, 
Kecamatan Waypanji....Sayangnya, melihat keduanya terjatuh, 
justru segerombolan pemuda ini justru memegangi paha dan 
mengusili kedua gadis tersebut.”

Koran harian utama yang lain, pada hari yang sama, menuliskan 
judul berita: “Akar Konflik Sidomulyo Belum Dituntaskan”, dan 
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dalam teras (lead berita) menuliskan: “Bentrok bernuansa SARA 
kembali meletus di Lampung Selatan, Minggu (28-10). Pertikaian 
massa diduga akibat ketidakpuasan masyarakat atas penyelesaian 
konflik sebelumnya di Sidomulyo.”

Salah satu media cetak nasional, menuliskan pula berita 
tentang konflik sosial di Balinuraga itu:

“Perang antar-kampung yang melibatkan ribuan orang di 
Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, 
pecah. “Saat ini kedua belah pihak sudah dipisahkan. Sedang 
diupayakan perdamaian antar-kedua kelompok,” kata Kepala 
Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Lampung Ajun 
Komisaris Besar Sulistyaningsih, Ahad, 28 Oktober 2012.

Perang antar-kampung yang berbeda suku itu dipicu oleh 
pelecehan terhadap seorang gadis warga Desa Agom oleh pemuda 
Desa Balinuraga, Sabtu, 27 Oktober 2012, malam. Keesokan 
harinya, warga Agom hendak meminta pertanggungjawaban atas 
pelecehan itu. Rupanya, warga Agom justru diserang oleh warga 
Balinuraga. Tiga orang tewas dalam insiden itu. Mendengar tiga 
orang kerabatnya tewas dibantai, ribuan warga lokal dari berbagai 
desa menyerbu Desa Balinuraga.” 

Media tersebut, menuliskan pula dalam berita yang lain, 
tentang bentrokan di Balinuraga:

“Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur, 35 tahun, mengaku 
heran dengan isu pelecehan seksual yang menjadi pemicu 
bentrokan antarwarga di Desa Balinuraga, Kalianda, Lampung 
Selatan. Ia menilai isu yang beredar selama ini sudah melenceng 
jauh. 

“Saya tidak tahu apa itu pelecehan seksual. Apa dipegang 
pahanya termasuk pelecehan seksual?” tanya dia saat ditemui di 
kediamannya, Kamis sore, 1 November 2012.  

Dari keterangan yang dihimpun Muchsin dari warganya, 
korban hanya dipegang pahanya saat mengendarai sepeda motor 
di jalan desa. Akibatnya, Diana dan Emi, dua remaja yang 
diganggu oleh pemuda Balinuraga, terjatuh saat mengendarai 
sepeda motor dan sempat menyerempet sekelompok anak yang 
sedang bersepeda. 
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Lebih lanjut, Muchsin juga membantah bila bentrokan juga 
dipicu oleh kesenjangan sosial antarwarga Balinuraga dengan 
warga Agom. “Keributan ini bukan karena ekonomi. Masih banyak 
warga Agom yang lebih mapan dari desa di sana (Balinuraga),” 
kata dia.

Sebelumnya, pemberitaan media ini tentang bentrokan 
antarwarga itu, antara lain:

Tiga orang tewas dalam perang antarwarga kampung di Desa 
Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Ribuan 
orang terlibat dalam bentrokan tersebut. 

‘’Semua korban tewas berasal dari Kecamatan Kalianda, 
Lampung Selatan,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 
Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih, Ahad, 
28 Oktober 2012. Korban adalah Marhadan bin Samsinur, 35 
tahun, warga dusun Jembatan Besi Desa, Gunung Terang; Jahiya 
bin Abdullah Lalung, 30 tahun, warga desa Jati Permai; dan 
Alwi Nazar bin Solihin, 35 tahun, warga dusun Sukaraja, Desa 
Tajimalela, Kecamatan Kalianda Lampung. 

Mendengar tiga orang kerabatnya tewas dibantai, ribuan warga 
lokal dari berbagai desa menyerbu Desa Balinuraga. Ratusan 
aparat bersenjata lengkap, mulai polisi dan TNI, dikerahkan 
untuk mencegah bentrokan membesar. Selain tiga orang tewas, 
lima rumah warga dan sebuah toko bahan kebutuhan pokok 
dibakar. 

Situasi Desa Balinuraga masih mencekam. Warga masih 
berjaga-jaga dengan senjata tajam dan senjata api rakitan. Saat 
ini, kepolisian telah memisahkan kedua kelompok massa. “Sedang 
diupayakan perdamaian di antara kedua kelompok,’’ kata Ajun 
Komisaris Besar Sulistyaningsih. 

Perang antarkampung yang berbeda suku itu dipicu oleh 
pelecehan terhadap seorang gadis warga Desa Agom oleh pemuda 
Desa Balinuraga, Sabtu malam, 27 Oktober 2012. Keesokan 
harinya, warga Desa Agom meminta pertanggungjawaban atas 
pelecehan itu. Rupanya warga Desa Agom justru diserang oleh 
warga Desa Balinuraga.

Ribuan warga mendatangi Desa Balinuraga, Lampung Selatan, 
Senin (29/10). Kendati ratusan personel polisi jaga ketat Desa 
tersebut, namun warga tetap memaksa masuk untuk melakukan 
penyerangan balik, pasca bentrok yang terjadi Sabtu (27/10). 
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Akibat penyerangan tersebut, dikabarkan 7 orang tewas.

Media massa yang lain, menuliskan pula peristiwa bentrokan 
antarwarga itu:

“Enam orang warga Desa Balinuraga meninggal dalam 
bentrok dengan warga Desa Agom dan beberapa kampung lainnya 
di Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/10/2012).

Kabag Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih 
mengatakan, selain enam orang meninggal dunia, sebanyak 16 
rumah warga di Desa Balinuraga dan Desa Sidoreno rusak dan 
dibakar massa.

“Sejauh ini untuk korban jiwa yang sudah terdata sebanyak 
enam orang dari massa Desa Balinuraga. Kita masih menyisir 
untuk mencari kemungkinan adanya korban lain,” ungkapnya.

Sejauh ini situasi di Desa Balinuraga masih mencekam. Aparat 
keamanan masih berjaga-jaga di sekitar desa tersebut. Ketegangan 
juga terasa di Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Warga Desa 
Agom dan sekitarnya khawatir massa dari Desa Balinuraga akan 
melakukan serangan balasan”.

Media cetak yang lain lagi, memberitakan pula, mengaitkan 
dengan momentum Hari Sumpah Pemuda:

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda dinodai bentrokan warga 
antarkampung di Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (28/10) 
sekitar pukul 10.00 WIB. Tawuran antarsuku ini melibatkan 
warga Bali Nuraga, Kecamatan Way Panji, dengan warga Desa 
Agom, Kecamatan Kalianda. 

Insiden ini menyebabkan empat orang tewas dan puluhan 
warga lainnya dari dua desa mengalami luka-luka akibat sabetan 
parang dan tertembus peluru senjata api rakitan. Selain korban 
tewas juga  enam  rumah warga Desa Balinuraga dibakar massa.

Keempat korban yang tewas dalam bentrokan itu adalah 
Marhadan bin Samsinur (35), warga Dusun Jembatan Besi Desa 
Gunung Terang, Jahiya bin Abdullah Lalung,(30) warga desa Jati 
Permai, Alwi Nazar bin Solihin (35)  warga dusun Sukaraja, Desa 
Tajimalela, Kecamatan Kalianda Lampung dan Yahya. Semuanya 
berasal dari Kecamatan Kalianda.

Hingga kemarin, suasana di Way Panji masih mencekam. 
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Ribuan warga dari Desa Agom merangsek mendatangi wilayah 
Bali Nuraga, dengan menenteng berbagai senjata tajam. Ratusan 
aparat bersenjata lengkap dari polisi dan TNI dikerahkan untuk 
mencegah bentrokan membesar. 

Camat Way Panji, Hendra Jaya, mengatakan, pihaknya tidak 
bisa berbuat banyak untuk mencegah gelombang warga. Aparat 
polisi dibantu dengan TNI telah terjun ke lokasi, untuk mencegah 
tawuran meluas. 

“Massa sudah datang dari semalam, tapi pagi (kemarin) ini 
lebih banyak yang datang. Mereka sempat dihadang warga tapi 
kini berdatangan kembali,” ujarnya. 

Informasi di lapangan, bentrok itu bermula dari dua gadis 
asal Desa Agom Nurdiana (19) dan Emilia (18) yang melintas 
di Desa Balinuraga jatuh dari motor, Sabtu (27/10) malam. 
Namun bukannya mendapat pertolongan dari para pemuda yang 
nongkrong di Desa Balinuraga, malah kedua gadis ini dilecehkan 
dengan cara badan mereka dipegang-pegang.

Merasa tidak terima diperlakukan tidak senonoh membuat 
kedua gadis ini melapor kepada kedua orangtua mereka yang 
membuat warga Agom menyerang Desa Balinuraga. 

Pada saat diserang ternyata warga Desa Balinuraga sudah siap 
dengan tombak langsung menghujamkan tombak yang mengenai 
tiga orang warga Agom yang mengakibatkan satu orang tewas dan 
1 sekarat.

Mendengar satu orang kerabatnya tewas dibantai, ribuan 
warga lokal dari berbagai desa menyerbu desa Bali Nuraga yang 
menyebabkan tiga orang tewas.  

“Saat ini kedua belah pihak sudah dipisahkan. Sedang 
diupayakan perdamaian antar kedua kelompok,’’ kata Kepala 
Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung AKBP 
Sulistyaningsih, kemarin. 

Pantauan di lapangan Minggu (28/10), ribuan warga asal 
Desa Agom Kalianda dan beberapa desa lainnya terlihat berjaga-
jaga di jalur masuk Desa Balinuraga. Sedangkan ratusan lainnya 
meluncur ke arah Desa Balinuraga untuk bergabung dengan 
warga desa lainnya yang melakukan penyerbuan. 

Puluhan personel TNI terlihat berjaga-jaga di jalur masuk 
menuju Desa Balinuraga. Namun para personel TNI tersebut 
tidak mampu menghalau massa yang berjumlah ribuan dan 
hendak menyerbu ke Desa Balinuraga. 

Massa tersebut bergerak menuju ke Desa Balinuraga dengan  
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cara berjalan kaki dan memeriksa setiap rumah-rumah warga 
yang sudah ditinggalkan penghuninya, Minggu (28/10).

Berbagai senjata tajam dari mulai parang, pedang, golok, 
celurit bahkan senjata senapan angin tidak mampu dibendung 
oleh anggota Brimob yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah 
ribuan massa. 

Sementara itu, Camat Way Panji, Kalianda, Lampung 
Selatan,  Ade  menjelaskan  bahwa 3 kompi Brimob sudah bersiaga 
melakukan pengamanan di Desa Balinuraga yang diserang oleh 
warga pribumi.” 

Media yang lain lagi, menuliskan pula, berita bentrokan 
antarwarga itu yang mengaitkan pula dengan Hari Sumpah 
Pemuda:

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda ternyata tak membuat para 
pemuda menjadi bersatu. Mereka malah terlibat bentrok, saling 
serang yang mengakibatkan tiga warga tewas menjadi korban 
dalam perang antar kampung di Desa Balinuraga, Kecamatan 
Way Panji, Lampung Selatan. 

Bentrokan yang melibatkan ribuan warga ini pecah hanya 
gara-gara soal rebutan cewek. Rumornya, ada seorang gadis warga 
Desa Agom yang dilecehkanm oleh pemuda desa Balinuraga, pada 
Sabtu (27/10) malam. 

Esoknya (Minggu 28/10) warga Agom hendak meminta 
pertanggungjawaban atas pelecehan itu. Rupanya Warga Agom 
justru diserang oleh warga Balinuraga. Tak jelas siapa yang 
memprovokasi tiba-tiba ribuan orang terlibat siang tadi yang 
membuat tiga orang kehilangan nyawa.

“Semua korban tewas berasal dari Kecamatan Kalianda, 
Lampung Selatan,” tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 
Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih, Minggu 
(28/10).

Ketiga korban masing-masing Marhadan bin Samsinur, 35 
tahun, warga Dusun Jembatan Besi Desa Gunung Terang, Jahiya 
bin Abdullah Lalung, 30 tahun, warga Desa Jati Permai, dan 
Alwi Nazar bin Solihin, 35 tahun, warga Dusun Sukaraja, Desa 
Tajimalela, Kecamatan Kalianda Lampung. 

Hingga berita ini diturunkan sekitar sekitar pukul 20.30 WIB 
situasi disekitar lokasi bentrokan masih mencekam. Ratusan 
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aparat bersenjata lengkap dari polisi dan TNI dikerahkan untuk 
mencegah bentrokan lebih membesar. 

Saat ini kepolisian telah memisahkan kedua kelompok 
massa. “Sedang diupayakan perdamaian antar kedua 
kelompok,” kata Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih 
Selain meminta tiga nyawa manusia, bentrokan di Hari sumpah 
Pemuda juga mengakibatkan lima rumah warga dan sebuah toko 
sembako dibakar. 

Keterangan yang diperoleh, situasi Desa Balinuraga masih 
mencekam. Warga masih berjaga-jaga dengan senjata tajam dan 
senjata api rakitan.”

Usai bentrokan itu, salah satu media massa masih menuliskan 
pula:

“Total korban meninggal dalam bentrokan warga dari 
Kampung Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, 
Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, bertambah empat, 
menjadi 14 orang.

Kepala Polres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho 
mengatakan, empat korban merupakan korban meninggal pada 
saat bentrokan hari Minggu (28/10/2012) lalu, sedangkan 10 
korban merupakan korban meninggal pada saat bentrokan hari 
Senin (29/10/2012) kemarin. “Saat bentrok hari Minggu lalu, ada 
tiga korban meninggal dan satu kritis di RS Bandar Lampung. 
Senin kemarin, korban yang kritis tersebut juga meninggal dunia,” 
papar Tatar. 

Tatar menambahkan, empat korban merupakan massa dari 
pihak Kampung Agom, sedangkan 10 korban merupakan massa 
dari Kampung Balinuraga. Saat ini, beberapa korban jiwa masih 
diidentifikasi.”

v

Beberapa contoh penulisan pilihan judul-judul berita sejumlah 
media massa lokal, nasional, cetak, online dan transkrip berita 
televisi, berkaitan dengan hasil peliputan kejadian bentrokan di 
Balinuraga itu, adalah sebagai berikut:

“Hari Sumpah Pemuda, Perang Antar-Kampung Pecah”
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“Lampung Mencekam, Empat Tewas, Puluhan Luka-
luka”

“Desa Balinuraga Diserbu, 3 Warga Desa Agom Tewas”
“Bentrok Antarwarga di Lampung Selatan”
“Bentrok Kembali, Enam Warga Balinuraga 

Dikabarkan Tewas”
“Salah Paham, Warga Antarkampung Bentrok”
“Massa Desa Agom Dilengkapi Senjata Tajam”
“Enam Warga Desa Balinuraga Dikabarkan Tewas”
“Kerusuhan Lamsel Meluas, Korban Berjatuhan, 

Ratusan Rumah Dibakar”
“Korban Tewas Bertambah 6 Orang”
“Bentrok di Lampung Selatan, 192 Orang Dievakuasi”
“Lampung Selatan Berdarah, Siapa Salah?”
“Lampung Selatan Kembali Rusuh, 6 Tewas, 16 Rumah 

Terbakar ..”
“Lampung Berdarah, 4 Tewas, Ratusan Rumah 

Dibakar”
“Warga Asli Lampung Bergerak ke Desa Balinuraga”
“Warga Balinuraga Dievakuasi, Sudah 9 Orang Tewas”
“Rusuh Antarwarga Lokal vs Bali Pecah di Lampung 

Selatan”

v

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai 
yang sangat penting bagi para wartawan dan telah disepakati 
bersama oleh hampir semua organisasi profesi wartawan dan 
komunitas pers. KEJ menjadi “rambu-rambu” pertama bagi 
para wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk 
saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan, sehingga pemahaman dan ketaatan 
terhadap KEJ bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi.
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Namun, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan 
berbagai lembaga berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya 
sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari KEJ. Padahal 
KEJ harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan 
wartawan, agar berita yang dihasilkan tidak berdampak buruk 
bagi masyarakat dan wartawan itu sendiri. Ternyata berbagai 
penelitian juga mengungkapkan masih sedikit masyarakat pers, 
termasuk wartawan yang pernah membaca Undang-Undang Pers 
No. 40 Tahun 199. Padahal UU Pers itu menjadi landasan hukum 
bagi wartawan dalam berkiprah di bidangnya (Ketua Dewan Pers, 
Prof Dr Bagir Manan, 2010).

Pasal 3 KEJ (SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006): 
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4: 
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, 
dan cabul (bohong: sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya 
oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang 
terjadi; fitnah: tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 
sengaja dengan niat buruk; sadis: kejam dan tidak mengenal 
belas kasihan).

Pasal 8 KEJ: Wartawan Indonesia tidak menulis atau 
menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi 
terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, 
agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 
martabat orang lemah, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Kenapa begitu mudah timbul konflik serta aksi kekerasan di 
Indonesia? 

Saat ini, orang nekad menghilangkan nyawa sesama manusia 
atasnama pembenaran etnis, suku, agama, dan harga diri. Orang 
bisa marah dalam waktu cepat, tak lagi menyimpan senyum atau 
sekadar hidup berdampingan. Walaupun beberapa riset lapangan 
menunjukkan kecenderungan keinginan hidup tanpa kekerasan, 
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konflik pun tak serta merta berkurang.
Sama halnya dengan meredam konflik di lapangan, 

mengendalikan berita kebencian pun teramat kompleks, kalau 
tak mau disebut musykil. Media massa sebagai pabrik wacana 
tak lepas dari penyebar gagasan konflik. Beberapa praktisi 
media seringkali berdalih bahwa media massa bukan media 
yang memulai konflik. Tapi media massa bisa menyuburkan 
konflik dan kekerasan lanjutan melalui pemberitaan yang tidak 
mempertimbangkan dampak terhadap konflik itu sendiri (Rusdi 
Marpaung, Jurnalisme Damai Bagaimana Melakukannya?, 2001).

Namun di  tengah tarik menarik kebebasan (kemerdekaan 
pers?) dan tanggung jawab pers di tengah konflik itulah, 
Jurnalisme Damai (“Peace Journalism”) muncul, kendati tidak 
diterima dengan mulus oleh para pihak (stakeholders) media. 
Lagipula, memunculkan Jurnalisme Damai itu sebagai salah 
satu alternatif di tengah konflik dapat memicu perlawanan bagi 
para pihak yang lebih suka menggunakan paradigma jurnalisme 
perang (“War Journalism”) atau seringkali berlindung di balik 
tameng objektivitas berita.

Menurut Rusdi Marpaung, beberapa persoalan dalam 
menerapkan Jurnalisme Damai di Indonesia, antara lain: 
Pertama, konflik di Indonesia harus dilihat kembali dalam 
kerangka penegakan kebenaran dan keadilan. Kedua, perlu 
usaha pencarian bentuk-bentuk jurnalisme yang tidak cukup 
dengan modal “5W+1H” (Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Kenapa, 
dan Bagaimana) atau kriteria layak berita secara konvensional 
(berdasarkan prinsip Nilai Berita/News Value serta pilihan ‘angle’ 
berita menarik atau penting) semata, mengingat modal teknis 
ini akan memungkinkan media digunakan pihak pro-perang 
untuk menyuburkan semangat kekerasan. Ketiga, sulit dihindari 
kepentingan ekonomi pelaku media yang berbasis kapital dan 
ingin mendapatkan pasar, sehingga mempraktikkan Jurnalisme 
Damai justru dianggap akan mengurangi pasar pembaca dan 
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dukungan iklan.
Prof Johan Galtung (Jurnalisme Damai, 2001), merincikan 

apa yang semestinya dilakukan para wartawan damai dalam 
menerapkan prinsip Jurnalisme Damai, yaitu: berorientasi 
perdamaian dengan menggali proses terjadi konflik dan liputan 
pada situasi kedua belah pihak menang (“win-win orientation”); 
bukan berorientasi pada perang atau kekerasan yang fokus pada 
arena konflik dengan menghadirkan peperangan dan pertarungan 
menang-kalah (“win-lost orientation”).

Jurnalisme Damai seharusnya dapat mendorong wartawan 
membuat konflik itu menjadi transparan dan memberi 
kesempatan bersuara kepada semua pihak termasuk pihak yang 
tak mampu bersuara (“give voice to the voiceless”), berempati, 
bersimpati, dan pengertian, melihat sisi kemanusiaan dari segala 
sisi dan mengecam penggunaan senjata, juga bersifat proaktif 
untuk menghindari perang atau kekerasan terjadi. Wartawan 
yang pro-perdamaian ini juga berfokus pada efek kekerasan 
yang tidak kelihatan (trauma, rasa kemenangan, kerusakan). 
Sedangkan Jurnalisme Perang justru membuat pertikaian dan 
perang itu menjadi samar-samar atau tersembunyi, hanya fokus 
pada siapa yang menang dalam konflik itu; melihat mereka yang 
berkonflik bukan sebagai manusia, serta bersifat reaktif atau 
hanya menunggu terjadi kekerasan untuk dapat meliputnya dan 
hanya berfokus pada efek yang bisa dilihat mata (korban yang 
tewas, terluka, dan mengalami kerusakan material).

Pemberitaan yang mendamaikan itu juga semestinya 
berorientasi pada kebenaran, bukan berorientasi pada propaganda; 
berorientasi pada masyarakat bukan pada elite; mendorong pada 
penyelesaian bukan pada kemenangan salah satu pihak.

Hasil akhir yang diharapkan dalam Jurnalisme Damai itu 
adalah resolusi konflik, rekonstruksi, dan rekonsiliasi; sedangkan 
dalam Jurnalisme Perang hasilnya adalah pergi untuk mencari 
perang yang lain, dan kembali jika konflik lama muncul lagi. 
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Perang atau pertikaian tak seharusnya diselesaikan, karena 
dengan peperangan atau pertikaian itulah sumber utama liputan 
dan bahan pemberitaan yang sangat menarik dan juga penting. 

Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, praktisi media di 
Inggris yang menjadi penganjur Jurnalisme Damai justru 
menawarkan kerangka baru dalam peliputan yang berorientasi 
praktik Jurnalisme Damai, yaitu membuat sesuatu menjadi 
mungkin (“enabler”) bukan semata berperan sebagai anjing 
penjaga (“watchdog”), tidak hanya menjadi komentator atau 
pengamat isu yang independen, tapi juga sebagai komunikator 
yang interdependen dan merasakan senasib sepenanggungan 
dengan para korban konflik itu.

Begitupula gaya bertutur tidak hanya dengan berdebat, 
mengedepankan perbedaan dan polemik, tapi juga mampu 
menyajikan dialog, kesamaan dan perbedaan dalam diskusi yang 
sebanding.

Berkaitan pemberitaan wartawan atas konflik antarwarga 
di Balinuraga, Lampung Selatan itu, salah satu media harian 
di Lampung dalam headlinenya pun menuliskan judul 
berita: “Media Harus Ikut Menentramkan” (Bentrok Lamsel 
Mengundang Keprihatinan, Peran Pemerintah Daerah 
Dipertanyakan). Sedangkan berita lain tentang bentrokan yang 
masih berlanjut pada hari berikutnya, oleh media cetak ini cukup 
“hanya” dituliskan di bagian bawah headline berita itu, dengan 
judul: “Hindari Blokade Petugas”. Sebuah pilihan judul, teras, dan 
penempatan berita serta foto yang mempertimbangkan prinsip 
Jurnalisme Damai, bukan Jurnalisme Perang.

Dalam konflik antarwarga di Desa Balinuraga, Lampung 
Selatan, usai konflik berupa bentrokan terjadi itu, beberapa media 
massa menuliskan pula judul berita: “Sepakat Usir Pembuat 
Onar” (untuk menggambarkan hasil kesepakatan perdamaian 
antara kedua pihak), sementara media yang lain menuliskan judul 
berita: “Agom dan Balinuraga Sepakat Berdamai”. Kedua media 
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lokal terkemuka di Lampung itu, masing-masing menampilkan 
pula foto-foto kesepakatan perdamaian tersebut. Fakta kejadian 
yang sama, namun dituliskan dengan penekanan (‘angle’) yang 
berbeda oleh wartawan dan media bersangkutan.

Salah satu media itu, menuliskan teras berita: “Tokoh adat dan 
masyarakat yang berkonflik di Lampung Selatan sepakat berdamai 
dan mencegah terulangnya kerusuhan di masa mendatang.”

Sedangkan media lain satunya lagi, menuliskan: “Akhirnya, 
dua kelompok bertikai di Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, 
berdamai....Sedangkan perwakilan warga Desa Balinuraga juga 
berinisiatif menyampaikan permohonan maaf secara terbuka..” 
Dalam liputan bentrok antarwarga di Balinuraga, Lampung 
Selatan—dan juga tempat lain di Lampung maupun luar 
Lampung—pilihan judul, teras berita maupun materi (content) 
berita secara keseluruhan, termasuk pilihan narasumber dan 
pengungkapan data serta fakta yang terjadi, beserta pemuatan 
foto/video pertikaian serta penempatan berita itu sebagai berita 
utama (headline) atau sub-berita utama (sub-headline) atau berita 
biasa (non-headline)—akan sangat bergantung kepada sejumlah 
faktor internal dan eksternal dialami dan terjadi pada diri jurnalis 
bersangkutan serta pengelola media massa bersangkutan.

Artinya, pihak lain tidak akan dapat mempengaruhi atau 
“memaksa” agar media massa atau wartawan tertentu menuliskan 
peliputan konflik itu seperti dimaui, mengingat semua akan 
bergantung kepada kemauan internal pengelola dan pelaku 
media massa itu sendiri, termasuk kemauan dan kemampuan 
melakukan pengendalian diri (self-cencorship) untuk menilai 
kelayakan dan dampak buruk pemuatan pemberitaan tersebut.

“Tekanan” eksternal yang paling mungkin mempengaruhinya 
adalah kepentingan ekonomi/kapital atau iming-iming keuntungan 
(material maupun pamor/imej yang baik) dapat diperoleh oleh 
media bersangkutan dengan pemberitaan konflik tersebut, 
seperti semakin banyak dibaca-diakses/oplah naik. Boleh jadi, 
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karena itu pula, pilihan media bersangkutan akan mengobarkan 
semangat perdamaian dan mendorong terjadi solusi, resolusi, 
dan rekonstruksi dalam setiap kali terjadi konflik dan pertikaian 
sebagai bagian penerapan prinsip Jurnalisme Damai, atau justru 
lebih mengedepankan pilihan menyebarkan semangat provokasi, 
membakar, dan memanas-manasi, sehingga konflik yang terjadi 
malah kian mengemuka dan semakin berlanjut meluas, sebagai 
bagian penerapan praktik Jurnalisme Perang, tak lagi semata 
bergantung pada ketaatan atau ketidaktaatan pada ketentuan UU 
Pers maupun Kode Etik Jurnalistik lagi.

Dalam kondisi tarik menarik kepentingan antara idealisme 
dan pragmatisme pers untuk memilih Jurnalisme Damai 
atau Jurnalisme Perang seperti ini, peran masyarakat sebagai 
konsumen sekaligus pemantau media massa, tetaplah akan sangat 
menentukan pula, apakah masyarakat memang lebih menyukai 
dan membiarkan saja pemberitaan yang provokatif dan membakar 
emosional mereka dalam setiap peliputan konflik itu berlangsung 
seperti apa adanya, atau justru lebih meminati pemberitaan yang 
menyejukkan dan mendamaikan setiap kali memberitakan konflik 
terjadi di tengah masyarakat. Bukankah kondisi dan perilaku 
wartawan dan institusi pers itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi 
dan perilaku masyarakat di sekitarnya juga.

Prinsip pemberitaan baku yang berlandaskan pada Nilai Berita 
(“News Value”), salah satunya mengedepankan pemberitaan 
tentang konflik dan pertikaian yang memang memiliki daya 
tarik berdampak luas (magnitude tinggi), untuk tetap dapat 
menyampaikan pesan objektivitas dan fakta sebagai “tell it as it 
is”, sebenarnya bukanlah berarti harus secara utuh mengabaikan 
dasar kebenaran yang tetap perlu berlandaskan ketaatan pada 
etika, bertanggungjawab, dan mempertimbangkan dampak 
buruknya bagi masyarakat luas.

Peliputan konflik itu diharapkan dapat menjernihkan masalah dan 
konflik yang terjadi, serta seharusnya memberikan dampak positif 
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bagi masyarakat, yaitu untuk dapat memberdayakan (empowering), 
mendidik (educating), dan mencerahkan (enlightening) dengan 
keberimbangan (cover bothside) peliputan dan pemberitaan dengan 
menggunakan pilihan kata-bahasa jurnalistik, judul, teras, tambahan 
foto, ilustrasi maupun penempatannya secara tepat dan bijaksana.

Jurnalis sebagai “penjaga taman kata-kata” sebaiknya dapat 
menjaga taman itu agar tetap baik, indah, dan subur dengan 
selalu menanam pohon kata-kata yang tepat, mengingat kata-kata 
itu merupakan senjatanya wartawan. Kesalahan dalam memilih 
kata-kata, tak saja akan dapat merusak dan menghancurkan pihak 
lain, serta memberikan dampak buruk bagi masyarakat, tapi juga 
dapat mencelakai dan “membunuh” wartawan itu sendiri.

Artinya, pilihan akhir kita, untuk menjadi penganjur dan 
pendukung Jurnalisme Damai atau justru sebaliknya sebagai 
pendukung dan penganjur yang mempraktikkan Jurnalisme 
Perang setiap kali meliput konflik dan pertikaian, sangat 
bergantung pada kapasitas dan sikap profesional sebagai jurnalis 
dengan menempatkan pertimbangan hati nurani para wartawan, 
dan misi media massa masing-masing, dengan segala risiko 
yang mesti ditanggungnya saat berhadapan dengan publik. 
Apresiasi atau penghukuman oleh publik adalah harga yang 
harus dibayarkan atas semua pilihan logis dalam kerja jurnalistik 
seperti itu semua.

Rujukan: 
Jurnalisme Damai, Bagaimana Melakukannya, Annabel 

McGoldrick-Jake Lynch, LSPP, 2002
UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Dewan Pers, 2010
Panduan Penulisan Berita LKBN ANTARA, 2007
Kliping/transkripsi berbagai media massa cetak, televisi, dan 

online lokal maupun nasional tentang pemberitaan konflik 
Balinuraga, Lampung Selatan, Oktober 2012
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“Kesaksian”

Bagian Empat
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Isbedy Stiawan Z.S

BAGAIMANA AKU MENANDAIMU

bagaimana aku bisa menandaimu lagi 
sebab kau datang berwajah api

wajahmu yang dulu sangat kukenal 
sebutir bintang di dekat bibirmu 
membuat senyummu selalu berpantai

kini api dari tubuhmu 
membarakan kampung kami
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I Wayan Mochoh,
Promotor Musik 
Tradisi Lampung

Oyos Saroso HN

Konflik horizontal di Lampung Selatan yang melibatkan 
warga suku Bali dengan suku Lampung, beberapa waktu 
lalu, masih menyisakan trauma bagi sebagian besar 

warga Bali. Termasuk warga Bali yang tinggal di luar Kabupaten 
Lampung Selatan. Salah satunya adalah I Wayan Sumerta Dana 
Arta alias Wayan Mochoh.

Sejak peristiwa kerusuhan meledak di Desa Balinuraga 
‘meledak’ pada 28—29 Oktober 2012 lalu, pegawai negeri sipil 
di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yang sehari-hari bertugas 
di Menara Tugu Siger di Kalianda, Lampung Selatan itu masih 
belum berani masuk kantor. Ia untuk sementara berkantor di 
Dinas Pariwisata Lampung di Bandar Lampung.

I Wayan Mochoh adalah salah satu seniman asli Bali yang sejak 
belasan tahun lalu membantu mengembangkan seni tradisional 
Lampung. Meskipun asli Bali, Wayan Mochoh, 41,  sejak 1995 
sudah menjadi penduduk Lampung. Ke mana-mana ia mengaku 
sebagai orang Lampung. 

Pada berbagai even seni nasional, ia bersama kelompok tari 
dan kelompok musiknya selalu membawa nama Lampung. 
Dalam beberapa even nasional itu Wayan Mochoh bersama 
kelompok seni tradisi Lampung menjadi juara. Terakhir, pada 
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sebuah even Festival Seni Tradiosional Nusantara di Yogyakarta, 
Oktober 2012 lalu, tim seni tradisional yang dididik dan dipimpin 
Mochoh menjadi juara.

Menurut Wayan Mochoh, saat kerusuhan di Balinuraga 
meledak, ia sebenarnya sudah berencana untuk menggelar 
syukuran di Desa Balinuraga untuk merayakan kemenangan 
tim seni tradisi dari di Desa Balinuraga dalam festival seni di 
Yogyakarta.  Wayan Mochoh mengaku sudah lama dia menjadi 
pelatih para remaja Desa Balinuraga menekuni kesenian. 

“Yang mereka pelajari bukan seni Bali, tetapi justru seni tari 
dan seni musik tradisional Lampung. Seni yang mereka tampilkan 
dalam festival di Yogyakarta dan menag itu juga seni tradisional 
Lampung,” kata alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar 
itu.

Wayan Mochoh  datang ke Lampung pada 1995 atas permintaan 
Gubernur Lampung (ketika itu) Poedjono Pranyoto. Ia diminta 
Gubernur Poedjono Pranyoto untuk membina kesenian warga 
transmigran asal Bali yang ada di Lampung. Setahun mengabdi, 
Wayan kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun kemudian menikahi 
gadis Bali dan menetap di Bandar Lampung hingga sekarang. 

Wayan Mochoh mengaku mau menerima ajakan Poedjono 
Pranyoto karena ia mendukung semangat Poedjono untuk 
menjadikan Lampung sebagai “Indonesia mini”. Menurut Wayan 
Mochoh semangat Poedjono layak didukung karena sesuai 
dengan cita-citanya untuk mencintai semua budaya Indonesia.

“Apalagi ketika kuliah di ISI saya memang belajar berbagai 
seni tradisi Indonesia. Termasuk seni musik Jawa, Sunda, dan 
Padang,” ujarnya.

Setelah tinggal di Lampung dan mengenal seni tradisi 
Lampung, lambat laun kecintaan Wayan Mochoh kepada seni 
tradional Lampung pun menjadi lebih baik. Wayan Mochoh tekun 
belajar seni tradisi Lampung. Bahkan akhirnya pengetahuan dan 
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pemahaman Wayan Mochoh tentang seni tradisi Lampung pada 
beberapa segi lebih baik dibanding orang asli Lampung.

“Dalam beberapa segi ada kemiripan antara seni tradisi Bali 
dengan seni tradisi Lampung. Itulah yang membuat saya merasa 
makin tertantang untuk terus belajar seni tradisional Lampung. 
Agar generasi muda Bali di Lampung mengenal dan mencintai 
seni tradisi Lampung, saya mengajari mereka seni tradional 
Lampung. Sebab, bagaimanapun mereka kini sudah menjadi 
penduduk Lampung,” kata Wayan.

“Saya juga mengajari orang asli Lampung tentang seni ukir. 
Selama ini kami hidup berdampingan secara damai dengan orang 
Lampung. Bahkan, saya diangkat sebagai saudara oleh tokoh seni 
musik tradisional Lampung, Syafril Yamin,” kata dia.

Di Lampung, I Wayan Mochoh dikenal sebagai penemu nada 
cetik atau gamolan pekhing, yaitu alat musik tradisional Lampung 
yang sudah berusia ratusan tahun. Alat musik yang dibuat dari 
bilah bambu itu menurut Wayan Mochoh dipengaruhi oleh 
budaya Cina. 

Bersama Syafril Yamin, seniman Lampung sekaligus pengrajin 
alat musik cetik dari Lampung Barat, Wayan Mochoh kemudian 
memperkenalkan alat musik cetik ke sekolah-sekolah di Lampung. 
Ia juga menggelar workshop cetik di beberapa sekolah tinggi seni 
di Indonesia. Antara lain di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, 
STSI Bandung, ISI Solo, Isi Medan dan ISI Surabaya. 

“ISI Denpasar merencanakan alat musik cetik menjadi salah 
satu materi kurikulum musik Nusantara di perguruan tinggi itu. 
Saya akan terus berusaha musik tradisional Lampung menjadi 
salah satu mata kuliah perguruan tinggi seni di Indonesia,” 
kata Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu 
Indonesia, Denpasar, ini. 

Bersama-sama Syafril Yamin, seniman tradisi yang memang 
asli Lampung, Wayan Mochoh mengajari para siswa dan  guru-
guru menabuh cetik. Berkat kerja kerasnya kini alat musik 
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tradisional asli Lampung itu dikenal di seluruh Lampung.
Menurut Wayan Mochoh alat musik yang menyerupai 

gamolan pekhing ada di beberapa daerah di Indonesia.Misalnya, 
di Bali, Jawa, dan Sulawesi. Di setiap daerah, alat musik dari bilah 
bambu itu  mempunyai nada gamolan yang berbeda-beda. 

“Saya memperlajari semuanya sampai ketemulah kekhasan 
cetik dibanding yang lain. Cetik memiliki  karakter nada yang 
berbeda dengan kulintang. Cetik terdiri dari enam (6) nada dan 
satu (1) oktaf, yaitu do, re, mi, so, la, si, do, dan do oktaf. Di mana 
nada-nada tersebut kena pengaruh sedikit diatonis dan sedikit 
sentuhan Cina sehingga saya menamakan nadanya atau larasnya 
pelog enam nada,” ujarnya.

“Warna nada ini berhubungan dengan logat. Kalau diatonis 
dia satu logat (paten). Kalau daerah dengan menggunakan laras,” 
tambahnya.

Sebelum tercatat dalam rekor Muri, temuan Wayan itu juga 
sempat diperkenalkan dengan cara ’’mengamen’’ ke beberapa 
hotel berbintang di Lampung. Hal itu dilakukannya sejak 2003 
hingga sekarang.

Dedikasi  Wayan Mochoh terhadap seni tradisional Lampung 
membuatnya diberi Anugerah Mahakarya Kebudayaan oleh 
Musium Rekor Indonesia (MURI) pada 2011 lalu. Wayan dinilai 
berjasa karena menemukan laras pelog enam nada dalam cetik 
atau gamolan pekhing dan membuat alat musik tradisi itu dikenal 
para siswa di Lampung. 

Wayan Mochoh mengaku setelah warga Bali dan Lampung 
di Lampung Selatan damai, ia dan para seniman Lampung 
lainnya akan lebih banyak turun ke desa-desa untuk saling 
memperkenalkan seni Bali dan Lampung. 

“Kami ingin agar akulturasi seni budaya bisa berlangsung 
secara alami. Saya yakin pendekatan budaya bisa menjadi salah 
satu solusi untuk mengurangi konflik yang disebabkan perbedaan 
suku, agama, dan adat istiadat,” kata Wayan Mochoh.
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Penduduk Provinsi Lampung terdiri dari berbagai etnik. 
Selain etnik Lampung, terdapat pula etnik Jawa, Banten 
dan/atau Sunda, Palembang, Minangkabau, Bengkulu, 

Batak, Bali, Bugis, dan lain-lain. Maka, Provinsi Lampung sejak 
lama dikenal sebagai Indonesia mini.

Keberadaan aneka etnik itu sudah ada jauh sebelum Provinsi 
Lampung terbentuk pada 1964. Kedatangan orang Banten, Bugis, 
dan Minangkabau ke Lampung, misalnya, sudah jauh lebih 
dulu dibandingkan kedatangan orang Jawa melalui kolonisasi 
pada 1901 atau melalui program transmigrasi setelah Indonesia 
merdeka.

Hal ini dapat diketahui dengan adanya Masjid Al-Anwar 
di Telukbetung yang merupakan masjid tertua di Lampung 
yang notabene dibangun oleh orang Bugis sebelum meletusnya 
Gunung Krakatau pada 1883. Juga kedatangan orang Bugis di 
daerah Menggala mengingat terdapat Kampung Bugis di sana.

Demikian pula dengan kedatangan etnik Banten di Sumurbatu, 
Bandar Lampung. Naskah Hikayat Nakhoda Muda: Memoar 
Sebuah Keluarga Melayu (Memoirs of a Malayan Family) atau 
Biografi Seorang Pedagang Lada Asal Minangkabau di Lampung 
(De Biografie van een Minangkabausen Peperhandelaar in de 

Menuju Manusia 
Antarbudaya

Iwan Nurdaya-
Djafar
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Lampongs) yang selesai ditulis oleh La’udin dan kawan-kawan 
pada 8 Zulhijah 1201 H (1778 M) menginformasikan di antara 
tahun-tahun 1756 dan 1766 terdapat 400 orang Minangkabau di 
Teluk Semangka di bawah pimpinan Inchi Tayan gelar Nakhoda 
Muda, putra sulung nakhoda Makuta yang berasal dari Bayang, 
sebuah tempat yang tidak jauh di tenggara Padang, yang diangkat 
oleh Sultan Banten sebagai Ki Demang di Semangka.

Belakangan, karena konflik dengan kompeni Belanda mereka 
migrasi ke permukiman Palli, Krui, yang berada di bawah 
perlindungan bendera Inggris yang berpusat di Bengkulu.

Oleh karena penduduk Lampung terdiri dari aneka etnik, 
perlu dikembangkan sikap pluralisme dan/atau multikuluralisme, 
alih-alih etnosentrisme dan cawan peleburan (melting pot).

Dengan pluralisme dan multikulturalisme dimaksudkan 
semua budaya etnik berkedudukan setara dan boleh tumbuh dan 
berkembang di Provinsi Lampung. Adapun etnosentrisme adalah 
sikap yang memandang bahwa kebudayaan etnik tertentu lebih 
hebat daripada budaya etnik lain dan karenanya lebih dominan 
di antara budaya etnik lainnya.

Padahal, semua budaya itu sederajat. Tidak ada budaya 
yang dapat disebut baik atau buruk. Sementara konsep cawan 
peleburan berusaha melebur semua budaya etnik yang ada 
menjadi satu kebudayaan baru, namun menghilangkan eksistensi 
budaya-budaya etnik yang ada.

Manusia Antarbudaya
Dari ketiga pilihan tersebut, saya menganjurkan agar kita 

mengembangkan pluralisme dan multikulturalisme. Melalui 
pluralisme dan multikulturalisme, kita bisa mengembangkan 
kerukunan baik kerukunan antar-etnik maupun kerukunan 
intra-etnik atau sebagai sesama pendukung budaya tertentu.

Sungguhpun demikian, kita harus saling belajar dan 
menghormati budaya lain, sehingga kita bisa menjadi manusia 
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antarbudaya yang memahami baik budaya etnik kita sendiri 
maupun budaya etnik lain. Menurut Gudykunst dan Kim, 
manusia antarbudaya adalah orang yang telah mencapai tingkat 
tinggi dalam proses antarbudaya yang kognisi, afeksi, dan 
perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati 
parameter-parameter psikologis suatu budaya. Ia memiliki 
kepekaaan budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan 
berempati terhadap budaya tersebut.

Menurut Walsh, ciri-ciri manusia antarbudaya atau manusia 
universal adalah bahwa ia menghormati semua budaya; 
memahami apa yang orang-orang dari budaya lain pikirkan, 
rasakan, dan percaya; dan menghargai perbedaan-perbedaan 
budaya.

Dalam tautan ini, kita pun tidak perlu terlampau berlebihan 
mendukung suatu budaya etnik, apalagi dengan menganggapnya 
suci. Perlu disadari bahwa seorang manusia antarbudaya 
adalah orang yang tidak memiliki sekaligus tidak dimiliki 
oleh kebudayaan tertentu. Dia bisa bersikap dewasa di dalam 
menghadapi kebudayaan. Apalagi di era globalisasi ini, dia mesti 
bisa membawa dunia ke dalam dirinya dan menjadikannya 
sebagai kekayaan kulturalnya.

Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita semua sudah 
memainkan peran sebagai manusia antarbudaya ini, karena 
dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia nyata maupun di 
dunia maya, kita sudah mempraktekkannya. Diharapkan, kita 
dapat terus mengembangkannya sehingga tercipta kerukunan, 
alih-alih konflik antar-etnik seperti terjadi di provinsi kita baru-
baru ini.

Konflik etnik yang melanda Provinsi Lampung belakangan ini 
mengisyaratkan betapa warga Lampung masih berada pada tahap 
manusia-suku beserta sikap etnosentrismenya. Oleh karena itu, 
kita mesti melampaui konflik etnik tersebut. Dalam hal ini, kita 
bisa menimba pengalaman dari Nabi Muhammad SAW.
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Di Arab pra-islam, suku bangsa merupakan nilai suci, 
meninggalkan kelompok yang masih memiliki hubungan 
darah dan bergabung dengan kelompok lain yang tak memiliki 
hubungan darah adalah suatu hal yang belum pernah terdengar.

Pada prinsipnya hal ini dianggap menghina Tuhan, dan 
kaum Quraisy tak dapat memaafkan kesalahan tersebut. Bahkan, 
terdapat adat balas dendam yang keras di Arab, sehingga seseorang 
bisa saja terbunuh tanpa alasan hukum.

Dalam kondisi demikian, konsep ummah (umat) yang 
meliputi berbagai etnik, ras, dan agama tak bisa tegak di Mekah. 
Maka, Nabi Muhammad melakukan hijrah yang menandai awal 
era baru muslim. Hijrah bukan sekadar perubahan tempat tinggal. 
Di Madinah, Muhammad telah menjadi kepala suatu kelompok 
kesukuan (supersuku) yang tak lagi terikat oleh hubungan darah, 
namun oleh suatu ideologi bersama. Hal tersebut sungguh sebuah 
inovasi yang mengagumkan di dalam masyarakat Arab sekaligus 
sebuah langkah revolusioner.

Sayangnya, makna filsafati “supersuku” bagi usaha 
penghapusan “etika balas dendam” sebagai basis masyarakat baru 
yang menyatukan berbagai ras dan keagamaan dalam gerakan 
dakwah Muhammad dinilai ironis karena tidak banyak dicermati 
generasi muslim setelah Islam meluas ke seluruh dunia.

Satu hikmah kiranya bisa disauk dari pengalaman ini, bahwa 
kita semua mesti melakukan hijrah dari manusia-suku ke manusia 
antarbudaya. Para pelaku konflik antaretnik di Lampung perlu 
menjadikan hal ini sebagai agenda lanjutan jika benar ingin 
melampaui konflik antaretnik seperti termaktub pada deklarasi 
perdamaian.
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Djadjat Sudrajat

Catatan Penutup:
Lampung*

“Hidup adalah seni menarik kesimpulan yang 
memadai dari premis-premis yang tidak memadai.” 

(Samuel Butler, pengarang Inggris)

Rumah terbuka” atau “rumah bersama”. Atau adakah amsal 
yang lain, yang lebih tepat, untuk disematkan kepada 
Lampung? Realitasnya bumi ini tak pernah menolak 

para “tamunya”. Ia menerima belaka siapa saja untuk menjadi 
penghuni bersama. Yang asli dan yang pendatang diluluhkan 
dalam rumah itu. Sai Bumi Ruwa Jurai.

Juga Lampung Selatan yang kini tengah “dijadikan etalase 
kekerasan” dengan “Tragedi Way Panji”, 28-29 Oktober pekan 
silam. Mari kita lihat bukti nyata rumah bersama itu di kabupaten 
paling selatan Provinsi Lampung itu. Dari penduduk sekitar 1 
juta jiwa itu etnis Lampung hanya 11,9%. Betapa ia membuka 
pintu selebar-lebarnya untuk para pendatang yang kemudian 
menjadi mayoritas. Tetapi, adakah pula yang mayoritas lantas 
menancapkan dominasi yang diekspresikan dengan laku loba? 
Laku jumawa?

Komposisi itu: etnis Jawa 61,02%, Sunda 13,29%, Banten 
3,68%, Palembang 2,89%, Bali 1,62%, Minangkabau 0,84%, Ogan 
0,82%, Semendo 0,46%, dan etnis lainnya 3,48%. Dari angka ini 
betapa Lampung sesungguhnya tanah harapan yang tak punya 
problem penerimaan pendatang. Bukankah Lampung menjadi 
ikhwal transmigrasi di negeri ini, 40 tahun sebelum Republik 
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Indonesia berdiri?
Etnis Bali, seperti etnis-etnis pendatang, juga tersebar di 

seluruh kabupaten di Lampung. Tapi, di tempat lain kita tak 
pernah mendengar ada kekerasan komunal yang melibatkan 
etnis Bali dengan etnis lain. Karena itu kita penting meletakkan 
?Tragedi Way Panji? yang memilukan itu sebagai kasus. Ia memang 
bernuansa SARA. Tapi, tak bisa lantas diambil kesimpulan sebagai 
konflik etnis Bali versus etnis Lampung. Terlebih lagi 20 ribuan 
warga dari Desa Agom, Kecamatan Kalianda, yang menggeruduk 
Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, sangat mungkin tak 
sepenuhnya etnis Lampung. Sudah bercampur rupa-rupa etnis.

Memang mencermati kekerasan itu ada gelora amarah yang 
tak tertahankan di situ, di “palagan” Way Panji. Penyerbuan di 
hari pertama, empat penyerbu menjadi jasad. Penyerbuan kedua 
10 orang warga Balinuraga mati. Ratusan rumah dibakar. Para 
penghuninya yang panik menyelamatkan diri, tak tahu ke mana 
harus pergi.

Menurut banyak akademikus, konflik Way Panji menjadi 
contoh yang kian menguatkan rapuhnya ikatan sosial sesama 
warga bangsa, tak dihayatinya kebhinnekaan, longgarnya 
tenunan keindonesiaan. Tarikan kesimpulan seperti ini bisa 
benar juga bisa kurang pas. Memang konflik komunal seperti 
ini kini menjadi realitas di banyak tempat di negeri ini. Tetapi, 
dalam kasus Lampung Selatan, tarikan itu mungkin juga bisa 
berlebihan. 

Tragedi Way Panji memang tak bisa tidak akhirnya menjadi 
panggung terbuka. Stigma buruk terhadap Lampung tak bisa 
dihindari, terlebih lagi setelah kasus Mesuji dan beberapa kali 
kerusuhan di Lampung Selatan pada tahun ini. Inilah tahun 
penuh ujian bagi Lampung Selatan, bagi Bupati Rycko Menoza, 
yang juga putra Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

Kekerasan massa di Way Panji yang sifatnya spontan itu, 
kemudian memang menjadi panggung banyak pihak. Tetapi, 
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ini memang tidak bisa dihindari. Ini bisa terjadi di mana pun. 
Bukankah di alam ketika politik menjadi panglima, kita tak 
bisa menghindar dari kepentingan itu? Berbagai tokoh datang 
silih berganti. Ada yang berbicara objektif, ada yang dipelintir 
menurut kepentingan politiknya.

“Kami sedih ketika melihat dan mendengar di televisi-televisi 
Jakarta tokoh-tokoh politik itu bicara seenaknya. Mereka tahu 
terlalu sedikit tetapi berbicara terlalu banyak. Mereka bicara tak 
memikirkan bagaimana orang-orang di sini yang mengalami, 
melihat sendiri, dan berupaya sekuat mungkin mencegahnya,” 
kata seorang perwira pertama yang sejak awal kerusuhan 
berupaya membendung massa di Balinuraga.

Ia pun menjelaskan jika TNI dan polisi berbuat tegas dan keras 
seperti yang diharapkan para politisi di Jakarta itu, yang terjadi 
adalah tentara melawan rakyat. “Sungguh tidak mudah melawan 
massa yang datang penuh amarah. Salah sedikit saja bisa fatal. 
Mereka tidak takut apa pun. Terlebih jumlahnya puluhan ribu,” 
katanya lagi.

Sebenarnya, kata sang perwira itu, sebelum para politisi, 
para sosiolog, dan banyak pihak berbicara dengan tarikan-
tarikan macam-macam, penyebab konflik itu sesuatu yang 
sesungguhnya “sederhana”. Soal pelecehan gadis dari Desa Agom 
oleh para pemuda Desa Balinuraga, sungguh bisa dicegah agar 
tak menjadi destruksi yang mengerikan. Sebab, semarah apa 
pun, jika ada komunikasi dan persuasi jalan tengah, semua bisa 
diatasi. Memang seperti kita tahu, Bupati Rycko di hari Minggu 
pergi untuk sebuah acara di Jatinangor, Jawa Barat. Rycko telah 
meminta maaf atas semua ini.

Selain itu,  kerap sebuah konflik diselesaikan dengan 
perdamaian secara formal. Tetapi, dalam hidup keseharian 
kesepakatan itu tak ada yang merawat. Tak ada yang menjadi 
“pembimbing” agar kesepakatan itu tak bersimpang jalan. Juga 
tak ada yang menjadi pengadil yang objektif. Yang dipercaya oleh 
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mereka yang berseteru. Akar konflik itu, seperti juga kanker yang 
telah dioperasi tetapi akar-akarnya masih kuat menancap dan 
pasti bertumbuh.

Yang juga menjadi kian berat konflik komunal juga kerap 
tak tuntas penanganan hukumnya. Ini memang menjadi pilihan 
yang tidak mudah bagi aparat, terutama polisi. Ada banyak kasus, 
setiap ada penegakan hukum, massa kerap brutal menuntut 
pembebasan. Negara memang tak boleh menyerah terhadap 
pelanggar hukum, tetapi dalam banyak kasus konflik komunal, 
polisi kerap dihadapkan pada situasi sulit.

Saya melihat kekerasan di Way Panji adalah ujian. Ujian 
bagi sesama penduduk, bagi para tokoh/elite, aparat keamanan, 
penegak hukum, dan kita semua. Apa pun rumitnya persoalan 
negara punya segalanya untuk menyelesaikannya. Negara harus 
mampu “Menarik kesimpulan yang memadai dari premis-premis 
yang tidak memadai,” seperti saya kutip di awal. Negara harus 
bisa. Sebab, ia punya segalanya. 

v

Orang-orang kuat selalu percaya pada potensi diri sendiri. 
Orang lemah bahkan tak percaya pada diri sendiri dan tak berani 
berharap. Orang optimistis percaya pada diri sendiri dan harapan. 
Karena itu terus menggali potensi diri, mempraktekkannya dalam 
laku hidup, dan tak jemu terus melafalkan doa. Sebab, harapan 
bisa jadi sugesti.

Hari depan Lampung seperti juga Indonesia, adalah bergantung 
pada mereka yang percaya pada harapan itu. Sebab, ia niscaya. Ia 
akan hadir. Kecuali kiamat benar-benar terjadi seperti ramalan 
suku Maya, kiamat bakal hadir di pengujung tahun ini, bolehlah 
kita mengubur harapan akan masa depan itu.

Lampung yang dipuji banyak sejarawan (seperti M.C. Ricklefs 
dan Bernardh H.M. Vlekke) sebagai Tano Lado dan emas, secara 
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historis adalah harapan itu sendiri. Ia adalah solusi dalam arti 
yang sesungguhnya. Memang pernah di suatu masa potensi hasil 
bumi dan tambangnya jadi biang ketegangan (diperebutkan oleh 
Banten, Bugis, Minangkabau), tapi Lampung tak memulainya. Ia 
pada posisi diperebutkan. Ia tak hanya berarti memakmurkan 
bagi Banten ketika di bawah kerajaan itu, tapi juga saudagar dari 
daerah lain.

Lampung adalah pilihan solusi bagi Hindia Belanda, bagi 
Indonesia, khususnya bagi Pulau Jawa. Pulau kecil itu, kata 
Vlekke dalam buku Nusantara, berpenduduk amat padat. Pada 
1815, Jawa dan Madura berpenduduk 5 juta, melonjak menjadi 
11 juta pada 1860, 28 juta pada 1900. Penduduk Jawa-Bali 70% 
penduduk Indonesia, di tanah yang hanya 7% wilayah negeri 
kita.

Penduduk sebanyak itu, yang hampir sepenuhnya bergantung 
pada sektor pertanian, tak saja menimbulkan problem 
penghidupan, tapi juga menjadi sumber ketegangan. Umumnya 
para petani menjadi mangsa para perente uang dan tengkulak 
loba. Betapa pun bank-bank desa begitu banyak didirikan, ia tak 
mampu menghalau para perente uang dan tengkulak.

Untunglah ada Lampung! Pilihan Lampung sebagai tempat 
pemindahan penduduk tak hanya dekat dengan Jawa, tapi 
karakter bumi Lampung, kata Vlekke, cocok untuk permukiman 
dan pertanian. Cocok bagi para petani Jawa yang biasa hidup 
komunal dalam sebuah desa. “Pada tahun 1905 koloni-koloni 
orang Jawa yang pertama ditempatkan di Lampung: sesudah itu 
daerah-daerah lainnya dibuka bagi transmigran,” tulis Ricklefs 
dalam buku A History of Indonesia Since 1200.

Lampung kini menjadi tanjung harapan yang tak pernah 
terbayangkan. Provinsi ini kini berpenduduk 7,8 juta jiwa, 
mayoritas suku Jawa. Ia disebut juga “Jawa Utara”. Seluruh suku 
di sini telah membangun karakter Lampung, yang terbuka. Ia 
saling menguatkan.
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Lampung, jelas, bukanlah sejarah yang saling menegasi antara 
yang “lama” dan yang “baru”. Ia tak serupa “Tanjung Harapan” 
Amerika (Serikat). Negeri ini dibangun dari banyak bangsa, yang 
saling menguasai antara yang kuat dan merasa terhormat versus 
yang lemah dan dianggap rendah.

Amerika yang bertumbuh sebagai bangsa multikultur, toh 
tetap punya sejarah kekerasan yang berganti-ganti. Cerita 
seorang Malcolm X yang memilukan tapi juga menginspirasi 
kesederajatan, bukan cerita seorang diri (Negro dan kemudian 
Islam). Tetapi cerita masa silam Amerika yang intoleran dan 
saling menghabisi.

Kita tahu seperti penuturan Malcolm, Harlem yang kini 
“melegenda” sebagai permukiman kaum Negro, mula-mula 
berdiam orang Belanda di situ. Secara bergelombang bangsa 
Jerman kemudian masuk dan Belanda pun tersisih. Ketika orang 
Irlandia yang merasa lebih jagoan masuk, orang Jerman pun 
terusir. Lalu imigran Irlandia pun hengkang ketika orang-orang 
Italia menguasainya. Orang Italia pun kemudian tak berdaya 
ketika kaum Yahudi yang merasa menjadi bangsa “pilihan” Tuhan 
menguasai daerah itu.

Memang seperti keyakinan Ali Syariati “manusia adalah 
masalah terpenting dari semua masalah”. Ia penuh nafsu 
persaingan. Tetapi, sekali lagi, di Lampung, tak ada cerita seperti 
dituturkan Malcolm X, meski kita sependapat juga dengan Syariati. 
Ketegangan pastilah tak mungkin dihindari dari sebuah interaksi 
banyak pihak. Lampung bahkan bisa disebut “Siti Tenterem” 
(Tanah Damai) dari perspektif menerima para pendatang.

Sejarah itulah salah satu yang menguatkan kita untuk terus 
merawat Lampung, selain “kewajiban” sebagai warga negara. 
Karena itu, ajakan berbagai kalangan (aktivis kemanusiaan, 
seniman, budayawan, pers, aktivis antikorupsi, tokoh lintas 
agama), yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lampung 
Damai adalah upaya yang substantif. Ia merupakan gerakan 
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moral yang berupaya melihat persoalan dari akar masalah 
yang paling dasar. Sebab, kebudayaan melihat seluruh etnis 
punya kesederajatan dalam membangun keindonesiaan. Juga 
Lampung.

Tekad “Damai Lampungku, Damai Indonesiaku” bukanlah 
tanpa sebab. Kekerasan sosial tidak saja membuang banyak 
ruang kebajikan, tapi juga akan terus memupuk prasangka dan 
menciptakan stereotip pada setiap “yang bukan kita”. Hidup 
damai adalah hak setiap warga, karena itu setiap kita mestinya 
ikut mengupayakannya.

Perdamaian mungkin tak sempurna, tapi ia bisa 
menyelamatkan kebenaran. Berdamai juga bukan jaminan tanpa 
ketegangan sedikit pun, tapi semua pihak merasa mendapat 
keadilan. Adil bukan saja bagi para pihak yang berkonflik, tapi 
juga seluruh warga Lampung. Ini jelas butuh birokrasi yang 
paham bagaimana mengelola keragaman ini. Birokrasi yang 
oligarkis, yang memaksakan “satu kebenaran”, yang mengingkari 
keberagaman, yang tercium bau primordial dan transaksi jual-
beli, jelas akan jadi musuh perdamaian.

Lampung yang ditakdirkan menjadi “Indonesia Mini” harus 
dijauhkan dari praktek birokrasi serupa itu. Terlalu mahal harga 
yang harus dibayar untuk setiap upaya pengingkaran terhadap 
takdir hidup dalam masyarakat multikultur. ***

*Tulisan ini merupakan penggabungan dua “Refleksi” yang 
dimuat Lampung Post edisi 4 dan 11 November 2012
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