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PRAKATA 
 

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan 

kepada Allah Yang Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahillah naskah 

buku referensi ini terselesaikan mengingat tugas dan kewajiban lain yang 

bersamaan hadir. Penulis benar-benar merasa tertantang untuk mewujudkan 

naskah buku referensi ini sebagai bagian untuk mempertahankan slogan 

pribadi banyak memberi banyak menerima. Buku ini ditulis berdasarkan 

keinginan penulis tentang Insiden Konflik Antarwarga di Lampung Selatan. 

Berdasarkan kondisi yang ada, penulis berusaha menyusun buku ini dengan 

membagi dalam beberapa bab. Terselesaikannya penulisan buku ini juga 

tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada lembaga Fisip, Unila dan Teknisi yang 

telah membantu mengedit buku ini. Dengan kepercayaan tersebut, penulis 

berkeyakinan bahwa itu dapat mendukung penulis dalam upaya 

meningkatkan kualitas diri dan karya untuk waktu yang akan dating. 

Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, penulis 

menyadari juga bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan sebagai 

kekurangannya. Karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan 

menyampaikan kritikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, 

penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus-tulusnya. Kritik 

merupakan perhatian agar dapat menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis 

berharap agar buku ini dapat membawa manfaat kepada pembaca. Secara 

khusus, penulis berharap semoga buku ini dapat menginspirasi generasi 

bangsa ini agar menjadi generasi yang tanggap dan tangguh. Jadilah generasi 

yang bermartabat, kreatif, dan mandiri.  
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BAB I 
 

PLURALITAS MASYARAKAT 
LAMPUNG SELATAN 

BERPOTENSI  KONFLIK 
 
 

 
 

Pluralitas masyarakat Indonesia, baik dari agama, suku, dan adat 
istiadat, bila dikelola dengan benar menjadi kekuatan sosial bagi persatuan 
dan kesatuan bangsa. Bukanlah  mustahil, maka pluraritas  justru menjadi 
potensi konflik yang terjadi  baik di masyarakat perkotaan maupun 
masyarakat pedesaan, seperti yang diuraikan oleh Nasikun (1984: 24-25). 
Lalu Wirawan (2010:7-12) menyatakan, bahwa konflik terjadi karena 
keterbatasan sumber penghidupan, dan tidak  memiliki akses untuk 
memperoleh kesempatan sumber penghidupan tersebut. Di masyarakat 
pedesaan, misalkan konflik seringkali terjadi dipicu oleh berbagai indikator 
seperti ekonomi, sosial, dan emosional,  baik konflik secara vertikal maupun 
horizontal. Burhanudin (1998:28) sendiri menjelaskan, bahwa konflik yang 
terjadi di akar rumput  tidak jarang menimbulkan konflik  anarkhis, dan 
berakibat kerugian harta maupun  nyawa.   

Berkaitan dengan konflik, ada beberapa studi   konflik, seperti konflik 
yang terjadi karena indikator  kemiskinan dan persaingan  sosial  dilakukan 
oleh Wirawan (2010); Sihbudi (2001); Ridwan (2003). Sebelumnya  Pelly 
(2000) mengkaji kesenjangan sosial ekonomi sebagai pemicu  terjadinya 
kerusuhan. Lalu Umar (2011) mengkaji konflik antargeng pemuda di Johar 
Baru Jakarta Pusat akibat kecemburuan sosial.  Sementara itu yang 
menganalisis konflik  disebabkan oleh indikator budaya, Abas (2008)  
mengkaji konflik berbasis budaya. Hermansyah, dkk (2008) mengkaji konflik 
masyarakat multikultural.  Sebelumnya, Bangun (2003)  mengkaji  benturan 
budaya, analisis kultural tentang konflik sosial. Kusuma (2012)  mengkaji 
tentang konflik pedagang dengan PT. Sanur Dinamika Mentari. Konflik sosial 
sebagai salah satu bentuk produk hubungan sosial yang  dikategorikan dalam  
konflik kultural (kekerasan budaya). 

Berbeda dengan beberapa kajian berikut ini, yang mengkaji konflik 
antarwarga, Fanani (2001) mengkaji  konflik horizontal sebagai bentuk 
tawuran antarwarga masyarakat Matraman.  Sage (2006)  mengkaji konflik 
penduduk lokal dengan pengungsi Timor Timur.  Kemudian Singgih (2009) 
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mengkaji orang Madura dan orang Melayu, analisis  interaksi sosial antaretnis 
di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Nuraeni (2006) mengkaji konflik 
warga Bearland dan warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur. Kemudian 
Suyatno (2006) mengkaji peranan pemerintah daerah dalam mencegah konflik 
antarwarga atau antarkampung.   Lalu Basir (2011) mengkaji konflik di Desa 
Dandang dan Desa Kampung Baru Kabupaten Luwu Utara. Prayudi (2004) 
mengkaji akar masalah penyebab konflik etnis dan alternatif penyelesaiannya. 
Studi kasus konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.  
Selanjutnya, Yara  (2002) mengkaji konflik komunal di Jakarta. Studi kasus 
yang terjadi antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berlan 
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.  

Beberapa kajian berikutnya  menganalisis berdasarkan  teori Galtung, 
seperti kajian Utomo (2013) memfokuskan pada   latar belakang terjadinya 
konflik antara Bonek dengan Aremania, dan proses konflik yang terjadi 
diantara mereka. Proses konflik Bonek dengan Aremania  dikategorikan 
dalam tiga dimensi:  dimensi sikap, dimensi perilaku,  dan dimensi 
kontradiksi.  Sementara itu,  Suwarno dkk (2012) mengkaji  prilaku 
kekerasan massa dan upaya penanggulangannya. Kasus konflik antaretnis di 
Sidomulyo berlandaskan tiga bentuk kekerasan dari  Galtung: kekerasan 
langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural.   Suparto (2011)  
mengkaji  konflik identitas sosial masyarakat Temanggung sebagai kajian 
kekerasan sosial di mana  analisis menggunakan tiga komponen situasi, 
prilaku dan sikap dari segitiga SPK Galtung. Penulis sendiri menerapkan 
analisis teori segitiga SPK Galtung sebagai teori pendukung pada  tahap 
krisis.  

Berbeda dengan beberapa kajian  berikutnya menganalisis berdasarkan  
teori konflik dari Fisher, diantaranya Sucyhandayani (2014) mengkaji 
dinamika konflik PT Jasa Marga (Persero) dengan masyarakat terkait upaya 
penutupan terminal bayangan di lokasi eks gerbang tol Jatibening Pondok 
Gede Timur, yang menerapkan 5  transformasi konflik dari Fisher.  Begitu 
pula, Saekoko (2013) mengkaji sebab dan dampak konflik tanah di  Mesuji 
terhadap masyarakat sekitarnya menerapkan 5 transformasi konflik dari 
Fisher. Lalu Wahyudi (2009) mengkaji model resolusi konflik Pilkada dan 
diantaranya menerapkan teori penyebab konflik dari Fisher. Berdasarkan 
beberapa kajian tersebut, penulis belum menemukan yang menerapkan 
analisis berdasarkan teori tahapan konflik dari Fisher. 

Seperti apa yang telah diuraikan, bahwa beberapa kajian  memfokuskan 
pada isu konflik yang disebabkan diantaranya karena kemiskinan, budaya, 
kecemburan sosial yang terjadi  baik di masyarakat perkotaan maupun di 
masyarakat pedesaan.  Namun, dari kajian-kajian tersebut belum ada yang 
menerapkan analisis teori tahapan konflik dari Fisher, mulai dari tahap 
prakonflik, tahap konfrontasi, tahap krisis, dan pada tahap akibat ada usaha 
penyelesaian konflik serta menekankan pemetaan konflik antarwarga, di 
mana dapat dinyatakan pada setiap tahapan konflik dari Fisher dapat terjadi 
penyelesaian konflik dan kalaulah pada tahap prakonflik ada usaha 
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perdamaian kemungkinan tidak akan terjadi konflik. Seandainya terjadi 
konflik, maka  aktivitas pemetaan konflik berguna untuk mengetahui siapa-
siapa  yang terlibat di dalam konflik dan penyelesaian konflik antarwarga 
yang dipicu oleh hal-hal tertentu yang   pernah terjadi, seperti pelecehan 
seksual, senggolan joget dangdut di tempat hajatan, atau pun perebutan 
lahan parkir di pasar. Aktivitas tersebut  dilakukan agar potensi-potensi 
konflik sosial dapat diketahui sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya konflik antarwarga  yang berujung dapat memecah belah kesatuan 
dan kesatuan bangsa.   

Berawal dari kejadian-kejadian persinggungan yang mengarah ke 
konflik antarwarga yang pernah terjadi di wilayah Lampung Selatan sebelum 
tahun 2008, di mana latar belakang penyebab dan pemicu konflik, seperti 
perbedaan agama, pemekaran wilayah desa  dan perkelahian antar pemuda.  
Kejadian-kejadian  tersebut sebagai bentuk  konflik antarwarga yang 
termasuk dalam kategori jenis konflik horizontal, seperti yang  dinyatakan   
Wirawan (2010:97), bahwa konflik antarwarga  termasuk jenis konflik  
horizontal yang sering terjadi di desa-desa Indonesia yang berawal dari 
perkelahian atau persaingan seorang warga dan seorang warga lainnya 
dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol 
dalam menari di suatu pesta. Akhirnya masing-masing pihak yang terlibat 
konflik menggerakkan warga nya untuk melakukan pertentangan.  

Adapun  persinggungan-persinggungan yang mengarah ke  konflik  
antarwarga yang pernah terjadi setelah tahun 2008,  diantaranya yaitu 
(Laporan Penelitian Fundamental Unila dan Dinas Sosial, 2013): a). Konflik 
antarwarga Desa Bali Agung Kecamatan Palas  dengan warga Desa Palas 
Pasemah  tanggal 17 Desember 2009, dipicu perkelahian antara siswa di 
mana sejumlah warga luka-luka dan beberapa rumah kacanya pecah,  b). 
Konflik antarwarga Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun 
Sukajaya  Desa Margocatur  Kecamatan Kalianda tanggal 29 November 2011.  
Amuk massa  warga Desa Sidomakmur  menuntut  atas kematian pelajar  
yang ditusuk dekat   arena organ tunggal di mana   37 rumah rusak dan  9 
rumah terbakar, c). Konflik  antarwarga Dusun Napal dengan warga Desa 
Kotadalam  tanggal 24 Januari 2012 di mana   60 rumah terbakar,  puluhan 
rumah rusak, dan dua warga menderita luka bacok, d). Konflik antarwarga 
Desa Agom Kecamatan Kalianda dan  Desa Balinuraga Kecamatan WayPanji   
Kabupaten Lampung Selatan  tanggal 27 sampai 29 Oktober 2012, di mana 
532 rumah rusak dibakar, 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah,  
dan  1.700 warga mengungsi. 

Ada indikasi seperti yang dikatakan oleh Hartoyo, bahwa konflik-konflik  
yang terjadi di Lampung Selatan, karena  adanya  “akumulasi  konflik” yang 
terjadi sebelumnya  dan apabila ada sedikit pemicu, maka  berkobarlah 
konflik (dalam Budiman,dkk, 2012).  Kejadian konflik sebelum tahun 2008 
sampai  tahun 2012, di mana konflik antarwarga antardesa  saling 
menyerang  dan terjadilah aksi brutal pembakaran rumah-rumah warga.    
Beberapa kejadian konflik antarwarga tersebut ada indikasi  pemerintah 



8 
 

dalam menyelesaikan konflik horizontal  menekankan pendekatan 
keamanan,  sedangkan hasilnya belum maksimal  (Hartoyo dalam bukunya 
Budiman,dkk, 2012). Apalagi,  pendekatan budaya dan mediasi sebagai 
wujud komunikasi bagi pihak-pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan, 
seperti penjelasan dari  Hendrajaya (2010).  

Dibalik peristiwa kejadian-kejadian  konflik   tersebut  secara geografis 
dan  sejarah  demografis, bahwa Lampung  merupakan  daerah  terbuka.  
Zaman Penjajahan Kolonial Belanda  telah dilakukan program kolonisasi  
dengan menempatkan penduduk dari Jawa Tengah untuk   dialihkan ke 
Gedung Tataan Lampung Selatan.  Begitu Indonesia merdeka, program  
tersebut  dinamai sebagai  program transmigrasi, seperti  transmigrasi 
penduduk  Bali Nusa dari Nusa Penida ke Lampung  tahun 1963 dan  dari  
Jembrana  pasca  tahun  1963  sebagai  titik  awal   komunitas  Bali  Nusa  ke 
Desa  Balinuraga  Lampung  Selatan  (Yulianto, 2011). 

Bahkan sampai  saat ini,  arus pendatang  terus mengalir ke Lampung 
dengan pertumbuhan ekonominya.  Namun para migran, ada juga yang 
melakukan penyerobotan tanah, seperti kasus tanah di Mesuji Lampung.  
Baik program kolonisasi maupun  transmigrasi dapat dikatakan 
mengenyampingkan  pemahaman budaya lokal  dan  proses akulturasi yang 
terkendala  pola pemukiman secara kantong-kantong kelompok (enclave).   
Akhirnya,  muncul hambatan asimilasi budaya, bahkan  dengan keberhasilan  
ekonomi pendatang bila dibandingkan dengan penduduk asli, sehingga ada  
ketidakharmonisan dan kecemburuan sosial  dapat membuat gesekan-
gesekan yang menimbulkan   konflik.   

Beranjak pada pluralitas tatanan masyarakat di  Lampung yang  
berpotensi  terjadinya konflik antarwarga antardesa, antara penduduk asli 
dengan  pendatang, sesama pihak pendatang, ataupun konflik antara 
masyarakat dengan pemerintah. Kondisi semacam itu sebenarnya  terjadi di 
Negara Negara Dunia Ketiga dan sama seperti di Negara Negara Maju, di 
mana tidak semua anggota dari suatu masyarakat mempertimbangkan 
pluralisme budaya sebagai faktor yang mempersatukan dan menstabilkan, 
bahkan perlakuannya sebaliknya.  Kondisi tersebut dapat ditemukan, 
diantaranya di Quebec Kanada, Basques Spanyol, dan Flemish Denmark 
(Alqadrie, 2003).   

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka konflik  antarwarga 
antardesa   di   Lampung Selatan yang mendasari, diantaranya: a. Kasus 
kejadian konflik Balinuraga termasuk salah satu  kasus kekerasan  “terbesar”,  
setelah kasus konflik Sambas Kalimantan Barat, dengan   kerugian   mencapai 
milyaran rupiah, 532 rumah rusak dan dibakar, 14 korban meninggal dunia, 
belasan luka parah, serta 1.700 warga mengungsi (Lembaga Servei Indonesia, 
2012),  b. Rentetan kejadian konflik yang  terjadi  di  Lampung Selatan karena 
tidak ada upaya penanganan yang komprehensif dan perdamaian  hanya 
bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput maupun 
permasalahan yang sebenarnya (Catatan Laporan Kesbangpol Kalianda 
Lampung Selatan, 2012). 
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Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah tentang konflik  yang 
terjadi antarwarga, antardesa,  maka rumusan masalahnya adalah  
bagaimanakah  tahapan konflik sosial (khususnya tahap prakonflik sampai 
tahap krisis) antarwarga, antardesa ini terjadi di Lampung Selatan.  Dengan 
metode kualitatif  bermaksud menggali, memahami, mengkaji dan 
menganalisis fenomena konflik antarwarga perdesaan yang terjadi di 
Balinuraga. Dengan metode tersebut dapat mengeksplor keyakinan dan sikap 
individu secara  mendalam, diperoleh kejelasan “mengapa” dan “bagaimana” 
suatu objek tersebut (Harrison, 2007). Di samping itu dengan metode 
kualitatif   mencoba membangun gambaran yang menyeluruh  masalah-
masalah atau isu-isu yang diamati, sehingga perlu perspektif yang beragam 
dalam mengidentifikasi berbagai  faktor yang berkaitan dengan  situasi dan 
kondisi serta  memiliki karakteristik   interpretatif dari apa yang dilihat, 
didengar dan dipahami (Creswell, 2012).  

Lebih jauh dengan  menerapan pendekatan kualitatif  khususnya studi 
kasus  sebagai eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus 
atau beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data 
yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” 
dengan suatu konteks (Creswell, 2010:20). Dengan kata lain, studi kasus  
menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan 
(program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial) serta 
mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan 
berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. 

Selanjutnya sehubungan dengan informan, di mana  secara keseluruhan 
laki-laki  dan dipilih  secara purposive,  mereka yang  mengetahui, terlibat 
dalam konflik dan atau yang menguasai informasi yang berhubungan topik  
dan dikelompokkan dalam beberapa kategori, sebagai berikut: a. Tokoh-
tokoh    informal  dari kedua desa yang berkonflik, seperti tokoh agama    
(kyai/ustadz), tokoh  desa/ masyarakat, tokoh pemuda dan guru, b. Warga 
dari kedua wilayah desa yang berkonflik  yang mempunyai kedudukan secara 
struktural di  masyarakat, seperti Kepala Desa, Perangkat Desa (Carik, kepala 
dukuh dan pembantu pamong), c.  Perwakilan dari pihak-pihak yang 
berkonflik dari kedua desa tersebut, d. Aparat penegak hukum dan aparat 
pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan, seperti Polisi, aparat 
pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Camat Kalianda, dan Camat 
Balinuraga. 

Penentuan informan dilakukan secara snowball sampling (Baker, 
1988), dengan cara pertama kali mendatangi Ketua Kesbangpol Kalianda 
Lampung Selatan untuk mengetahui informasi terkait dengan keadaan lokasi 
konflik yang terjadi di Lampung Selatan. Hasil pertemuan dengan Ketua 
Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan, kemudian direkomendasikan untuk 
langsung menghubungi bapak camat dari masing-masing desa yang 
berkonflik.  Setelah itu dari kecamatan, direkomendasikan untuk menemui 
kepala desa masing-masing desa yang berkonflik, yaitu Kades Desa Agom  
dan Kades Desa Balinuraga. Selanjutnya,  diterima oleh Kades  Desa 
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Balinuraga dan Kades Desa Agom serta perangkat desa dari masing-masing 
desa,  maupun  jajaran para kepala seksinya. 

 Berdasarkan rekomendasi dari Kades Desa Agom dan Kades Desa 
Balinuraga,  diperoleh   informan   tokoh  desa/ tokoh masyarakat atau  tokoh 
pemuda dan guru untuk memperoleh informasi  tentang pemaparan  konflik 
yang terjadi. Pada kunjungan hari berikutnya, para kades merekomendasikan 
kepada tokoh pemudanya.  Di hari berikutnya, para kades atau perangkat 
desa dari kedua desa yang berkonflik memberikan informasi tentang  
gambaran konflik secara grafis  tentang sikap, perilaku,  situasi yang 
berlangsung pada saat kejadian konflik.  Berdasarkan  data yang telah 
diperoleh,  kemudian dilakukan trianggulasi data dengan cara 
mengkonfirmasikan melalui wawancara dengan informan dari Kesbangpol 
Kalianda dan pihak kepolisian setempat. 

Pengumpulan data untuk studi kasus dapat diambil dari berbagai 
sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang 
“kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus (Yin, 
1989: 103-118). Lebih lanjut Creswell (2012) mengungkapkan bahwa 
wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak 
berguna.  Oleh karena itu, pengumpulan data  dilakukan dengan cara, 
diantaranya yaitu:  a.Wawancara mendalam (indepth interview), b. Observasi 
dan c. Studi dokumentasi. 

Pelaksanaan wawancara, dimohon kesediaan informan untuk direkam 
wawancara  dan difoto. Berdasarkan proses perekaman, kemudian dibuat 
transkrip.  Pelaksanaan wawancara pertama terhadap informan kunci yang 
dipandang lebih mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan latar 
belakang penyebab dan pemicu konflik, dan  tahapan konflik, kemudian  
dilakukan wawancara dengan informan-informan lain yang dipandang dapat 
diperoleh data yang lebih mendalam sekaligus membandingkan data yang 
telah diperoleh dengan data dari informan sebelumnya. Kemudian  dilakukan 
trianggulasi data dengan cara mengkonfirmasikan melalui wawancara dan 
informan lainnya. Sehingga seluruh data yang terkumpul benar-benar valid. 
Selain itu proses trianggulasi metode juga dilakukan dengan mengumpulkan 
data melalui wawancara dan observasi atau sebaliknya. Observasi   
mengamati apa yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum desa dan aparat 
pemerintahan daerah  Lampung Selatan maupun para tokoh informal dari 
kedua desa yang berkonflik, seperti tokoh agama (kyai/ustadz), tokoh  desa 
atau masyarakat, tokoh pemuda dan guru pasca konflik. Rekaman fenomena 
kejadian konflik dan  pascakonflik serta dokumentasi yang ada dengan tujuan 
untuk mengetahui secara langsung kejadian konflik. Di samping itu, juga 
menelaah sejumlah dokumen dalam bentuk keputusan-keputusan, petunjuk-
petunjuk pelaksanaan dan dokumen penting lainnya, seperti berbagai 
peraturan pemerintah yang ada termasuk peraturan daerah, keputusan 
gubernur atau bupati sehubungan dengan penyelesaian konflik, berbagai 
paper, dan lain-lain tentang konflik dan penyelesaian konflik. 
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Untuk studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari 
“deskripsi terinci” tentang kasus beserta settingannya. Sehubungan dengan 
penjelasan tersebut, maka data yang diperoleh melalui wawancara 
mendalam (indepth interview) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan 
proses reduction dan interpretations (Creswell, 2012:141). Lalu data  ditulis 
dalam bentuk transkrip,  dilakukan pengkategorian dengan mereduksi data 
yang terkait, dan diinterpretasi  mengarah pada tujuan penulisan (Miles dan  
Huberman, 1992) . 

Lokasi dipilih adalah di Desa Agom Kecamatan Kalianda dan  Desa 
Balinuraga  Kecamatan Way Panji   Kabupaten Lampung Selatan. Obyek 
penulisan  tidak terlepas dari obyek konflik sebagai sesuatu yang 
menyebabkan terjadinya konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik  antara 
warga Desa Agom dengan warga Desa Balinuraga  dengan pertentangan 
perbedaan pendapat, sikap atau pun kepercayaan sebagai objek konflik.  
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GLOSARY 
akar rumput : sesuatu yang lemah, yang mudah terombang-ambing; tingkat 

paling bawah dalam masyarakat dan sebagainya. 
 
akses : jalan masuk: seluruh pembangunan akses ini dibiayai oleh ... 
anarkhis : digunakan oleh media massa untuk menyatakan suatu tindakan 

perusakan, perkelahian atau kekerasan ... 
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dinamika konflik : segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik 
antara dua atau lebih pihak (orang atau kelompok), sehingga timbul 
konflik atau dengan akumulasi  konflik. 

 
gesekan : hambatan yang terjadi ketika dua orang atau dua kelompok saling 

berseteru.  
 
indikator : setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. 
 
interaksi sosial : merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut 

hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan 
kelompok dengan kelompok, dan tanpa adanya interaksi sosial maka 
tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

 
kecemburuan sosial : suatu kondisi dimana munculnya kelas kelas sosial 

karena adanya perbedaan perbedaan dalam kehidupan ...; 
ketidakmampuan untuk memahami atau menerima bentuk perbedaan 
sosial dalam masyarakat. 

 
kekerasan budaya : dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui 

produk kebencian, ketakutan dan kecurigaan; atau sebagai suatu 
bentuk kekerasan permanen, ditinjau dari  aspek-aspek budaya, ranah 
simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ... 

 
kemiskinan : keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 
kelangkaan alat  pemenuh kebutuhan  dasar, ataupun sulitnya akses 
terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

 
kerusuhan : atau huru-hara (bahasa Inggris : riot) terjadi kala sekelompok 

orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, 
biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap 
tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. 

 
kesenjangan sosial : suatu keadaan ketidak seimbangan sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. 
 
konflik  anarkhis : suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga 

kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak 
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya dan 
disertai dengan tindakan  perusakan, perkelahian atau kekerasan ... 
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konflik : sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga 
kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak 
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 

 
konflik komunal : pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang cenderung 

membangkitkan ketidakharmonisan sehingga mengarah ke kegiatan 
yang ... 

 
mediasi : upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang 

netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian 
(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 

 
multikultural : keragaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam 

kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, ... 
 
mustahil : tidak akan terjadi; tidak mungkin. 
pemicu : (1) orang yang memicu; (2) alat untuk memicu; bagian atas pelatuk 

yg digerakkan dng telunjuk pd waktu menembak (tt senapan, pistol). 
 
persaingan sosial : proses sosial disasosiatif dimana tiap individu atau juga 

antar kelompok manusia yang ikut serta didalam proses tersebut. 
 
pluralisme budaya : pertalian sejati  karena kebhinekaan dalam ikatan 

keadaban disertai dengan ...; suku, dan ras, yang memiliki aneka 
macam budaya atau adat-istiadat. 

 
pluralitas : suatu kebhinnekaan, keragaman dan kemajemukan. 
potensi : kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. 
studi kasus : salah satu metode penelitian dalam ilmu social, yang bertujuan 

secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya 
secara khusus sebagai suatu 'kasus'. 

 
tahapan konflik : merupakan sebuah grafis yang menunjukkan peningkatan 

atau penurunan intensitas suatu kejadian konflik yang  digambarkan 
dalam suatu skala waktu tertentu,yang terdiri dari  tahap prakonflik, 
tahap konfrontasi, tahap krisis, tahap akibat dan tahap pascakonflik, 
di mana masing-masing tahap dengan aktivitas, intensitas ketegangan 
dan kekerasan yang terjadi berbeda-beda. 

 
transmigrasi : suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk 

memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk 
(kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. 
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analisis kultural, 2 
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B 
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benturan budaya, 2 

D 
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dinamika konflik, 3 

E 
eksplorasi, 8 
enclave, 6 
etnografi, 11 

F 
faktor, 7, 8 
fenomena konflik, 8 

G 
gambaran konflik, 10 
gesekan-gesekan, 7 

H 
horizontal, 1, 2, 4, 6, 14 

I 
indikator, 1, 16 
indikator budaya, 1 
informan, 8, 9, 10 
interaksi sosial, 2, 16 
interpretatif, 8 

J 
jenis konflik, 4 

K 
kasus kekerasan, 7 
kecemburan sosial, 3 
kecemburuan sosial, 1, 7, 17 
kejadian konflik, 6, 7, 10, 11, 18 
kekerasan budaya, 2, 17 
kekuatan sosial, 1 
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konflik secara vertikal, 1 
konteks, 8 
korban meninggal dunia, 5, 7 
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model, 3 
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Negara Dunia Ketiga, 7 
Negara Maju, 7 
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P 
pelecehan seksual, 4 
pemahaman budaya lokal, 6 
pemekaran wilayah desa, 4 
pemetaan konflik, 4 
pemicu, 1, 4, 5, 10, 18 
pendatang,, 7 
pendukung, 3 
penyebab konflik, 2, 3, 4 
penyelesaian konflik, 4, 11 
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Pluralitas, 1 
pola pemukiman, 6 
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program transmigrasi, 6 
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rekomendasi, 9 

resolusi konflik, 3 
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sikap, 3, 8, 10, 12 
situasi, 3, 8, 10 
Studi kasus, 2, 16 
suku, 1, 18 

T 
tahap konfrontasi, 4, 18 
tahap krisis, 3, 4, 8, 18 
tahapan konflik, 3, 4, 8, 10 
tawuran antarwarga, 2 
teori, 2, 3, 16 
tokoh    informal, 9 
tokoh  desa/ masyarakat,, 9 
tokoh pemuda dan guru, 9, 11 
transformasi konflik, 3 
transmigrasi penduduk, 6 
trianggulasi data, 10 

U 
upaya penanganan, 7 

V 
valid., 10 
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wawancara, 10, 11 
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BAB II 
TEORI TEORI KONFLIK 

 
 
 
 

Pada  dasarnya konflik terjadi di masyarakat  selalu berada dalam 
keadaan pertentangan, pertikaian dan perubahan, maka dari itu  teori-teori 
konflik yang  diterapkan, diantaranya Teori Tahapan  Konflik dari Fisher 
sebagai teori utama untuk analisis, sedangkan Teori Segi Tiga Konflik (SPK) 
dari Galtung dan Teori Simbolik  Darmaturgy dari Goffman sebagai teori 
pendukung untuk menganalisis kejadian konflik dari awal sampai  dengan 
puncak konflik.   

Ada tiga  perspektif  sosiologi konflik di dalam mazhab ilmu sosial,  
diantaranya sosiologi konflik positivis (mencakup: dialektika konflik, fungsi 
konflik, tindakan dan fase  konflik), sosiologi konflik humanis (mencakup: 
interpretasi simbolik dan konflik, konstruksi sosial konflik), dan sosiologi 
konflik kritis (mencakup: dominasi struktural dan komunikasi, dominasi 
elita, reproduksi dominasi sistem posisi). Pada mazhab sosiologi konflik 
humanis dan mazhab sosiologi konflik kritis melahirkan mazhab/perspektif 
sosiologi konflik eklektik, dan (perspektif/ mazhab) analisis konflik 
multidisipliner  (Susan, 2009: 107-109). Mazhab analisis konflik 
multidisipliner sendiri merupakan modifikasi kontemporer dari  studi 
konflik multidisipliner yang dikembangkan oleh Galtung, di mana dalam 
analisis  mempertimbangkan kepentingan pragmatis analisis konflik, 
sehingga lebih bersifat komprehensif dan dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pembangunan perdamaian.  

Kerangka teoritis yang dibangun  memunculkan adanya integrasi 
analisis mikro-objektif, mikro-subyektif, makro-subjektif dan makro-objektif 
yang memberikan  peluang untuk memodifikasi teori konflik dan teori 
interaksionisme simbolik      dramaturgy, dengan langkah: a.   Makro-
objektif (konflik antarwarga, antardesa di wilayah perdesaan yang hidup 
bertetangga di Kabupaten Lampung Selatan),  b.Makro-subjektif (perbedaan 
budaya antarwarga terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku pada warga 
masyarakat Bali Desa Balinuraga dengan warga masyarakat Lampung Desa 
Agom secara umum  menunjang  tindakan sosial kolektif untuk terjadinya 
konflik kekerasan bersifat horizontal),  c. Mikro-obyektif (pola tingkah laku 
sosial dan tindakan sosial penyerangan dalam konflik diatur dalam taktik 
konflik sebagai manejemen konflik serta interaksi sosial antarwarga 
antardesa yang berkonflik cenderung melemah), d.Mikro-subyektif (pada 
saat terjadi konflik Balinuraga dengan konstruksi sosial secara realita 
penyerangan dengan disertai kekerasan, brutal, sadis dan anarkhis), e.Faktor 
yang mempercepat terjadinya konflik, dengan adanya suatu   peristiwa 
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dramatis disertai  isu-isu ataupun desas-desus yang mempercepat 
munculnya perilaku kolektif sebagai rasa simpati spontanitas warga yang 
sebatin turut mendukung dalam penyerangan dan apalagi dengan adanya 
sms dan jejaring sosial). 

Adapun implikasi teoritis hasil  dari penelitian-penelitian  yang perlu 
dipertimbangkan aplikasinya untuk mengkaji konflik sebagaimana adanya 
(sui generis). Beberapa  penelitian terdahulu yang perlu dipertimbangkan 
sebagai rujukan kerangka bahasan konflik antarwarga.  Penulisan ini  selaras 
dengan pendapat Ridwan (2003) tentang konflik horizontal di Matraman 
Jakarta Timur, di mana faktor pemicu konflik  akibat kematian warganya dan 
pelecehan oleh pihak lain. Eskalasi konflik diperparah karena persaingan 
lahan parkir dan lahan buat PKL. Demikian halnya  selaras dengan pendapat 
Pelly (2000) sehubungan dengan  kesenjangan sosial ekonomi sebagai 
pemicu  terjadinya kerusuhan. Begitu pula  selaras dengan pendapat Umar 
(2011) tentang konflik antargeng pemuda di Johar Baru Jakarta Pusat akibat 
kecemburuan sosial. Selaras dengan pendapat Fanani (2001) tentang konflik 
horizontal sebagai bentuk tawuran antarwarga masyarakat Matraman. 
Begitu pula dengan pendapat Sage (2006) tentang konflik penduduk lokal 
dengan pengungsi Timor Timur. Kemudian Singgih (2009) tentang orang 
Madura dan orang Melayu. Analisis terhadap interaksi sosial antar etnik di 
Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat. Nuraeni (2006) tentang 
konflik warga Bearland dan warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur. 
Suyatno (2006) tentang peranan pemerintah daerah dalam mencegah konflik 
antarwarga antarkampung.   Selanjutnya Basir (2011) tentang konflik di Desa 
Dandang dan Desa Kampung Baru Kabupaten Luwu Utara. Selaras dengan 
pendapat Yara  (2002) tentang konflik komunal di Jakarta. Studi kasus yang 
terjadi antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berlan 
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu  tentang konflik antarwarga, 
konflik yang disertai dengan kekerasan, maka digunakan pendekatan 
diskriptif kualitatif   untuk  mendiskripsikan dan menjelaskan konflik yang 
terjadi dan  dipertegas dengan analisis menggunakan teori Tahapan Konflik 
dari Fisher. Selanjutnya pada tahap krisis, dianalisis berdasarkan dua teori 
pendukung, yaitu Teori  Segitiga Konflik dari Galtung berdasarkan dimensi: 
sikap, prilaku dan situas/kontradiksi (SPK) serta teori Simbolik Dramaturgy 
dari Goffman.   

Pemikiran  Fisher tentang konflik mengarah ke demokratis tanpa 
kekerasan. Padahal dalam kehidupan masyarakat, kemungkinan konflik 
disertai dengan kekerasan.  Dalam teori pendukung  Teori Simbolik 
Dramaturgy dari Goffman, di mana  dilihat adanya perbedaan pendapat,  
sikap  tentang objek konflik yang diekspresikan  dalam  bentuk bahasa 
verbal, bahasa badan atau pun bahasa tertulis sebagai pemacu eskalasi 
konflik.  Pada saat terjadi  puncak konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat 
konflik cenderung  berperilaku  tertentu dalam menghadapi situasi konflik, di 
mana proses konflik  dan interaksi konflik antara pihak-pihak yang 
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berkonflik  dalam bentuk,  diantaranya  saling menuduh, saling menyalahkan, 
saling mengumpat,  melakukan negosiasi, atau pun dapat meminta bantuan 
pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Di sini,   menempatkan analisis 
dramaturgy Goffman pada sikap (S) dan prilaku (P) dari teori segitiga konflik 
dari Galtung.  

Selanjutnya, penentuan paradigma  bersifat realitas dengan  studi kasus 
melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam dan observasi yang disertai interaksi intensif antara peneliti 
dengan para aktor yang terlibat dalam konflik (Denzin dan Lincoln, 1994). 
Pokok permasalahan dinyatakan dalam bentuk barang atau benda,  yang 
berbeda dengan ide. Barang atau benda berada di luar keberadaan manusia 
sebagai obyek   dan tidak  dapat dipahami hanya melalui  pikiran manusia, 
namun diperlukan pennyusunan data riil untuk menjelaskan (Ritzer,1980). 
Adapun  teori-teori konflik dalam paradigma tersebut,  melihat masyarakat  
berada dalam kondisi dinamis, bergerak yang senantiasa berada dalam 
proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan-pertentangan diantara 
bagian-bagiannya, dan setiap bagian memberikan sumbangan terhadap 
disintegrasi sosial, serta  menilai keteraturan dalam masyarakat  karena 
adanya pemaksaan kekuatan (power)  oleh yang berkuasa.  Dengan melalui  
pendekatan kualitatif yang memperhatikan,  proses dan  hasil, berorientasi 
pada pemaknaan tentang konflik, pengalaman maupun struktur, juga  
mendeskripsikan proses dan pemaknaan maupun pemahaman secara 
kontinue. Penulisan dengan pendekatan kualitatif ini terkait pula perannya  
sebagai instrumen pengumpul data dan  dihasilkan suatu  abstraksi konsep 
yang cukup detail (Creswell, 2012).  

Dengan desain studi kasus konflik Balinuraga sebagai kasus yang 
menerapkan teori tahapan konflik, dengan upaya memastikan apakah teori 
tersebut berubah  atau berkembang, atau apakah proposisi teori tersebut 
benar dan beberapa alternatif penjelasannya relevan. Harapannya  mampu 
menunjukkan nilai kesimpulan terhadap isu yang menjadi pemicu konflik 
(Yin, 1989) tentang peristiwa konflik Balinuraga tanggal 27-29 Oktober 
2012,   dapat menjelaskan berbagai kondisi konflik dan dapat memberikan 
kontribusi dalam pengembangan teori  konflik. 

Penerapan tahapan konflik sebagai dasar analisis yang merujuk pada 
Tahapan Konflik dari Fisher (2001) yang terdiri dari tahap prakonflik,  tahap 
konfrontasi, di mana terdapat urut-urutan kejadian konflik dan beberapa 
kejadian yang pernah bersinggungan dengan warga Balinuraga dan warga 
Bali Lampung Selatan,  indikasi eskalasi konflik  ditandai oleh beberapa 
indikator di antaranya, yaitu  peningkatan insiden-insiden  konflik dengan 
kekerasan tergolong kecil dan besar sebagai kronologi konflik yang pernah 
terjadi,  serta beberapa kali terjadi insiden-insiden konflik public. Eskalasi 
konflik berlanjut sampai pada  tahap krisis sebagai puncak  kejadian konflik. 

Sehubungan dengan Teori Tahapan Konflik dari Fisher, terjadi  eskalasi 
konflik maupun deeskalasi  konflik yang  digambarkan  dalam  skala waktu 
tertentu dan tidak digambarkan  secara tegas fase keberlangsungan kejadian 
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konflik pada setiap tahapnya oleh Fisher. Pemaparan tahapan konflik Fisher 
untuk menganalisis kejadian konflik antarwarga antardesa di wilayah 
perdesaan, yang digambarkan berlangsung seperti kurva linier dan pada 
setiap tahapnya  dapat terjadi penyelesaian konflik secara damai, lihat 
gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1.  Tahapan Konflik 
                              Krisis ∞ Puncak Konflik 
 
    Konfrontasi 

                                                                   Akibat                                 
                                                                               Pascakonflik 

           Prakonflik                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                          

 
  

        Hari/ Bulan/   Hari/Bulan/         Hari/Bulan/       Hari/Bulan/ 
        Tahun               Tahun              Tahun               Tahun 

 
  
 
Berdasarkan analisis, pada tahap prakonflik dengan kejadian  dua gadis 

jatuh dari motor dan tersebar  isu pelecehan seksual.  Usaha dialog  antara 
kedua kades dan orang tua pelaku pelecehan,  terjadi secara nonkomunikatif, 
nonintensif dan nonkonsensus sehingga tidak terjadi peredaman   konflik    
dan   sebaliknya  terjadi  eskalasi konflik. Hari Sabtu malam   berlanjut terjadi 
dua kali penyerangan oleh pihak warga Desa Agom  yang selalu kalah strategi 

dari pihak warga Desa Balinuraga.  Akhirnya hari Senin terjadi serangan 
besar-besaran sebagai puncak konflik. Artinya, pada  tahap konfrontasi 
hanya sebagai tumpuan endapan emosial yang siap meledak untuk 
melangkah   ke tahap krisis tanpa fase yang lama, namun dalam penantian 
yang cukup panjang dari berbagai insiden konflik yang pernah terjadi di 
wilayah pedesaan Lampung Selatan, dan lihat gambar 2.2. 

Penerapan pemikiran  Galtung tentang tiga tahap resolusi konflik yang 
terjadi melalui  peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding , sedangkan 
yang membagi  proses resolusi konflik  dalam empat  tahap yang meliputi  
deeskalasi konflik,  negosiasi,  pemecahan masalah dan membangun 

perdamaian  pemikiran  Kriesberg.  Sampailah  pada pemikiran  tentang 
resolusi konflik yang mengacu pada bentuk dan intervensi sebagai bentuk 
penyelesaian konflik, khususnya resolusi perselisihan alternatif (Alternative 
Despute  Resolution) melalui mediasi dan arbitrasi untuk mencapai  
peacebuilding, nampaknya dapat dikatakan terjadi pada tahap akibat.  

Demikian halnya  pemikiran konflik  sehubungan dengan tahapan 
konflik yang terjadi mulai dari tahap prakonflik, tahap konfrontasi kemudian 
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tahap krisis sebagai  puncak  konflik. Kemudian  konflik  dianalisis  dan 
dipaparkan dengan  

                                                  Thp. Krisis 
                    Serangan II & III hari Minggu 28 Okt 2012 
                    Serangan I       
               Thp. Konfrontasi                                                 
                                                                                        Thp. Akibat 
                                                                                                           Thp. Pascakonflik  

        Thp.Prakonflik                                                                                               
        

            Sabtu sore       Sabtu mlm              Senin 29 Okt 2012 
            27 Okt 2012   pk. 22.30 an WIB 
                                   Uspika & Aparat  
                                   Kepol gagal 
                                   Meredam konflik 
    

                                                                                                       
                                                
 
 
    
                                 

 
 
                                                    
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                           Resolusi  
                                                                                                           Konflik 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                 
secara  kronologi konflik, di mana antara pihak-pihak berkonflik yang 
berbeda  ideologi, pola pikir, tujuan dan cara mencapai tujuan, sifat pribadi, 
perbedaan latar belakang, seperti pendidikan, agama dengan pola perilaku 
konflik dan ekspresi dengan bahasa verbal, bahasa badan, serta pertentangan 
objek konflik. Proses konflik, diantaranya  interaksi konflik dalam fase-fase 
konflik dengan bentuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling 
mengumpat, menyelamatkan muka, saling melakukan agresi, melakukan 
negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik 
melalui diantaranya dialog, negoisasi, mediasi dan arbitrase, dapat pula 
dengan taktik konflik,  gaya manajemen konflik, serta manajemen konflik 
dengan mengatur sendiri penyelesaiannya, yang tercakup dalam analisis  
segitiga konflik (SPK) Galtung  dan simbolik dramaturgy Goffman.  

1.Persepsi & penilaian  

   penyebab konflik  

2.Isu  pelecehan  

   seksual 

3.Pelaksanaan dialog  

   & kesepakatan ganti  

    Rugi 

4.Pengakuan pihak  

   keluarga korban 

 

Gagal 

Penyelesaian  

Konflik 

1.Tndakan penyerangan &  

   pertahanan serangan 

2.Kronologi warga masyarakat yg   

   pernah bersinggungan 

 

   Belun terjadi Penyelesaian  

   Konflik                                       

1.Sikap prilaku dan  

   situai dlm kejadian  

   konflik 

2.Menyuarakan bala  

   bantuan & persiapan  

   senjata 

3.Strategi penyerangan 

4.Sasaran penyerangan 

 

   Belum terjadi  

   Penyelesaian  

   Konflik 
1.Kerusakan akibat konflik,    

   korban &  pengungsi 

   Dilakukan dialog, negosiasi dan   

   mediasi 

 

   Ada upaya   penyelesaian  

   konflik dan perdamaian.           
   Deklarasi perjanjian perdamaian  

   dan penandatanganan  kesepakatan 

Gambar 2.2. Tahapan Konflik Antarwarga Balinuraga 

1.Terjadi deeskalasi  

    konflik  

    & pemulihan situasi –  

    kondisi 

2. Pelaksanaan  

    sosialisasi  

    maklumat &  

    penguatan nilai  

    budaya 
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Pemaparan tentang keluaran dengan kriteria, diantaranya  marah dan 
dendam, kecewa, serta konflik berlangsung terus-menerus tanpa solusi, atau 
terjadi resolusi konflik dengan hasil menang-menang, menang-kalah dan 
kalah-kalah, terciptanya norma dan nilai baru dan perubahan sosial.  Pada 
saat terjadi bentrokan konflik yang pertama, bentrokan konflik kedua dan 
seterusnya sampai pada tahap krisis,    dianalisis berdasarkan teori simbolik 
dramaturgy di mana konflik yang terjadi digambarkan oleh sikap dan prilaku 
dengan beberapa kali bentrokan bagaikan panggung sandiwara, ada yang 
membuat skenario untuk melakukan bentrokan di balik panggung dan siapa 
saja yang berada di depan panggung saat bentrokan terjadi. Dalam   kasus 
konflik antarwarga antardesa ini,    dapat dikategorikan   dalam perspektif/ 
mazhab sosiologi konflik humanis, di mana mempertimbangkan analisis 
kontekstual, analisis bahasa, dan proses sosial dengan terwujudnya 
kesepahaman bahasa dalam strukur sosial. 

Berdasarkan uraian sebelumnya  dalam proses dialog di kediaman 
orang tua pemuda-pemuda penggoda, di mana di luar rumah  ramai 
dikerumuni  warga Desa Balinuraga sambil  mengoceh “udah lah tausah 
diurusin. Desa Agom aja kecil”.  Akibatnya,  Kades Balinuraga terpancing dan 
mengatakan “ya sudahlah kalau tidak mau diurusin”. Dalam kejadian tersebut 
dianalisis  adanya perbedaan pendapat,  sikap  tentang objek pertentangan  
yang  diekspresikan  dalam  bentuk bahasa verbal. Hal mana sesuai dengan 
pemikiran Goffman,  termasuk dalam personal front yang mencakup bahasa 
verbal, bahasa tubuh pelaku dengan berbicara atau mengoceh, berbicara 
dengan intonasi dan ekspresi wajah tertentu Kades Balinuraga.  Selanjutnya 
mendengar  perkataan warganya “udah lah tausah diurusin. Desa Agom aja 
kecil”, dan  Kades Balinuraga terpancing dan mengatakan “ya sudahlah kalau 
tidak mau diurusin”, dapat dikategorikan dalam pemikiran Goffman termasuk  
stigma.  Warga Desa Agom dianggap remeh sebelah mata. Eskalasi konflik 
semakin memanas,  terjadilah serangan konflik yang pertama, serangan 
konflik kedua dan seterusnya sampai pada tahap krisis,    dianalisis 
berdasarkan teori simbolik dramaturgy Goffman, di mana konflik  terjadi 
diwakili oleh sikap dan prilaku dengan beberapa kali bentrokan bagaikan 
panggung sandiwara (front stage), ada yang membuat skenario untuk 
melakukan bentrokan di balik panggung (back stage) dan siapa saja yang 
berada di depan panggung saat bentrokan terjadi. 

Apalagi dibalik panggung (back stage), mendapatkan pengarahan atau 
sebagai taktik penyerangan, taktik konflik yang dilakukan berdasarkan atas  
anjuran dari Tokoh Adat dari Keratuan Darah Putih yang dipimpin oleh 
Raden Imba dan Lima Marga  Lampung Selatan, bahwa waktu penyerangan 
dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB dan selesai  tidak selesai 
seluruhnya harus meninggalkan Desa Balinuraga. Penulis  menempatkan  
analisis dramaturgy Erving Goffman   terpusat pada sikap (S) dan prilaku (P) 
nya teori segitiga konflik Galtung. Sikap dengan persepsi dari masing-masing 
pihak berkonflik tentang isu pelecehan  sexual terhadap dua gadis warga 
Desa Agom.  Sikap dengan persepsi juga dipicu oleh  adanya  pesan singkat 
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(SMS) dan jejaring sosial sehubungan dengan berita tersebut, sehingga 
menyebabkan gerakan massa yang masif berdatangan dari berbagai wilayah 
menyerang warga Balinuraga.  Perilaku terbentuk dari adanya persepsi dari  
kelompok warga Agom dan pendukungnya terhadap sekelompok pemuda  
dari warga Desa Balinuraga  yang dimanifestasikan ke dalam sebuah 
tindakan nyata.  

Pada  saat terjadi bentrokan konflik dengan serangan pertama,  
serangan kedua,  sampai pada puncak konflik,   dianalisis berdasarkan teori 
Simbolik Dramaturgy dari Goffman. Saat menuju  Desa Balinuraga  ibarat 
sebagai panggung depan (front stage), di mana  disertai dengan front pribadi 
(personal front) dengan bahasa verbal dan bahasa tubuh dari pihak  
penyerang warga Desa Agom dan massa pendukungnya dengan 
mengucapkan lafaz nama Allah : Allahu Akbar....  terus-menerus, sedangkan 
setting front pribadi dengan membawa alat-alat senjata tajam yang telah 
dipersiapkan.  Menurut Goffman  di dalam situasi konflik sosial, seluruh 
aktivitas penyerang dengan suatu penampilan (performance), walaupun ada 
orang lain yang terlibat dalam situasi konflik sebagai pengamat, wartawan 
atau  pun partisipan lainnya.  

Berbeda dengan analisa Segitiga konflik dari Galtung dalam penulisan 
ini,  bahwa suatu keadaan kontradiksi (K) dalam alam tak sadar bisa berupa 
frustasi, pada saat suatu tujuan memperoleh rintangan yang mengarah pada 
sikap  agresif (S) dan agresi sebagai perilaku (P), sehingga kekerasan 
melahirkan kekerasan. Masalahnya  proses tersebut bisa jadi berawal dari (S) 
atau (P).  Pada satu pihak  warga Desa Balinuraga bisa jadi terdapat 
akumulasi sikap-sikap negatif (agresif) atau dengan kata lain ada 
kecenderungan perilaku negatif (kemampuan, kecenderungan selalu 
beragresi (P)), di mana mereka sebagai warga Bali Desa Balinuraga dan 
warga Bali Lampung Selatan dalam catatan kronologi kejadian pernah 
bersinggungan atau melakukan agresi sebagai  perilaku  (P) menentang  atau 
konflik dengan warga desa-desa disekitarnya. 

Selanjutnya, tanpa disadari oleh pihak warga Bali Desa Balinuraga dan 
warga Bali Lampung Selatan di saat  bersikap agresi  (S)  dan melakukan 
agresi berperilaku (P)  yang terjadi, baik S maupun P,  sehingga muncul   
masalah baru. Apalagi  sikap (S)  dalam  bentuk sikap agresif, disertai emosi 
permusuhan (sok arogan, tidak toleransi sok jagoan maunya menang sendiri) 
dan mendapat pengakuan negatif (dicap)  oleh pihak lain sebagai lawannya 
(dari warga Desa Agom dan warga desa-desa sekitar Balinuraga yang pernah 
bersinggungan), maka situasinya berubah  menjadi  energi konflik negatif 
yang terkait dengan kontradiksi, dan  akibat akumulasi pengalaman getir di 
masa lalu, menyakitkan, kecewa dan dendam dari pihak warga Desa Agom 
dan massa pendukung yang sebatin sebagai warga Lampung Selatan, maka 
timbullah  konflik antarwarga Balinuraga.  

Dalam menganalogikan panggung dengan interaksi sosial di mana pada 
setiap interaksi sosial ada wilayah muka (front stage) yang paralel dengan 
muka panggung  pertunjukan teater.  Analisis dramaturgi dengan  
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interaksionisme simbolis berpusat pada aktor.  Para aktor konflik adalah 
para pelaku konflik dari pihak-pihak yang berkonflik,  yaitu warga Agom dan 
massa pendukungnya serta warga Balinuraga. Tindakan dan interaksi dalam 
konflik, di mana Goffman mengistilahkan wilayah muka panggung sandiwara 
sebagai tempat dilakukan representasi, yaitu wilayah  Desa Balinuraga 
sebagai tempat konflik.  Pada  wilayah tersebut,  para  aktor berhadapan 
langsung dengan pihak lawan warga Desa Balinuraga, para aparat 
keamanan/ militer, wartawan maupun warga yang menonton dan 
memainkan  perannya melakukan agresi disertai dengan keberingasan, 
anarkhis dan brutal saat berkonflik.  Aktor panggung konflik sosial 
khususnya dari pihak warga  Desa Agom dan massa pendukung berpakaian 
biasa sehari-hari dengan membawa benda/ senjata yang digunakan, 
diantaranya pedang, keris, golok, tombak besi dan bambu runcing, bom 
(ikan/molotov dan penyulut/korek), pisau, garam dan daun kelor.  Adapun 
wilayah belakang (back stage) sebagai tempat para aktor  atau pihak warga 
Desa Agom dan massa pendukungnya beristirahat atau berkumpul 
mempersiapkan diri di Lapangan Waringin Harjo Desa Agom sampai baqda 
solat duhur  dan sambil mendengarkan petunjuk dari   para Tokoh Adat.  

Konflik Balinuraga yang terjadi dapat dikatakan  sebagai ajang 
pertempuran secara langsung, terbuka dan sengaja dengan menggunakan 
benda atau senjata-senjata yang telah dipersiapkan disertai dengan 
kekerasan yang secara spesifik sebagai konflik antarwarga,  antar desa yang 
berbeda wilayah di perdesaan.  Dalam penulisan ini, konflik yang terjadi pada 
warga masyarakat tersebut dapat diartikan sebagai suatu perjuangan 
pelampiasan emosional karena rasa dendam dan kesal terhadap warga 
masyarakat Desa Balinuraga dan bukan perebutan sumber-sumber yang 
terbatas, hal mana tidak selaras dengan pendapat dari Coser (1956).   

Konflik juga mengandung fenomena pertentangan dan pertikaian 
antarpribadi yang kemudian berubah menjadi konflik  antarwarga dari mulai 
awal konflik  sampai pada puncak konflik  (Zeitlin,1973 dan Fisher, 2001). 
Berdasarkan penelusuran aspek subtantif tersebut, maka yang perlu  
diformulasikan, yaitu menjawab pertanyaan mengapa konflik sebagai 
fenomena terjadi. Konflik sebagai realita  tentunya memiliki berbagai motif 
sebagai suatu peristiwa konflik terkait (nomena)  bersenergi yang dapat 
dijelaskan penyebab terjadinya konflik, maka motif-motif tersebut, yaitu: 
1. Nilai-nilai, aturan-aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

menjadi sensitif akibat terusik terus-menerus karena ulah warga 
masyarakat Bali Balinuraga, sehingga menimbulkan  kasus konflik 
Balinuraga yang disertai dengan tindakan kekerasan brutal, sadis dan 
anarkhis sebagai luapan emosional, kekecewaan dan dendam, apalagi 
dengan terwujudnya simpatisan massa pendukung pihak warga Desa 
Agom secara spontanitas dari warga masyarakat yang merasa sebatin, 
yang dapat dikategorikan  dalam solidaritas sosial komunitas masyarakat 
Lampung Selatan bahkan se Provinsi Lampung ramai-ramai turut 
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mendukung dan  menyerang warga masyarakat Bali Desa Balinuraga 
maupun warga  masyarakat Bali Desa Sidoreno. 

2. Kebijakan pemerintah daerah yang selalu berorientasi kepada 
kepentingan elit penguasa, sehingga kepentingan publik cenderung 
terabaikan dan menimbulkan akumulasi ketidakpuasan di tingkat massa 
rakyat yang berujung timbulnya konflik, seperti permasalahan kebijakan 
pembangunan. 

3. Konflik horizontal yang terjadi sebagai konflik antarwarga, antardesa di 
wilayah perdesaan yang hidup bertetanggaan yang terkait dengan 
masalah sikap hidup warga masyarakat tertentu yang eksklusif, tidak mau 
membaur dengan warga masyarakat lainnya dan masalah sensitif dengan  
adanya isu agama, isu ekonomi dan isu penempatan para transmigran di 
lahan PIR yang tidak sah sebagai Desa Balinuraga yang selalu diungkit-
ungkit sendiri oleh pihak warga Desa Balinuraga. 

4. Karakter resistensi spesifik warga masyarakat Lampung Desa Agom 
khususnya dan masyarakat Lampung Selatan umumnya dalam menyikapi 
dan merespon dengan  tindakan penyerangan sebagai konflik kekerasan 
Balinuraga. Adanya pemaksaan, atau eksploitasi ekonomi oleh pihak 
tertentu yang tampak dalam  kronologi kejadian konflik di Lampung 
Selatan baik konflik kategori besar maupun kecil dari tahun 1982 sampai 
dengan tahun 2012, tercatat prilaku, gerak dan tindakan warga 
masyarakat Bali Balinuraga yang selalu berbuat keonaran, penyerangan 
dan pembakaran rumah-rumah warga yang diserang 
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GLOSARY 
 

dialektika konflik : perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian 
nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat  adanya 
konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi  yang berbeda 
dengan kondisi semula.  

fungsi konflik : mencegah dan mempertahankan identitas dan batas-batas 
kelompok sosial dan masyarakat, dapat menciptakan jenis-jenis 
interaksi yang baru diantara pihak-pihak bertentangan yang 
sebelumnya tidak ada.dan mempersatukan orang-orang atau 
kelompok-kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan. 

puncak konflik : tahap yang menggambarkan ketegangan masalah  telah 
mencapai klimaks atau puncak. 

fase konflik : konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus 
diselesaikan, konflik itu ada tapi bisa dihindari dan perlu diatasi, dan  

konflik positivis : hasil konflik yang memberikan kepuasan pada semua pihak 
yang terlibat 

prilaku kolektiv : merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang 
bukan tindakan prilaku individu semata-mata. 

rasa simpati spontanitas : rasa kasih, rasa setuju dan rasa suka terhadap 
sesuatu, yang dimaknai sebagai keikutsertaan merasakan perasaan 
orang lain, baik susah maupun senang serta berusaha menarik hati 
orang lain. 

konflik horizontal : konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang 
sekelas atau sederajat. 

eskalasi konflik : peningkatan suatu konflik 
deeskalasi konflik : penurunan suatu konflik 
situasi konflik: konflik di dalam individu;  konflik antar pribadi, atau individu 

dengan individu; dan  konflik antar kelompok atau antar organisasi. 
proses konflik : Suatu proses yang memiliki lima tahapan yaitu pertentangan 

yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, 
niatan, perilaku, dan hasil. 
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interaksi konflik : salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, 
diantara bentuk interaksi sosial disosiatif lainnya adalah kontravensi 
dan competition. 

interaksi intensif : menciptakan keseimbangan emosi pada diri seseorang 
paradigma : cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan 

mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan 
bertingkah laku (konatif) atau seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan 
praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah 
komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual  

insiden konflik public : kejadian-kejadian  konflik kecil di tempat keramaian 
umum 

 proposisi : istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki 
arti penuh dan utuh atau suatu kalimat harus dapat dipercaya, 
disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya atau suatu 
pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. 

kekerasan : tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, 
pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan 
untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain 

nonkomunikatif : tidak dalam keadaan saling dapat berhubungan (tidak 
mudah dihubungi); tidak mudah dipahami (dimengerti): 

nonintensif : tidak intensif 
nonkonsensus : sebuah frasa tanpa menghasilkan atau menjadikan sebuah 

ketidakkesepakatan  secara bersama-sama antarkelompok atau 
individu setelah adanya perdebatan  dalam pengambilan keputusan. 

peredaman konflik : 
negosiasi : sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat 

berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan 
bertentangan atau suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan 
melalui diskusi formal. 

arbitrasi : penyelesaian suatu perkara atau upaya untuk mengurangi 
ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. 

kronologi konflik : ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian 
konflik pada waktu tertentu, digunakan dan bermanfaat pada sebuah 
kejadian konflik, untuk mengetahui kapan dan persisnya suatu 
kejadian konflik.  

resolusi konflik : suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang 
mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan individu dan kelompok 
seperti identitas dan pengakuan juga perubahan – perubahan institusi 
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

proses dialog : keberlangsungan percakapan secara lisan atau tertulis antara 
dua orang atau lebih 

taktik konflik : berurusan dengan manuver rinci untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan oleh strategi. Taktik juga merupakan rencana untuk 
mencapai tujuan tertentu.[1] Taktik perang adalah penggunaan 
kekuatan bersenjata untuk menjalankan pertempuran. Taktik perang 
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sebagai ilmu dan seni tentang pelaksanaan manuver pasukan dan 
penggunaan alat senjata untuk memenangkan pertempuran.[2] 
Strategi medan tempur, terkenal dengan istilah taktik. Merumuskan 
dan melaksanakan taktik adalah sangat penting dalam sebuah 
pertempuran 

jejaring sosial : suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang 
umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu 
atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, 
dll, atau peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. 
Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal 
sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram 
jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan 
sebagai garis penghubungnya. 

akumulasi : pengumpulan; penimbunan; penghimpunan; tambahan secara 
berkala atas suatu jumlah pokok. 
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BAB III 
INSIDEN  KONFLIK  

BALINURAGA 
 
 

 
Pada bab ini  hanya dipaparkan insiden konflik Balinuraga dari tahap 

prakonflik sampai tahap krisis sebagai puncak konflik. Pada tahap prakonflik 
terdapat ketidaksesuaian  diantara kedua belah pihak yang bertikai, sampai  
terjadi konflik. Konflik yang terkadang tidak nampak, namun  salah satu 
pihak  mungkin mengetahui berpotensi terjadinya konfrontasi. Berawal dari 
persepsi dan penilaian penyebab konflik, ada indikasi perbedaan 
kepentingan  sebagai sumber konflik. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa 
berupa,  kebutuhan akan rasa aman, identitas individu atau kelompok,  
kebahagiaan dan kejelasan tentang dunianya. Persepsi  penyebab konflik, 
diantaranya pemerintah daerah lamban dalam merespon berbagai 
permasalahan yang muncul, sehingga ada rasa ketidakpuasan,  perbedaan 
kepercayaan dan adat istiadat, sikap  arogansi,  tidak peduli terhadap orang 
lain atau warga lain sehingga  sakit hati, benci, dan dendam, serta pembinaan 
generasi muda di pihak warga Desa Balinuraga kurang  

Sikap dan kepentingan yang berasal dari perasaan individu atau 
sekelompok individu  tentang  apa yang  diinginkan dan berharap agar ada 
perubahan  sikap arogan, sikap yang  semena-mena merendahkan dan 
melecehkan orang lain. Dengan aspirasi  kekurangpuasan terhadap sikap 
pihak  warga  Desa Balinuraga, yang  kebal terhadap hukum dan  
mengabaikan persaudaraan. “Apalagi frekuensi silaturahmi dan kebersamaan 
dari warga masyarakat, para pemuda dan tokoh masyarakatnya   dengan 
warga masyarakat desa-desa sekitar Balinuraga cenderung kurang”, menurut 
informan dari Desa Agom.  Sikap arogan  warga Desa Balinuraga sebagai 
penyebab konflik  pada Oktober 2012. Prilaku mereka sebagai warga Bali dan 
warga Balinuraga Lampung Selatan sudah sering berulah pada kejadian-
kejadian  sebelumnya. Menurut informan A dari Desa Agom, bahwa pihak 
warga Bali dulunya pernah melakukan penyerangan  ke desa-desa lainnya, 
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diantaranya warga masyarakat Bali Agung Kec. Palas dengan membakar 
beberapa rumah penduduk Desa Pasemah tahun 2005. Warga masyarakat 
Bali Kec. Ketapang menyerang dan melempari masjid di Desa Ruguk 
Kecamatan Ketapang tahun 2009. Akhir tahun 2011 warga masyarakat 
Balinuraga menyerang Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran 
belasan rumah warga Lampung. Walaupun sudah beberapa kali dibuat surat 
perdamaian, namun tidak ada perubahan sikap prilaku arogan. 

 Begitu pula sikap prilaku pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga yang 
kurang berlandaskan hukum  dan  didukung oleh  tindakan orang tua mereka  
yang selalu melindunginya. Pada waktu saat terjadi keonaran,  orang tua 
mereka bukannya memberikan teguran atau  sanksi. Apalagi konflik 
antarwarga Balinuraga, justru sehubungan dengan aspirasi masyarakat yang 
tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga ada reaksi, seperti yang 
diutarakan F dari Desa Balinuraga, bahwa “timbul reaksi atas kebijakan 
pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, maka muncullah 
kekecewaan  sampai terjadinya konflik. Ini sangatlah benar karena lemahnya 
penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak mengerti arah kebenaran dan 
keadilan. Itulah yang terjadi atas kebijakan pemerintah, lemah dan 
ketidakadilan dalam penegakan hukum”.  

Sehubungan dengan persepsi dan penilaian yang berbeda tentang 
penyebab konflik, lain lagi cerita dari E dari Desa Balinuraga yang 
menuturkan “Sebelum  bentrokan terjadi, bahwa  ada sekitar 10 pemuda 
Desa Balinuraga  mengendarai sepeda  melintas  menuju ke Desa Balinuraga. 
Namun dari arah berlawanan tanpa sengaja, rombongan pemuda 
menyerempet dua gadis pengendara motor terjatuh, diberikan pertolongan. 
Pada saat menolong dipegang bagian tubuh dua gadis tersebut”. Tindakan 
menolong  jatuh dari motor menimbulkan berbagai persepsi bagi warga 
desa-desa sekitar Desa Balinuraga yang mendengar berita tersebut. Persepsi 
dan penilaian oleh pihak lain,  memegang dalam menolong merupakan 
sentuhan  dengan disertai pelecehan seksual dan tersebar sebagai isu 
pelecehan seksual, serta ada warga Desa Agom lainnya yang  lewat  melihat 
dan memprovokasi, bahwa  “sekelompok pemuda  warga Desa Balinuraga  
telah memegang-megang tubuh dari  kedua gadis tersebut”,seperti yang 
dijelaskan oleh informan dari pihak Kepolisian Lampung  Selatan.  

Kronologi kejadian konflik Oktober 2012, dimana sekelompok warga 
Desa Agom yang  mewakili orang tua korban  berkunjung ke Kades 
Balinuraga  untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Tiba 
di Desa Balinuraga,  Kades Balinuraga mengantarkan mereka ke rumah orang 
tua pemuda-pemuda  penggoda dan terjadi dialog panjang diantara mereka. 
Sementara itu, Kades Agom menginginkan pertanggung-jawaban sepenuhnya 
ditanggung pihak Balinuraga, sedangkan Kades Balinuraga tidak 
menyanggupi  penawaran tersebut dan minta ditanggung bersama. Namun, 
Kades Agom menolak dan berdalih kalau korban  tersebut bukan terjatuh 
secara tidak disengaja. Mereka jatuh dari motor, karena kesengajaan digoda 
oleh sekelompok pemuda warga bapak.  Akhirnya, proses dialog dan 
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negosiasi tanpa hasil  atau terjadi dialog nonkomunikatif dan nonkonsensus 
tentang tuntutan ganti rugi.  Seandainya terjadi dialog yang intensif diantara 
kedua belah pihak dan ada kesepakatan tuntutan ganti rugi, tentunya dapat 
meredam potensi konflik, hal mana yang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik pasal 9 Bagian Keempat Meredam Potensi 
Konflik, sehubungan dengan mengintensifkan dialog antar kelompok 
masyarakat.   

Dialog  nonintensif, apalagi   ditambah dengan suara-suara  
ketidaksepakatan dan keluhan yang tidak dihiraukan, seperti yang dijelaskan 
oleh Jamil (2007). Apalagi proses dialog dan negosiasi tersebut berlangsung 
secara terbuka dapat dilihat dan didengar oleh warga masyarakat Balinuraga. 
Mereka  berbisik-bisik dan mengatakan “udah lah tak usah diurusin.  Desa 
Agom aja kecil”. Akibatnya dari bisikan  tersebut,  berpengaruh terhadap  
pikiran Kades Balinuraga dan terpancing lalu mengatakan “ya sudahlah kalau 
tidak mau diurusin”. Jamil mempertegas, bahwa negosiasi bukan berarti 
harus mengalah dan juga bukan berarti harus menang dengan  mengalahkan 
pihak lain. Kemampuan bernegosiasilah  sebagai bentuk suatu keterampilan 
yang  dapat dipelajari dengan sikap positif berdasarkan kesadaran dan 
kesediaan untuk berusaha mencari solusi penyelesaian masalah.  Setelah 
pulang dari Desa Balinuraga, lalu tindakan Kades Agom dan warga Agom 
yang mewakili  orang tua korban melapor ke  pihak yang berwajib. Pihak 
kepolisian  menindaklanjuti dan mendatangi Desa Balinuraga untuk mencari 
para pelaku, namun, mereka disembunyikan. Dengan rasa  kecewa, kemudian 
warga Desa Agom  melaporkan kejadian tersebut ke ketua adat dan Marga 
Lampung di Lampung Selatan. 

Nampaknya pada tahap  konfrontasi konflik menjadi semakin terbuka, 
dengan tindakan penyerangan dan pertahanan serangan. Malam hari Sabtu 
sekitar pukul 22.30 an WIB  Uspika Way Panji dan dibantu   Aparat 
Kepolisian dari Polsek Sidomulyo dan Polres Lampung Selatan  berusaha 
melakukan pencegahan, menurut penjelasan  dari Kesbangpol Kalianda.  Ini 
merupakan  usaha tindakan pencegahan konflik sebagai upaya meredam 
potensi konflik yang mana sesuai dengan pasal 6 Bagian Kesatu Umum dari 
UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, walaupun gagal dalam 
menghalau para penyerang dari pihak warga Desa Agom.  Begitu pula malam  
harinya beberapa wakil dari warga masyarakat  Desa Agom kembali datang 
ke Desa Balinuraga  untuk mencari pelaku. Namun yang terjadi, mereka  
disambut oleh ratusan warga Desa Balinuraga yang  siap  senjata senapan 
angin dan senjata tajam, yang membuat dua orang warga  Desa Agom luka-
luka dan satu sepeda motor terbakar. Terjadilah  serangan balasan keesokan 
hari Minggu  sekitar pukul 10.00 WIB, yang  mengakibatkan dua orang warga  
Desa Agom meninggal dunia di tempat kejadian dan  satu lagi meninggal di 
Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung.  Siang harinya sekitar 
pukul 13.00 WIB  juga kembali terjadi serangan  terhadap warga Desa 
Balinuraga.  Serangan kali ini pun, disambut dengan tembakan senjata api 
laras pendek oleh warga Desa Balinuraga, sehingga mengakibatkan satu 
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orang tewas tertembak di bagian kepala dan langsung dihakimi, serta dua 
orang terkena luka tembak di bagian kaki.   Mengingat beberapa korban 
berjatuhan  untuk sementara waktu penyerangan dihentikan,  di samping 
karena  strategi yang tidak tersusun secara rapi. Penyerangan dilanjutkan 
esok hari Senin tanggal 29 Oktober 2012,  warga  Desa Agom  mendapatkan 
dukungan dengan kekuatan massa sekitar 20.000 orang dari berbagai daerah 
di Lampung.  Pada pukul 09.00 WIB, mereka warga Desa Agom dan para 
pendukung berkumpul di lapangan sepak bola, dengan tujuan untuk 
bersama-sama  melakukan penyerangan besar-besaran terhadap warga Desa 
Balinuraga. 

Gambaran  konflik sebagai pelampiasan emosi dan  dendam terhadap  
warga Desa Balinuraga. Dengan bangga seperti penuturan  G, bahwa “warga 
Balinuraga lebih maju dari segi materi, strategi bertahan dan senjata bila 
dibandingkan dengan serangan warga Desa Agom, sehingga  membuat gagal 
dalam penyerangan terhadap warga Desa Balinuraga”. Demikian selanjutnya 
kasus konflik antarwarga ini terjadi antara warga Desa Agom dengan warga 
Desa Balinuraga, karena   ketidakberhasilan tuntutan ganti rugi dan apalagi 
wakil dari warga Desa Agom ada yang tewas serta luka-luka  dalam serangan 
ke warga Desa Balinuraga, maka konflik berubah menjadi konflik antarwarga 
antardesa dan bahkan konflik menjadi bernuansa etnik. 

Secara historis kronologi kejadian konflik dengan indikasi  eskalasi 
konflik   ditandai oleh beberapa indikator, diantaranya: adanya kasus 
pelecehan seksual yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap 
korban, peningkatan insiden-insiden penyerangan disertai dengan 
kekerasan, peningkatan insiden-insiden konflik publik, seperti di pasar atau 
terminal bis, adanya sekelompok warga tertentu yang tidak berkomunikasi 
dengan anggota masyarakat lainnya disertai pemukiman mereka yang 
eksklusif terkucil (enclave), dan ketimpangan pembangunan  yang tidak 
menjangkau semua lapisan masyarakat, yang selaras dengan pendapat Fisher 
(2001). 

Seiring sejalan dengan prilaku  konfrontasi, sebenarnya  tragedi konflik 
Balinuraga beranjak dari berbagai permasalahan warga masyarakat  yang 
sebatin dan sebagai pernyataan sikap dukungan warga masyarakat Lampung 
Selatan terhadap pihak warga Desa Agom yang   pernah bersinggungan 
dengan warga Bali Balinuraga maupun dengan warga Bali desa-desa lain 
pada tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dituturkan oleh informan dari 
Kesbangpol Kalianda, sebagai bentuk konflik di masa lalu yang tidak pernah 
terselesaikan, diantaranya tahun 1982  perselisihan sekelompok pemuda 
Desa Sandaran dan Desa Balinuraga,   tahun 2005 masyarakat Bali Agung 
Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk Desa Palas Pasemah, 
tahun  2009  masyarakat  Bali  di  Kecamatan   Ketapang  menyerang  dan 
melempari masjid di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang karena terganggu  
suara adzan  masjid, tahun 2009 masyarakat Bali Agung menyerang Desa 
Palas Pasemah dan membakar beberapa rumah penduduk, tahun 2010 
masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan 
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Kecamatan Penengahan dengan pemicu perkelahian antar pemuda Bali dan 
pemuda desa setempat, akhir tahun 2011 masyarakat Bali menyerang Desa 
Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah warga Lampung, 
bulan Januari 2012 masyarakat Bali melakukan tindakan premanisme 
terhadap pemuda dari Desa Kotadalam, dan masyarakat Dusun Napal 
melalukan penyerangan terhadap Desa Kotadalam Kecamatan Sidomulyo 

dengan pemicu perselisihan masalah parkir,  malam takbiran Idul Fitri tahun 
2012, para pemuda Desa Balinuraga melakukan kerusuhan dan keonaran di 
depan masjid Sidoharjo Way Panji pada saat takbiran. Belum lagi yang 
termasuk insiden-insiden kecil lainnya, para pemuda Bali selalu melakukan 
kerusuhan secara berkelompok di setiap hajatan  warga Jawa, Palembang 
maupun  warga Lampung. Berdasarkan uraian tentang konflik di masa lalu 
sebagai persinggungan yang tidak pernah terselesaikan, maka dapat 
dikategorikan dalam insiden-insiden konflik kekerasan tergolong kecil 
selaras dengan pendapat Fisher (2001) dan dipertegas dengan adanya 
insiden-insiden konflik kekerasan tergolong besar, seperti kejadian konflik   
Desa  Palas Pasemah tahun 2009, konflik Marga Catur tahun 2011, konflik 
Napal tahun 2012 dan konflik Balinuraga 2012. 

Pemaparan indikator  konflik pun selaras dengan pendapat Wirawan 
(2010), di mana ibarat suatu sistim mulai dari input,  diantaranya pihak-
pihak yang berkonflik berbeda ideologi, pola pikir, tujuan dan cara mencapai 
tujuan. Dalam proses konflik ibarat sistim, diantaranya  interaksi sosial 
konflik dalam fase-fase konflik,  taktik konflik, gaya manajemen konflik dan 
manajemen konflik dengan mengatur sendiri serta intervensi pihak ketiga 
melalui diantaranya  arbitrase,  dan mediasi. Output, diantaranya konflik 
berlangsung terus-menerus tanpa solusi, dan  resolusi konflik dengan 
keluaran menang-menang, menang-kalah dan kalah-kalah, terciptanya norma 
dan nilai baru dan perubahan sosial, yang  dapat  dinyatakan  keselarasan 
dengan  tahapan konflik (Fisher) dari tahap prakonflik, tahap konfrontasi 
dengan   urut-urutan kejadian konflik, tahap krisis sebagai puncak  konflik.  

Pada hal warga masyarakat Lampung Selatan berprinsip,  bersikap 
menerima atas keberadaan mereka baik warga Bali maupun warga lainnya 
sebagai warga di wilayah Kabupaten Lampung Selatan asalkan mau hidup 
berdampingan secara damai, seperti yang dituturkan oleh informan dari 
Kesbangpol Kalianda.   Namun, beranjak dari  insiden-insiden kekerasan 
tergolong kecil dan ditambah beberapa kali terjadi insiden konflik yang 
tergolong besar, maka meledaklah emosi warga Desa Agom dan warga 
masyarakat Lampung Selatan, sehingga terjadi tragedi konflik antarwarga 
Balinuraga.  Berdasarkan kejadian konflik dari kejadian-kejadian konflik 
sebelumnya dan “Tragedi Napal Januari 2012” di Sidomulyo Lampung 
Selatan, di mana warga Bali melakukan tindakan premanisme terhadap 
pemuda-pemuda Desa Kotadalam dengan menyerang dan membakar 
beberapa rumah penduduk Desa Kotadalam. Begitu pula  penyerangan yang 
dilakukan oleh warga Bali pada konflik Margacatur karena tidak ada niatan   
meminta maaf dari keluarga pelaku penusukan  kepada keluarga korban, 
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sedangkan  dari pihak kepolisian tidak ada tanggapan dan kurang merespon   
kasus tersebut. 

Berdasarkan  kronologi kejadian konflik antar warga di Lampung 
Selatan, yang  dipaparkan secara berurut-urutan kejadian konflik  
menunjukkan kejadian-kejadian berdasarkan   tempat,  waktu dan tahun 
kejadian.    Akhirnya hari Senin terjadilah serangan besar-besaran pada tahap 
krisis sebagai puncak konflik, di mana terjadi ketegangan sebagai konflik 
disertai kekerasan. Mereka yang berpartisipasi dalam konflik dengan rasa 
empati, turut meluapkan emosi sesaat dan  memiliki rasa sebatin sebagai 
anggota warga masyarakat Lampung Selatan. Hari Sabtu malam  tanggal 27 
Oktober 2012, penyerangan juga dilakukan   oleh sekelompok orang warga 
Desa Agom.   Mereka berkumpul di Pasar Patok Sidorejo    dan    menyerang   
ke   pemukiman   warga  Bali  di perbatasan  Desa Balinuraga, serta 
melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap lima unit rumah.  Pada 
hari  minggu 28 Oktober 2012,  beberapa warga Desa Agom dengan dibantu 
masyarakat  desa sekitarnya kembali menyerang  Desa Balinuraga, 
mengakibatkan 3  orang warga Desa Agom meninggal dunia dan 7  orang 
yang luka-luka dibawa ke rumah sakit,  penjelasan dari petugas Kesbangpol 
Kalianda.  Oleh karena terdapat beberapa korban berjatuhan, akhirnya wakil 
warga Desa Agom mundur  pulang.   Penyerangan dihentikan dengan 
pertimbangan lemahnya strategi.  Malam Senin dilakukan kontak melalui 
pesan singkat (sms) – yang disebarkan melalui jejaring  komunikasi,  bahwa  
warga  Desa  Balinuraga  telah membunuh warga Lampung Desa Agom. 
Intinya:   

         “Ass... Tabik pun kaban wagei sikam Buay Raden Intan & Raden Imbo. Mohon 
bantuan kaban wagei sunyini, sikam d Kalianda d serang jelma kurang 
kekuatan jelma gam tewas 9, jadi mohon bantuan segera. Sebarkan bbm 
sinji. Trims Bela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”. 

  
       Artinya: 
        “Ass… salam untuk warga kami Buay Raden Intan  dan Raden Imbo. Mohon 

bangtuan saudara semuanya, kami di Kalianda diserang, kita kurang 
kekuatan, orang kita tewas 9, jadi mohon bantuan segera. Sebarkan bbm ini. 
Terimakasih membela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”.   

 
Setelah memperoleh informasi tersebut, masing-masing desa 

menyuarakan melalui mesjid, dan turut melakukan penyerangan ke warga 
Desa 
Balinuraga. Suasana mencekam, warga Desa Agom  mempersiapkan senjata-
senjata untuk  penyerangan pada esok hari.  Persiapan penyerangan, ada 
berbagai  senjata yang disiapkan untuk penyerangan. Berdasarkan alat-alat 
dan bahan yang digunakan untuk menangkis  unsur-unsur magic  terjadi 
dalam konflik antarwarga. Ada seperti garam, daun kelor dan keris yang 
sebenarnya tidak ada hubungan dalam semacam peperangan atau  konflik.  
Untuk memecah batas semu yang melingkari dan melindungi Desa 
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Balinuraga yang terpasang secara gaib, sehingga masyarakat luar dapat 
melewati dan masuk Desa Balinuraga dengan  aman.  

Pada saat puncak konflik, beberapa warga  Desa Balinuraga  masih 
bertahan  di rumahnya.  Mereka bertahan  dengan senjata demi keamanan 
diri dan desanya,  dengan membawa golok, pisau dan senjata api. 
Berdasarkan bahan, benda dan senjata  yang digunakan  dapat menangkis 
daya kekuatan unsur magic dalam konflik antarwarga Balinuraga. Warga 
bukan Lampung yang turut dalam penyerangan diberikan kalung dari daun 
kelapa muda atau janur demi keselamatan, yang mengandung dua makna: 1) 
daya magic yang terasa bagi pemakai kalung janur, seperti ada rasa 
kekebalan, dan 2)  janur sebagai tanda yang menunjukan  si pemakai 
merupakan kelompok dari pihak warga Desa Agom yang harus dilindungi 
pada saat konflik. 

Strategi penyerangan   konflik antarwarga Balinuraga  melibatkan  
warga dari berbagai  penjuru,  baik dari Kabupaten Lampung Selatan maupun  
dari luar Kabupaten Lampung Selatan.  Pada hari Senin pagi sekitar pk 09.00 
wib warga dari beberapa desa sekitar Desa Agom dan bahkan dari luar 
Kabupaten Lampung Selatan dengan  menggunakan kendaraan roda empat 
maupun roda dua  ramai-ramai menuju Desa Agom Kecamatan Kalianda 
Lampung Selatan berkumpul. Dengan pertimbangan strategi dan persiapan 
yang matang, maka puncak penyerangan hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 
dengan sejumlah warga Lampung termasuk warga Agom disertai kekuatan 
massa sekitar 20.000 orang. 

Berbicara penyerangan dengan kekerasan, dipertegas oleh Englander  
(2009), bahwa dengan “hostile aggression” merupakan serangan kekerasan 
yang dimobilisasi untuk melukai, menyiksa atau memusnahkan pihak lawan. 
Kecenderungannya, “hostile aggression” muncul ketika kelompok-kelompok 
yang berkonflik telah masuk pada fase saling balas dendam. Namun berbeda 
dengan kasus konflik antarwarga Balinuraga, pihak warga Desa Agom dan  
massa pendukung sebatas hanya melalukan serangan disertai kekerasan 
secara spontanitas yang merasa sebatin sebagai masyarakat Lampung 
Selatan  untuk melukai, menyiksa atau memusnahkan pihak lawan.   

Sebelumnya, massa pendukung pihak warga Desa Agom saat menuju 
Desa Agom di depan Masjid Agung Kalianda di persimpangan Desa Lubuk 
dan persimpangan Desa Agom  Jalan Lintas Sumatra, diblokade oleh pihak 
kepolisian dengan kendaran truk Dalmas dan  Sabhara beserta ratusan 
personil Brimob. Upaya pihak militer tersebut sia-sia, karena massa  tidak 
bisa dikendalikan.  Massa pendukung membawa berbagai senjata mulai dari 
pedang, keris, tombak, golok, bom ikan, bom molotov dan senjata bambu 
runcing, langsung menuju lapangan  Desa Agom. Setelah sampai di lapangan, 
sambil menunggu kapan agresi dimulai ribuan massa dengan serentak 
mengucap Asma Allah: Allahhu Akbar……,  tiada henti-hentinya.  Rencana  
penyerangan  akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB,  tetapi atas 
pertimbangan   Tokoh Adat dari Keratuan Darah Putih  Raden Imba dan Lima 
Marga  Lampung Selatan, maka  penyerangan dilakukan pukul 14.00 hingga 
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16.30 WIB, di mana selesai  tidak selesai  harus meninggalkan Desa 
Balinuraga.  Penyerangan kali ini mengakibatkan warga Desa Balinuraga 
banyak yang meninggal dunia, mengungsi, bangunan dirusak dan dibakar, 
serta kerugian harta benda.  

Nampaknya, apa yang dilakukan oleh pihak warga Desa Agom dengan 
massa pendukungnya menyerang disertai dengan kekerasan, selaras dengan 
pendapat  Suseno (2000) dalam pengantar di buku “Melawan Kekerasan 
Tanpa Kekerasan”, di mana  budaya kekerasan sudah merupakan kenyataan 
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Begitu pula dalam  konflik kali ini juga 
terjadi  pembunuhan atau perkelahian massal antara pihak warga Desa 
Balinuraga dengan pihak warga Desa Agom, di mana konflik antara mereka  
yang hidup di desa-desa  berbeda kecamatan namun satu kabupaten 
Lampung Selatan.   Dukungan massa  dalam penyerangan juga selaras dengan 
pendapat Selo Soemardjan (1999)  yang menyatakan kalaulah kerusuhan 
yang merujuk pada aksi kolektif (dalam konflik tersebut terdapat dukungan 
massa) bersifat spontan, tidak terorganisasi,  dan biasanya disertai dengan 
tindakan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, ataupun 
menyerang orang lain sebagai lawannya. Dalam konflik Balinuraga ini pun 
terjadi perusakan dan pembakaran sekolah, pura-pura sebagai fasilitas 
umum.  

Sebenarnya, pencegahan terhadap konflik yang terjadi di Desa 
Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan  dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Desa, khususnya kades dari kedua belah pihak 
yang berkonflik. Nampaknya mereka  kurang maksimal   melakukan peranan 
dalam pencegahan konflik atau peredaman potensi konflik, begitu pula unsur 
Uspika dan Aparat Kepolisian Kecamatan Way Panji. Akibatnya konflik  
terjadi  dan mengakibatkan berjatuhan korban jiwa.  Adapun pihak-pihak 
utama yang terlibat  di dalam konflik, yaitu kedua belah pihak yang 
berkonflik antara warga  Desa Balinuraga dengan warga   Desa Agom 
Kabupaten Lampung Selatan, serta dari berbagai kalangan, termasuk tokoh 
adat, tokoh agama,  tokoh masyarakat dan segenap perangkat desa dari 
kedua belah pihak yang berkonflik,  terutama dalam  proses pengendalian 
terhadap warganya masing-masing, serta upaya penyelesaian konflik dan 
perdamaian, sedangkan  pihak-pihak lain yang terlibat konflik antara lain, 
yaitu: secara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Lampung¸ 
Kapolres Lampung, Kapolsek dan jajarannya, TNI, LSM, Ormas, Satpol PP,  
Bupati dan Aparat Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga keamanan 
lainnya, terutama dalam proses pengendalian  terhadap situasi  dan kondisi, 
serta dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian.  
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GLOSARY 

tahap prakonflik :  suatu tahap dimana terdapat  ketidak sesuaian sasaran 
diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik yang sifatnya 
tersembunyi dari pandangan umum meskipun satu pihak atau lebih 
mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi atau  adanya 
ketegangan hubungan diantara  beberapa pihak atau keinginan untuk 
menghindari kontak satu sama lain. 

 
tahap krisis : merupakan puncak konbflik dimana ketegangan dan kekerasan 

terjadi paling hebat, (ibarat seperti dalam konflik skala besar 
merupakan periode perang),  kedua belah pihak sudah saling 
membunuh, dan komunikasi diantara kedua belah pihak menjadi 
tidak normal dan  muncul kecurigaan yang cenderung menuduh dan 
menentang pihak lain. 

 
Persepsi : tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi 

sensoris guna memberikan gambaran serta pemahaman tentang 
lingkungan, yang meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, dan 
merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. 

penyebab konflik : setiap orang yang memiliki pendirian dan perasaan yang 
berbeda-beda satu dengan lainnya, akan sesuatu hal atau lingkungan 
yang nyata atau pun dalam menjalani hubungan sosial, tidak selalu 
sejalan dengan kelompoknya. 
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Arogansi : sombong, angkuh. 
prilaku arogan : prilaku sombong; congkak; angkuh; mempunyai perasaan 

superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka memaksa atau 
pongah atau suatu prilaku dengan sifat yang tidak terpuji, 
menyombongkan diri, mempunyai niat menguasai semua hal untuk 
memenuhi keinginan diri sendiri atau kelompoknya, merasa dirinya 
lebih superior dari orang lain, tidak mau mendengar saran dari orang 
lain walaupun saran tersebut sangat baik bisa dibuktikan secara 
ilmiah 

 
konflik antarwarga : insiden konflik  yang terjadi  antarwarga  antardesa di 

suatu wilayah  (dataran pedesaan  pertanian) yang hidup bertetangga 
antara warga desa   dengan warga desa lainnya dari satu kabupaten. 

 
Aspirasi : harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan 

datang; atau suatu keinginan yang kuat atau cita-cita dan harapan 
perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan 
di masa depan. 

 
Memprovokasi: suatu tindakan menghasut, mengompori, mengipasi  dengan 

kekuatan  menarik sehungga cenderung  membangkitkan  kekesalan 
 
pelecehan seksual: perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak 

diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan 
perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. 

 
kronologi kejadian konflik atau urut-urutan kejadian konflik : urut-urutan 

konflik yang merupakan proses pertentangan, diekspresikan oleh dua 
pihak atau lebih  yang saling tergantung mengenai objek konflik 
dengan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan 
keluaran konflik; suatu grafik yang menggambarkan kejadian-
kejadian berdasarkan  skala waktu tertentu (tahun, bulan atau hari) 
secara kronologis. 

 
dialog nonintensif : suatu percakapan secara lisan atau tertulis antara dua 

orang atau lebih tanpa menghasilkan suatu keputusan 
 
negosiasi : sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat 

berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan 
bertentangan atau suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan 
melalui diskusi formal. 

 
tahap konfrontasi :  tahap dimana konflik menjadi lebih terbuka, jika hanya 

satu pihak yang merasa ada masalah mungkin para pendukungnya 
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mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya, 
terkadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya 
terjadi diantara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak 
mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan yang mungkin 
mencari sekutu dengan harapan meningkatkan konfrontasi dan 
kekerasan, serta hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat 
tegang mengarah pada polarisasi diantara pendukung masing-masing 
pihak. 

 
prilaku konfrontasi : suatu sikap perilaku permusuhan yang sering 

digunakan dalam pertentangan, kerusuhan atau konflik.. 
 
massa : sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, 

anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak 
individualistis, memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak dapat 
bergerak dengan terorganisir, tidak bertindak untuk dirinya sendiri 
melainkan terdapat "dalang" di belakangnya yang berfungsi 
memanipulasi mereka. 

 
pemukiman bersifat eksklusif : julukan istilah yang diberikan warga lain 

terhadap warga tertentu, etnis tertentu sebagai kelompok tertentu 
yang bersifat tertutup  dan terbatas terletah di bagian dalam 
pemukian 

 
ketimpangan pembangunan : perbedaan pembangunan antara suatu daerah 

dengan daerah lainnya baik secara vertical maupun horizontal yang 
menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan 

 
tindakan premanisme : tindakan sekelompok orang yang mendapatkan 

penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. 
kerusuhan dan keonaran 
persinggungan : persentuhan; kontak; pertikaian; pertentangan 
insiden-insiden konflik : kejadian-kejadian konflik 
insiden-insiden konflik disertai kekerasan :kejadian-kejadian konflik disertai 

kekerasan 
 
gaya manajemen konflik : suatu pola perilaku seseorang dalam menghadapi 

situasi konflik; seorang menggunakan gaya manajemen konflik 
represif, supresif, kompetitif, dan agresif dalam upaya mengalahkan 
lawan konfliknya; dalam menghadapi konflik menggunakan 
musyawarah, mendengarkan pendapat lawan konfliknya dan mencari 
win dan win solution 

 
rasa sebatin : rasa keterikatan sekampung halaman 
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jejaring komunikasi : sebagai suatu saluran atau jalan tertentu yang 
digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. 

 
kekuatan unsur magic : suatu kekuatan dengan kepercayaan dan praktek 

manusia untuk mempengaruhi kekuatan alam dan manusia,  untuk 
tujuan baik atau buruk, dengan usaha-usaha dalam memanipulasi 
daya yang lebih tinggi. 

 
aksi kolektif : proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan Negara 
 
pencegahan konflik : upaya untuk mencegah situasi kekerasan mengarah 

pada konflik bersenjata sehingga ia tidak berusaha untuk menyelidik 
lebih dalam pada sumber dan akar konflik; atau upaya untuk 
menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan dan 
kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, 
regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan 
seluruh elemen konflik dan bertujuan untuk mengurangi 
kemungkinan timbulnya konflik 

 
proses pengendalian : merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan 

sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan; membantu 
memperlancar hubungan antar manusia. 
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BAB IV 
STRATEGI  RESOLUSI KONFLIK 
SEBAGAI PEREDAM KONFLIK 

 
 
 

 
 

Tindakan penyelesaian dengan  dilakukan suatu  proses yang bertujuan 
mempertemukan dan merekonsiliasi sikap  serta strategi dari pihak-pihak 
yang berkonflik dengan melalui,  diantaranya negosiasi,  dan mediasi oleh 
level elit  pimpinan. Begitu pula dalam menjaga perdamaian maupun 
menciptakan perdamaian dilakukan oleh pihak militer untuk meredam 
pihak-pihak yang berkonflik. 

Tindakan resolusi konflik dalam menangani konflik terbuka dan 
penciptaan perdamaian dengan bentuk intervensi, menurut aparat 
pemerintah desa sebagai penegak hukum Desa Agom,  ada campur tangan 
pihak pemerintah agar konflik tidak terulang lagi.  Beda hal  menurut aparat 
pemerintah  Desa Balinuraga, bahwa perlu adanya pihak militer melakukan 
beragam upaya, seperti pengamanan, kegiatan sosial lainnya dan  
peningkatan  pengamanan guna meminimalisir korban dan perlu dijalin 
kesepakatan, hubungan silaturahmi melalui pendekatan seni budaya dan 
kegiatan kepemudaan.  Maka dari itu, diperlukan usaha pemecahan masalah 
dengan melibatkan berbagai pihak dan dibutuhkan keterlibatan pemimpin 
untuk menjadikan masyarakat damai (menurut aparat pemerintahan sebagai 
penegak hukum  Desa Agom), di samping itu perlu melibatkan todat, tomas, 
toda dan toma dari kedua belah pihak yang berkonflik (menurut aparat 
pemerintah  Desa Balinuraga). 
 

Adapun  intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik melalui 
jalur hukum sangatlah memerlukan waktu lama dan sulit ditempuh, 
sedangkan intervensi pihak ketiga dengan alternative dispute resolution 
(ADR) perlu adanya kesepakatan  perdamaian  oleh masing-masing  pihak 
yang berkonflik untuk mematuhi isi dari kesepakatan perdamaian, dan 
selanjutnya  menerima pembangunan perdamaian (peace building) serta 
menjalin hubungan baik dengan warga kedua belah pihak sebagai spirit 
perdamaian. 

Upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik   juga  
dilakukan  oleh Raja Bali dari Denpasar Bali. Beliau sengaja bertemu dengan 
sejumlah tokoh adat Lampung dan tokoh adat Bali mengadakan beberapa 
kali dialog dan membahas tentang penyelesaian konflik dan perdamaian. 
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Mempermasalahkan keberadaan lembaga adat, fungsi dan peranan lembaga 
adat  sehubungan dengan konflik yang sering  terjadi di Lampung Selatan. 
Untuk membahas  kejadian konflik tersebut  diadakan  lebih dari lima kali 
pertemuan atau dialog antartokoh  dan  tokoh adat   terutama dari wakil  
Lampung dan  Bali,  untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang 
difasilitasi oleh  pemerintah daerah, seperti yang diutarakan oleh informan 
dari Kesbangpol Kalianda, bahwa:  
        “Pertemuan dan dialog  antara  tokoh masyarakat dari kedua belah pihak 

yang bertikai  dengan didampingi Posek Sidomulyo dan kemudian 
pertemuan  dialog antara Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan 
beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di 
mana dalam dialog tersebut dibahas diantaranya tentang tuntutan 
terhadap Kades Balinuraga dan para  pelaku jatuhnya  korban dan 
kades-kades tidak boleh ikut-ikutan  menggerakkan warganya dan 
harus meredam konflik yang terjadi dan mengajak untuk melakukan 
operasi terpadu bersama-sama Pemerintah Daerah”.   

 
Disamping itu  beberapa tokoh Bali, baik yang ada di Lampung maupun 

yang dari pulau Bali  turut hadir ke Lampung, termasuk  Gubernur 
Bali.  Mereka turut  berpartisipasi  menyuarakan perdamaian di Lampung. 
Warga Lampung   yang telah hidup berdampingan  selama  berpuluh-puluh   
tahun dengan pendatang, janganlah dinodai oleh kasus tersebut. Pemimpin-
pemimpin Adat masyarakat Lampung Selatan dan Raja Bali menggelar 
pertemuan dan dialog untuk mencegah konflik muncul kembali  antara Desa 
Balinuraga dan Desa Agom serta  desa-desa  yang ada di Lampung Selatan 
dan khususnya  yang ada di Lampung. Pertemuan  juga dihadiri oleh para 
tokoh Lampung dan Bali  Kabupaten Lampung Selatan maupun dari Provinsi 
Lampung. 

Demikian pula, proses pengawasan dan penghentian  aksi kekerasan  
oleh pihak militer  berperanan sebagai penjaga perdamaian yang bersifat  
netral untuk mengantisipasi   terjadinya konflik susulan, sehingga proses 
resolusi konflik    disertai  pengawalan  militer untuk menciptakan 
perdamaian.  Ada 3 kompi Brimob  yang disiagakan mengamankan  Desa 
Balinuraga yang diserang warga desa warga desa sekitarnya, ditegaskan oleh 
Camat Way Panji Kalianda Lampung Selatan. Sementara itu, Kabid Humas 
Polda Lampung AKBP  menambahkan  ada  sekitar 600 anggota Brimob dari 
Polda Lampung  dan dibantu TNI  dikerahkan  untuk  penjagaan  Desa 
Balinuraga maupun Desa Agom.  Mereka juga menenangkan warga dan  
membuat suasana kondusif di kedua desa yang berkonflik. Para tokoh 
masyarakat  turut mencegah kerusuhan agar tidak meluas, seperti yang 
dijelaskan oleh salah seorang petugas dari Polres Lampung Selatan.    Proses 
deeskalasi konflik   diupayakan oleh pihak pemerintah dengan 
memberlakukan status darurat sipil, di samping   sudah ada kesadaran dari 
pihak-pihak yang berkonflik.  
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Selanjutnya  penandatanganan  kesepakatan perdamaian dilakukan 
dihadapan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  dan Sekretaris Daerah 
Lampung Selatan  berisi  10 butir ketetapan perjanjian (Sumber: Kesbangpol 
Kalianda Lampung Selatan): 
1. Kedua belah pihak  sepakat untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban, 

kerukunan, kehamornisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang 
ada di bumi khagom mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai 
serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang 
sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan 
anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga 
menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian 
secara material khususnya bagi kedua  belah pihak dan umumnya bagi 
masyarakat luas. 

3. Kedua  belah  pihak  sepakat  apabila  terjadi pertikaian, perkelahian dan 
perselisihan yang disebabkan  oleh  permasalahan  pribadi, kelompok dan 
atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, 
ketua kelompok dan atau pimpinan golongan. 

4. Kedua belah pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau 
pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti 
yang tercantum pada poin 3 (tiga), maka akan diselesaikan secara 
musyawarah, mufakat dan kekeluargaan   oleh tokoh masyarakat,  tokoh 
adat, tokoh agama, tokoh pemuda  serta aparat pemerintahan desa 
setempat. 

5. Kedua belah  pihak  sepakat  apabila penyelesaian permasalahan seperti 
tercantum pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak tercapai, maka tokoh 
masyarakat, tokoh  adat, tokoh  agama, tokoh pemuda dan aparat 
pemerintahan desa setempat  menghantarkan dan  menyerahkan 
permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

6. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, 
tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan 
dampak permusuhan dan kerusuhan,  Pihak  Pertama (dari warga Desa 
Balinuraga) dan atau Pihak Kedua (dari warga Desa Agom) bersedia 
melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, dan jika pembinaan 
tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap 
oknum tersebut dari Wilayah Lampung Selatan. 

7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) 
berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada 
di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak  pada 27 
sampai dengan 29 Oktober  2012 yang mengakibatkan jatuhnya korban 
jiwa (meninggal dunia) maupun terhadap korban yang  luka-luka, kedua 
pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan 
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dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini 
juga berlaku bagi aparat penegak hukum (kepolisian). 

9. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Wilayah Desa 
Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara 
damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten 
Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau 
berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji. 

10.Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi 
perjanjian perdamaian ini  ke lingkungan masyarakatnya. 

 
Penandatanganan maklumat perjanjian damai merupakan spirit 

perdamaian yang juga dihadiri oleh Raja Bali  dan  Ketua Majelis Penyimbang 
Adat Lampung,   tokoh adat Lampung dan tokoh adat  Bali, di mana sepakat 
berdamai dan segera menyelesaikan konflik warga di Balinuraga dan 
menolak pengusiran terhadap warga pendatang. Adapun pihak-pihak yang 
berkaitan dengan penyelesaian konflik, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan  menawarkan pelaksanaan deklarasi pada puncak HUT 
Lampung Selatan,  pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012,  berdasarkan 
kehendak Bupati Lampung Selatan. Beliau yang  sebelumnya telah 
mengumpulkan seluruh kepala desa, dan BPD (Badan Perwakilan Desa) pada 
tanggal 8 November 2012, di mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh para 
mediator perdamaian Kabupaten Lampung Selatan diantaranya, yaitu: Kades 
Agom, Kades Balinuraga, dan Kades Sidoreno, serta didampingi oleh Kasubdit 
Koordinator Masyarakat Polda Lampung.  

Pada langkah selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan dan perwakilan warga Desa Agom maupun warga Desa Balinuraga, 
beserta Polda Lampung sepakat menggelar deklarasi  perdamaian  sebagai 
spirit perdamaian pada tanggal 21 November 2012 di Lapangan  Waringin 
Harjo  Desa Agom  Kecamatan Kalianda. Dalam kegiatan tersebut  dihadiri 
oleh perwakilan warga kabupaten maupun kota se Lampung dan mediator 
perdamaian, yaitu Kades Agom, Kades Balinuraga, Kasubdit Koordinator 
Masyarakat Polda Lampung, dan Gubernur Lampung, serta para pejabat dari  
Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi Bali,  Aparat keamanan dari  TNI  
Polri. Penandatanganan maklumat damai dihadapan langsung  Raja Bali  
bersama Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) dan disaksikan 
oleh Ketua dari World Hindu Organisation dari India beserta seluruh Ketua 
MPAL se-Lampung.  

Maklumat yang ditandatangani  berisikan empat ketentuan,  yaitu:  
 

1.  Tokoh Tokoh Masyarakat Adat Lampung dan Bali sepakat bahwa tragedi 
Way Panji bukan merupakan konflik SARA, namun disebabkan adanya 
kepentingan kelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan 
dan kesatuan antara warga  Bali dan warga  Lampung. 

2.  Sepakat mengecam kejadian kerusuhan yang melibatkan warga Bali dan 
warga Lampung, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, 
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penganiayaan, penjarahan, serta pembakaran harta benda dari 
masyarakat tidak berdosa. 

3.  Bersepakat dalam beberapa hal untuk penyelesaian tragedi Balinuraga 
yakni diantaranya, menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses 
penyelesaian kasus dan solusi bermartabat dari penyelesaian konflik. 
Bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 
aparat keamanan, baik TNI dan Polri mengedepankan semangat netralitas 
dan ketidakberpihakan dalam mengawal tuntasnya hingga pemulihan 
kondisi warga yang menjadi korban. Memberikan dorongan dan 
dukungan atas upaya Komnas HAM dan lembaga-lembaga hukum dan 
masyarakat baik dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk 
mendoong terciptanya perdamaian abadi. Mendorong dan 
memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian abadi, 
dengan melibatkan unsur-unsur adat sebagai panglima dari kebudayaan 
Indonesia termasuk warga adat di dalamnya. Mewaspadai adanya kasus-
kasus lanjutan yang saling terkait dengan sejumlah kepentingan yang 
dapat merugikan masyarakat. 

4.  Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik 
dengan alasan apapun, hal ini terkait dengan pengaruhnya pada stabilitas 
keamanan dan ketertiban nasional. 

   Sehubungan dengan konflik antarwarga Balinuraga, maka sebaiknya untuk 
mencapai penyelesaian konflik secara damai dengan spirit perdamaian, 
kedua belah pihak yang berkonflik agar bersedia saling membuka diri dan 
membuka  hati.  Keengganan  untuk  saling  membuka  diri  dan  menerima     
kembali kelompok lain dalam kehidupan masyarakat   untuk saling 
memaafkan, sangat berat bagi pihak warga Lampung Desa Agom maupun 
warga Lampung Selatan.  Adapun  solusi yang diberikan terhadap konflik 
yang terjadi, (seperti  yang ditegaskan  Wijono, 2012)  memberikan tiga 
strategi efektif  yang bisa diterapkan dalam menyelesaian konflik tersebut, 
diantaranya dengan menggunakan strategi kalah-kalah (lose-lose strategy), 
strategi menang-kalah (win-lose strategy) dan strategi menang-menang (win-
win strategy).  

Strategi kalah-kalah (lose-lose strategy), di mana arbitrase sebagai  
prosedur bagi pihak ketiga (arbitrator)  mendengarkan kedua belah pihak 
yang berkonflik, dan arbitrator  bertindak  sebagai   penengah dalam     
penyelesaian konflik  melalui  suatu perjanjian yang mengikat, serta mediasi 
sebagai salah satu bentuk campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan 
konflik. Mediasi berbeda dengan arbitrase.  Namun pada prinsipnya sama, 
yaitu membuat kedua belah pihak mengalami kekalahan. Mediator atau 
orang yang menjadi penengah dalam mediasi tidak mempunyai wewenang 
secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkonflik.  

Dalam strategi menang-kalah (win-lose strategy), di mana a. Penarikan 
diri (withdrawal) dalam penyelesaian konflik, adakalanya dilakukan oleh 
salah seorang atau sekelompok orang yang berselisih  akan  dapat lebih 
efektif bila



 

 

 
 

peran yang dimainkan tidak saling tergantung koordinasinya, b. Taktik-taktik 
penghalusan dan perdamaian (smooting and conciliation tactics)  terhadap 
konflik merupakan upaya untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan 
secara halus, dengan melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan 
pihak lawan, diantaranya dengan: 
a. Bujukan (persuation). Satu usaha untuk menghadapi konflik adalah dengan 

cara berusaha membujuk pihak lain misalnya berusaha mengubah 
posisinya atau memberikan bukti-bukti nyata yang dapat mendukung dan 
memperkuat pisisinya dan memperlemah posisi lawanya.   

b. Taktik paksaan dan penekanan (forcing and pressure tactics). Taktik lain 
untuk mengatasi konflik biasanya menggunakan taktik-taktik paksaan dan 
penekanan terhadap pihak lain agar mengalah. Ada tiga macam cara dalam 
taktik ini, yaitu: Pemberian ancaman, Konsekuensi hukuman dan 
Pengikatan posisi. 

c. Taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran (bargaining 
and-exchange oriented tactics). Tukar menukar diartikan sebagai proses 
pertukaran persetujuan hingga mencapai satu kompromi, misalnya 
membuat suatu persetujuan ulang agar pihak lawan dapat menerima tanpa 
harus disertai dengan janji-janji tertentu.   

 
Adapun strategi menang-menang (win-win strategy), dengan: a. 

Pemecahan masalah terpadu (integrative problem solving). Pendekatan 
dengan mengantisipasi masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik 
perlu melakukan kerja sama mencari penyelesaian yang memuaskan bagi 
kedua belah pihak, b. Konsultasi proses antarpihak (inter-part process 
consultation) merupakan salah satu bentuk lain untuk melakukan strategi 
saya menang dan anda pun menang dengan menggunakan bentuk campur 
tangan pihak ketiga, yang berbeda dari arbitrase ataupun mediasi dalam 
beberapa strategi, yaitu  konsultasi proses pihak ketiga. Dengan tujuan 
mengembangkan hubungan antara kedua belah pihak yang berkonflik sesuai 
dengan potensi mereka masing-masing secara  efektif sehingga kedua belah 
pihak merasa puas. 

Berdasarkan  ketiga strategi penyelesaian konflik tersebut, yakni: 
strategi kalah-kalah (lose-lose strategy), strategi menang-kalah (win-lose 
strategy) dan strategi menang-menang (win-win strategy), dan berkaitan   
dengan penandatanganan  maklumat berisi 10 poin perjanjian  perdamaian 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik khususnya dan 
seluruh warga  yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya. 
Perjanjian perdamaian yang diterapkan oleh pemerintah  justru dengan   
strategi kalah-kalah  (lose-lose strategy), bukannya  menerapkan (win & win 
solution) demi terwujudnya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi 
dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang berkonflik, seperti 
yang diutarakan Jamil untuk memberikan kepuasan pada kedua belah pihak 
yang berkonflik.  Perdamaian  dengan strategi kalah-kalah (lose-lose strategy) 
justru membuat masing-masing pihak yang berkonflik merasa tidak puas, 



 

 

 
 

sehingga ada kemungkinan konflik kembali terjadi sangatlah besar.  Dengan 
strategi tersebut, begitu pula seperti apa yang ditegaskan oleh informan dari 
Kesbangpol Kalianda,  bahwa pihak-pihak yang berkonflik merasa kurang 
puas dan dikawatirkan kemungkinan muncul  konflik baru lagi. Maka  dari 
itu, perjanjian perdamaian  tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai 
sebuah perjanjian perdamaian yang yang sesuai harapan, dan sebaiknya 
pemerintah memperhatikan pendapat-pendapat dari kedua belah pihak yang 
berkonflik. 

Padahal penyelesaikan konflik antarwarga yang ideal  dengan  strategi 
menang-menang (win-win strategy) melalui cara konsultasi proses 
antarpihak (inter-part process consultation), seperti yang dijelaskan oleh 
Wirawan. Jika strategi menang-menang yang diterapkan dalam 
menyelesaikan  konflik antarwarga, maka masing-masing pihak yang 
berkonflik merasakan menang dan puas, dan tidak ada pihak-pihak yang 
merasa  lemah dan pada posisi kalah. Konsultasi proses antarpihak yang 
berkonflik pun  merupakan cara terbaik untuk mengetahui keinginan 
masing-masing pihak yang berkonflik. 

 Kejadian konflik  bulan Oktober 2012 lalu  merupakan pukulan berat 
bagi warga Desa Balinuraga, yang harus dapat merubah etika dalam 
menjalani kehidupan bersama di masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. 
Perubahan etika warga Desa Balinuraga  merupakan dorongan bersama dan 
suatu keinginan agar tetap dapat  hidup tenang, damai dan  diterima kembali 
oleh masyarakat Lampung Selatan. Sehubungan dengan maklumat 
perdamaian  yang telah ditandatangani  pada tanggal 4 November 2012, 
maka sebelumnya  disampaikan permohonan maaf dari warga masyarakat 
Bali Desa Balinuraga. Tindak lanjut  perdamaian tersebut sebenarnya  
digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, di mana sebagian besar penandatanganan 
diwakili oleh para korban dari kedua belah pihak yang berkonflik, seperti apa 
yang tertera dalam pernyataan perjanjian perdamaian  (Sumber : Kesbangpol 
Kalianda Lampung Selatan). Kemudian ditidaklanjuti dengan pernyataan 
sikap  warga  masyarakat Lampung Selatan, intinya  yaitu: 
1. Menolak perjanjian tersebut, ada kesan dilakukan dengan tergesa dan 

tidak memperhatikan keterwakilan warga masyarakat Lampung secara 
umum yang bertikai serta tidak memperhatian permasalahan-
permasalahan yang selama ini terjadi. 

2. Menuntut permohonan maaf warga masyarakat Balinuraga dan 
masyarakat Bali umumnya  secara terbuka dihadapan masyarakat 
Lampung Selatan, bukan dihadapan para pejabat dan di luar Lampung 
Selatan (di Hotel Novotel) serta dimuat media elektronik dan media cetak 
nasional. 

3. Mulai saat ini masyarakat Bali harus mampu bersosialisasi dengan 
masyarakat Lampung maupun lainnya di Lampung Selatan dengan: 
a. Tidak lagi menonjolkan ornamen-ornamen kesukuan dari mana 

mereka berasal. 



 

 

 
 

b. Tidak lagi memelihara bali, karena sangat mengganggu lingkungan 
masyarakat yang berbeda keyakinan. 

c. Tidak bertindak arogan atau memaksakan kehendak dalam 
menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. 
 

Nampaknya  model perjanjian perdamaian yang berisikan aturan-aturan 
yang mengikat, sehingga tidak memberikan ruang bebas bagi kedua belah 
pihak  yang berkonflik. Terlebih lagi, ketetapan dalam perjanjian perdamaian 
yang tertuang pada  maklumat  bukan merupakan  hasil rumusan pertemuan 
yang dibuat oleh  kedua belah pihak  dalam menyelesaikan konflik.  Ada 
pihak lain yang bekerja dalam membuat ikatan perjanjian perdamaian yang  
kurang pas dan mengena sasaran dalam poin-poin perjanjian perdamaian 
tersebut terhadap  pihak-pihak yang berkonflik,  khususnya warga 
masyarakat Desa Agom dan Lampung Selatan.  Demikian pula dalam proses 
negosiasi yang dilakukan pada tanggal 4 November 2012 di Balai Kraton 
menghasilkan 10 butir perjanjian perdamaian. Hal mana diperkuat oleh  
kedua belah pihak yang berkonflik diwakili oleh masing-masing kepala desa 
bermusyawarah guna menemukan suatu kesepakatan  dalam  menyelesaikan 
konflik yang terjadi, dan juga dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) 
dari masing-masing desa yang berkonflik, Pers serta LSM setempat. 

Selain itu, pihak-pihak yang mewakili dalam penandatangan perjanjian 
perdamaian  adalah para ahli waris dari korban-korban kedua belah pihak 
bukan orang-orang yang benar-benar kompeten dan berpengaruh mewakili 
warga masyarakat. Maka dari itu, perjanjian yang  telah dibuat dan 
dideklarasikan  hanyalah merupakan sebuah perjanjian perdamaian semu,  
karena perjanjian perdamaian yang  dibuat  berdasarkan  atas fasilitas 
Pemerintah Provinsi Lampung yang kurang   menyentuh  akar permasalahan 
konflik yang sebenarnya, sehingga tidak ada  kepuasan antarpihak-pihak  
yang berkonflik (khususnya di pihak warga Lampung Desa Agom dan warga 
masyarakat Lampung Selatan).  Pernyataan tersebut diakui  oleh salah 
seorang dari pihak yang berkonflik, di mana  sebagai warga Lampung Desa 
Agom  belum atau kurang menyetujui perjanjian damai tersebut, karena 
menurutnya pihak-pihak yang menandatangani perjanjian perdamaian  
bukan dari   kelompok jaringan masyarakat Lampung Selatan.  

Berdasarkan apa  yang  telah disampaikan oleh salah seorang wakil dari 
pihak yang berkonflik atau selaku kelompok jaringan masyarakat Lampung 
Selatan  menyatakan, bahwa perjanjian damai yang  telah dideklarasikan 
bukanlah merupakan sebuah perjanjian perdamaian yang kekal abadi. 
Adanya kemungkinan konflik di kemudian hari  dapat terulang kembali, 
apabila aparat dan pemerintah daerah tidak waspada terhadap pihak-pihak 
warga Desa Agom dan warga Desa Balinuraga yang masih merasa dendam 
dan masih menganggap konflik belum berakhir. 

Nampaknya, perjanjian perdamaian   dibuat sebagai peredam konflik 
cepat tertangani antara kedua belah pihak yang berkonflik.  Peredaman dan 
pencegahan konflik tersebut  sesuai  dengan  pasal 6  ayat 1, Bagian Kesatu 



 

 

 
 

Umum UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, di mana 
pencegahan konflik dilakukan dengan upaya meredam potensi konflik. 
Keadaan yang meminta  untuk menyetujui perjanjian tersebut. Posisi  sebagai 
pihak yang menjadi korban konflik bagi warga Desa Balinuraga, maka  
hanyalah menerima keputusan pemerintah tentang  perjanjian perdamaian 
tersebut.  Keadaan  mereka  dalam kondisi stress dan trauma menerima  
keputusan yang dibuat. Walaupun waktu itu masih ada  teror-teror  lewat 
sms tentang ancaman penyerangan kembali.  Maka dari itu,  mereka takut  
apabila  kelak  ada kejadian penyerangan kembali, seperti  yang disampaikan 
oleh salah seorang wakil dari pihak warga Desa Balinuraga. Warga Bali 
Balinuraga  berharap  situasi  dan  kondisi tetap damai, tenang dan aman, 
seperti yang diutarakan oleh informan dari Balinuraga, bahwa: “Kami sebagai 
warga Bali menginginkan kehidupan  damai, tanpa adanya ancaman-
ancaman melalui SMS sehingga  membuat kehidupan tidak tenang dan  
dihantui oleh rasa cemas dan trauma. Kami mau diterima oleh masyarakat 
Lampung Selatan  kembali tanpa membeda-bedakan kami, sehingga ketika  
ke tempat ramai seperti ke pasar  tidak merasa canggung”. Perjanjian 
tersebut diterima oleh warga Balinuraga karena keadaan warga Balinuraga 
yang masih dalam posisi  lemah, takut apabila dikatakan tidak mau mematuhi 
perjanjian tersebut.  
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GLOSARY 
 

 
peredam potensi konflik : dalam masyarakat dengan  melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang  memperhatikan 
aspirasi masyarakat, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik,  melakukan program perdamaian di daerah potensi 
Konflik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, 
menegakkan hukum tanpa diskriminasi, membangun karakter 
bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local dan 
menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk 
membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat 

 
strategi resolusi konflik : pendekatan terhadap konflik yang dialami 

pendekatan yang dilakukan dengan menghindari konflik, 
mengakomodasi dengan memberi kesempatan pada orang lain untuk 
mengatur strategi pemecahan masalah, kompetisi, kompromi atau 
negosiasi serta memecahkan masalah atau kolaborasi. 

 
Rekonsiliasi : perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan 

semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. 
 
tindakan resolusi konflik : tindakan mengurai suatu  permasalahan,  

pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan;  
tindakan pemecahan masalah bersama ; suatu usaha menangani 
sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang 
bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. 

 
spirit perdamaian : membangun perdamaian dalam kemajemukan, 

keanekaragaman, dan keberagamannya. 
 
kesepakatan perdamaian : persetujuan antara 2 pihak yang bertikai, biasanya 

negara atau pemerintahan, yang secara resmi mengakhiri konflik 
bersenjata. 

 
maklumat perjanjian : suatu peristiwa pemberitahuan, pengumuman yang 

dikeluarkan oleh pemerintah di mana seorang atau satu pihak 
berjanji kepada seorang atau pihak lain; suatu bentuk pemberitahuan 
tentang berlakunya suatu peraturan, yang di dalamnya memuat 
sanksi hukum yang berlaku bagi siapa saja yang tidak mau mentaati 
atau  menjalankan apa yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. 

 



 

 

 
 

deklarasi : pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal); suatu bentuk 
pernyataan, pengungkapan keterangan ataupun tindak tutur lainnya 
yang bertujuan untuk menghubungkan isi proposisi dengan realita. 

 
Mediator : pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 
sebuah penyelesaian. 

 
tragedi : cerita menyedihkan tentang tokoh yang biasanya memiliki kualitas-

kualitas yang baik, namun mengalami nasib yang buruk dan 
menyebabkan dirinya, atau kerabat dan sahabatnya mengalami 
masalah. 

 
stabilitas keamanan : suatu keseimbangan atau ketetapan dalam suatu 

pertahanan 
 
antisipasi : perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi 
 
konsultasi : pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, 

saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab per bab di atas, maka dapat  
disimpulkan, bahwa tahapan konflik  antara warga Desa Agom dan warga 
Desa Balinuraga, di mana  pada  tahap prakonflik diawali dengan persepsi 
dan penilaian penyebab konflik, diantaranya respon pemerintah  lamban  
dalam menangani permasalahan,  reaksi atas kebijakan pemerintah 
berseberangan dengan aspirasi masyarakat, rendahnya frekuensi silaturahmi 
dan kebersamaan antarwarga desa tokoh masyarakat, dan  pemuda, dan 
kurangnya pembinaan  generasi muda. Berita tentang gadis-gadis  jatuh dari 
motor dan  isu  pelecehan seksual tersebar luas, membuat geram   warga 
masyarakat  Lampung Selatan. Dalam pelaksanaan dialog terjadi 
nonkomunikatif, nonintensif dan nonkonsensus tentang  kesepakatan  
tuntutan. Terjadilah eskalasi konflik pada tahap konfrontasi dengan 
beberapa kali serangan dan pertahanan serangan, sebelum beranjak ke 
puncak konflik yang membuat Desa Balinuraga porak poranda. 

Konflik  kekerasan  merupakan insiden konflik  tergolong besar terjadi  
antarwarga dan antardesa di wilayah perdesaan yang hidup bertetangga 
antara warga Desa Agom   dengan warga Desa Balinuraga Kabupaten 
Lampung Selatan, di mana pihak warga Desa Agom dengan massa 
pendukungnya yang merasa sebatin, spontanitas  berusaha menyerang dan 
menghancurkan pihak  warga Desa Balinurga.   

Resolusi konflik   antara pihak-pihak yang berkonflik  terlaksana  pada 
tahap akibat melalui bentuk resolusi perselisihan alternatif (alternative 
dispute resolution). Kedua belah pihak yang berkonflik, khususnya  para 
tokoh   dan segenap perangkat desa  melakukan proses pengendalian 
terhadap masing-masing warganya.  Proses penghentian konflik dan aksi 
kekerasan  juga dilakukan oleh intervensi pihak militer.   Proses rekonsiliasi 
dan strategi bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan  melalui intervensi 
pihak ketiga  yang memiliki otoritas di mana masing-masing pihak 
menyepakati dan mematuhi isi dari kesepakatan damai dengan strategi 
kalah-kalah (lose-lose strategy), di mana arbitrase sebagai  prosedur bagi 
pihak ketiga (arbitrator)  mendengarkan kedua belah pihak yang berkonflik, 
dan arbitrator  bertindak  sebagai   penengah dalam     penyelesaian konflik  
melalui  suatu perjanjian yang mengikat, serta mediasi sebagai salah satu 
bentuk campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik, serta 
menerima dilakukan pembangunan perdamaian (peace building). 
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