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dimensi konflik sosial apa saja yang paling relevan ditangani dan tidak bisa
ditangani oleh mekanisme adat.
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melibatkan kelompok adat/suku bangsa yang berbeda dengan kekuatan yang relatif
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membuka peluang terjadi kembali di masa yang akan datang. Sehubungan dengan
itu, pranata adat akan lebih efektif jika diperankan dalam pencegahan konflik.
Dalam dimensi pencegahan konflik, pranata adat juga diperankan dalam
penyelesaian perselisihan secara damai sekaligus meredam potensi Konflik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

Realitas

sebagian

masyarakat

Indonesia

yang

masih

menjalankan pranata adat menjadi faktor sosiologis dari peran
kelembagaan mekanisme penyelesaian konflik. Pada Bab VI pasal
10 UU Penanganan Konflik Sosial pranata adat menjadi salah satu
unsur atau pilihan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian
konflik sosial. Pasal 41 menjelaskan secara spesisik bagaimana
mekanisme

adat

berperan

sebagai

mekanisme

penyelesaian

konflik. Rekomendasi penyelesaian konflik dari mekanisme adat
diakui oleh pemerintah. Pemberian peranan pranata adat dalam
UU Penanganan Konflik Sosial adalah fondasi legal bagi pranata
adat dalam sistem penyelesaian konflik. Namun demikian masih
perlu pengkajian tentang bagaimana posisi pranata adat dalam
sistem

hukum

nasional?

Selain

itu,

melihat

bagaimana

kemungkinan pranata adat mampu berperan dalam penanganan
dimensi-dimensi konflik tertentu.
Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia
dengan jumlah penduduk lebih dari 2591 juta jiwa merupakan
fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Masyarakat Indonesia
1

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/19/10594911/Jumlah.Penduduk.Indonesia.259.Juta

yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau
adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Heterogenitas
sosial secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi
kontribusi

positif

pada

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Namun pada sisi lain, heteregonitas sosial juga
membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat
ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial
dan

ekonomi,

serta

ketidakterkendalian

dinamika

kehidupan

politik.
Demokrasi yang menyediakan keterbukaan ruang publik
menjadi

variabel

penting

dalam

heterogen Indonesia. Sebab

mendinamisasi

masyarakat

keterbukaan mendorong setiap

kelompok kepentingan termasuk kelompok adat mengekspresikan
dan memperjuangkan kepentingan. Perjuangan kepentingan

itu

bisa saling berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain.
Kondisi dinamis tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah
satu negara dengan tingkat kerentanan konflik sosial cukup tinggi.
Konflik tersebut mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya
rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci,
dan antipasti antar kelompok sosial. Konsekuensi dari semua hal
tersebut adalah tidak terwujudnya kesejahteraan umum.
Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
filosofis adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

yang mengatasi segala perbedaan pendapat atau konflik yang
terjadi di antara kelompok masyarakat. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 bahwa, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam
suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh
tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa
aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya
kesejahteraan umum.
Perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat
berpotensi menciptakan konflik kekerasan yang mengakibatkan
terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan
nasional. Potensi konflik menjadi bentuk kekerasan diantara
berbagai

kelompok

rendahnya

kualitas

sosial

dipengaruhi

kelembagaan

oleh

ketiadaan

pengelolaan

konflik

atau
yang

tersedia.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, fenomena
konflik sosial yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami
peningkatan.

selama tahun 2012 jumlah konflik sosial mencapai

89 kasus. Padahal pada tahun sebelumnya berjumlah 77 kasus
saja. Kasus konflik sosial bagaikan fenomena gunung es, yang
terlihat hanya tataran permukaannya saja. Padahal bisa dipastikan
jumlah kasus sebenarnya pasti jauh lebih tinggi dari itu. Predikat
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki citra ramah

tamah dan sopan santun tampaknya sudah tergerus. Bentrokan
antarwarga, bentrokan antarmahasiswa, bentrokan mahasiswa
dengan aparat sering muncul ke permukaan ruang publik nasional.
Konflik-konflik sosial yang mencapai bentuk kekerasan telah
menelan korban jiwa mencapai 28 korban jiwa dan 200 korban
luka serius serta kerugian material dan non-material.2
Indonesia

merupakan

negara

plural

dengan

kelompok-

kelompok suku, agama, dan ras hidup berdampingan. Dalam
kondisi seperti ini tidak jarang masalah kecil dapat menyulut
kemarahan salah satu kelompok sehingga memicu terjadinya
ketegangan.3 Ketegangan antar kelompok atau golongan juga
merupakan

penyebab

terjadinya

kekerasan.

Beberapa

kasus

konflik dengan isu SARA pernah pecah di Sampit, Ambon, Poso
dan

perang

suku

di

Papua.

Berbagai

konflik

horizontal

sesungguhnya telah mendapatkan pengelolaan dari mekanisme
kebijaksanaan lokal (local wisdom). Kebijaksanaan lokal mewujud
kedalam peraturan adat istiadat yang telah hidup dari generasi ke
generasi.
Masyarakat Indonesia yang heterogen masih menjalankan
adat

yang

bersumber

dari

nilai-nilai

budaya

lokal

sebagai

mekanisme pengelolaan konflik. UU No. 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial, telah menjamin dan mendorong fungsi

2
3

http://makalahst.blogspot.com/ di akses tgl 20 Maret 2014
http://chorija-yusli.blogspot.com/2011/11/konflik-antar-kelompok.html

pranata adat dan/atau pranata sosial dalam pengelolaan serta
penyelesaian konflik-konflik sosial.4 Pengaktifan fungsi pranata
adat

dalam

penyelesaian
merupakan

pengelolaan
dan

tidak

upaya

konflik,
muncul

menghindari

agar

konflik

menemukan

dalam

bentuk

kekerasan,

tumpang

tindih

mekanisme

penyelesaian konflik antara mekanisme adat yang tergolong
sebagai ADR (alternative dispute resolution) dengan mekanisme
formal seperti pengadilan.
Berdasar pada masalah tersebut di atas, kajian ini berupaya
melakukan telaah tentang bagaimana pranata adat secara umum
dan

ideal

memiliki

fungsi

sebagai

mekanisme

ADR

dalam

penanganan konflik sosial. Kajian ini akan berfokus pada dimensi
konflik sosial apa saja yang paling relevan ditangani dan tidak bisa
ditangani oleh mekanisme adat.

B.

Permasalahan
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:
4

Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2012
(1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan
mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.
(3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat
yang terlibat dalam Konflik.
(4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan
oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
(5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan
aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat

1.

Bagaimana peranan pranata adat dalam penanganan
konflik sosial dalam masyarakat heterogen Indonesia?

2.

Pada kategori dan tingkat konflik sosial bagaimana
mekanisme adat bisa dilakukan?

3.

Bagaimana relevansi dan implementasi UU No. 7
Tahun

2012

penanganan

Penanganan
konflik

Konflik

sosial

Sosial

antara

dalam

kelompok

masyarakat melalui Pranata Adat.

C.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Pengkajian ini, adalah:
1. Mengetahui peranan pranata adat dalam penanganan
konflik sosial dalam masyarakat heterogen Indonesia
2. Mengetahui model mekanisme pranata adat dalam
penanganan konflik sosial dalam masyarakat;
3. Mengetahui dimensi dan tingkat konflik sosial yang
bisa ditangani oleh mekanisme adat.
4. Mengetahui relevansi dan implementasi UU No. 7
Tahun

2012

Penanganan

Konflik

Sosial

dalam

penanganan konflik antara kelompok masyarakat.

Sedangkan

kegunaan

penyusunan

pengkajian

ini,

di

antaranya adalah dari hasil pengkajian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan
hukum

nasional

khususnya

serta

substansi

terciptanya

pengaturan

sistem

peran

hukum

pranata

nasioanal,

Adat

dalam

pencegahan dan penghentian konflik antar kelompok masyarakat,
serta secara teoritis diharapkan hasil pengkajian ini mampu
memberikan sumbangan secara praktis pemikiran dalam upaya
menyempurnakan

penerapan

peran

pranata

Adat

dalam

pencegahan dan penghentian konflik antar kelompok masyarakat
(UU No. 7 Tahun 2012 ).

D.

Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas beberapa istilah
yang digunakan dalam pengkajian ini, maka perlu dibuat kerangka
konsepsional sebagai berikut:
1.

Pranata Adat
Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat
yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.5

Dalam Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa, ―Negara
mngakui

dan

menghormati

masyarakat

hukum

tradisionalnya

sepanjang

adat

kesatuan–kesatuan
beserta

masih hidup dan

hak-hak
sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara

5

Pasal 1 angka 15 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

kesatuan

Republik

Indonesia

yang

diatur

dalam

undang-undang‖. Kemudian dalam Pasl 28 I ayat (3),
menyatakan bahwa,
masyarakat

―Identitas budaya dan hak

tradisional

dihormati

selaras

dengan

perkembangan zaman dan peradaban‖.
2.

Pencegahan Konflik
Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan
peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

sistem

peringatan dini.6

3.

Penghentian Konflik
Penghentian

Konflik

adalah

serangkaian

kegiatan

untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban,
membatasi

perluasan

dan

eskalasi

Konflik,

serta

mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian
harta benda.7
4.

Konflik Kekerasan
Secara

konsep

sosiologis,

konflik

merupakan

perbedaan dan atau benturan diantara dua atau lebih
kepentingan aktor-aktor di dalam arena relasi sosial
spesifik seperti sekolah, perkantoran, pasar, dan jalan
raya Perbedaan atau benturan bisa muncul dalam
tindakan damai dan juga kekerasan. Konflik kekerasan
6
7

Pasal 1 angka 3 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Pasal 1 angka 4 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

muncul

dalam

membunuh

dan

bentuk

tindakan

merusak

mengancam,

infrastruktur.

Konflik

kekerasan merupakan masalah sosial yang harus
ditangani dan dikelola melalui mekanisme tertentu
secara legal atau adat.8
5.

Kelompok
Kelompok

merupakan

kumpulan

manusia

yang

merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat
dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi
antara manusia itu.9
6.

Masyarakat
Pengertian

masyarakat

menurut Koentjaraningrat

Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhlukmakhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat
istiadat tertentu.10

E.

Kerangka Pemikiran

Ilmu sosial, khususnya studi konflik, mendefinisikan konflik
sebagai perbedaan atau benturan kepentingan diantara berbagai
aktor untuk mencapai tujuan khusus. Setiap aktor, baik individu

8

Novri Susan, 2010, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Penerbit
Kencana, Jakarta.
9
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
10
http://fatih-io.biz/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html

dan kelompok, tidak pernah bisa lepas dari kepentingan.11 Oleh
sebab itu konflik konflik merupakan situasi yang wajar dalam
setiap masyarakat. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik
dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat.
Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya,
integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
Salah satu pendekatan dalam teori konflik yang masih kuat
digunakan dalam studi ini adalah Lewis Coser. Menurut Coser,
konflik

bersifat

fungsional

secara

positif

maupun

negatif.

Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak
memperkuat

kelompok,

sebaliknya

bersifat

negatif

apabila

bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai
yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif
apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu
kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional
positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural
dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.12 Selain itu Coser
membagi tipe konflik menjadi dua, yaitu konflik riil dan non-riil.
Konflik riil bersumber pada masalah-masalah material yang jelas
dan empirik. Tipe konflik ini cenderung lebih mudah ditangani.
Misal konflik yang bersumber pada perebutan harta atau sumber
daya

11

alam.

Sedangkan

konflik

non-riil

adalah

konflik

yang

Novri Susan, 2012, Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di
Indonesia, Penerbit KoPi, Yogyakarta.
12
ibid

bersumber pada hal-hal yang imajinatif, tidak material dan rentan.
Termasuk tipe ini adalah konflik berbasis pada agama, etnisitas
dan identitas. Konflik sosial sendiri bisa mencakup kedua tipe ini
sekaligus.
Ahli lain adalah Piere Van den Berghe. Berghe mencoba
mempertemukan
menunjukkan

perspektif

beberapa

fungsional

persamaan

dan

analisis

konflik.
antara

Dia
kedua

pendekatan itu, yaitu sama-sama bersifat holistik karena samasama melihat masyarakat sebagai terdiri atas bagian-bagian yang
saling berkaitan satu dengan yang lain, serta perhatian pokok
ditujukan kepada antar hubungan bagian-bagian itu13. Teori
fungsional struktural maupun teori konflik, keduanya cenderung
sama-sama memusatkan perhatian terhadap variabel-variabel
mereka sendiri dan mengabaikan variabel yang menjadi perhatian
teori lain. Sebagai upaya untuk mempertemukan kedua teori
tersebut, Berghe beranggapan bahwa konflik dapat memberikan
sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula
melahirkan konflik.
Menurut pandangan konflik nilai, konsep sickness atau pun
sosial expectation merupakan konsep yang subjektif, sehingga
sulit untuk dijadikan acuan dalam memahami masalah sosial.
Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa penyimpangan
terhadap peraturan tidak selalu sama dengan kegagalan dari

13

ibid

peraturan

tersebut

dalam

mengendalikan

kehidupan

bermasyarakat.
Masyarakat
semakin

adalah

kompleks,

dinamik,

sehingga

serta

tidak

terus

menutup

berkembang
kemungkinan

terjadinya suatu penyimpangan peraturan, karena si pelaku
terbiasa hidup dalam kelompok lain yang nilainya berbeda, bahkan
saling bertentangan. Pola pikir ini menjelaskan, bahwa masalah
sosial terjadi apabila dua kelompok atau lebih dengan nilai yang
berbeda saling bertemu dan berkompetisi14. Untuk menjelaskan
pengertian tersebut dapat diambil contoh kasus pemilik rumah
dengan penyewa rumah. Pemilik rumah menghendaki sewa rumah
dinaikkan, sementara itu penyewa rumah mengharapkan sewa
rumah yang rendah. Situasi semacam ini dapat mendatangkan
konflik, dan konflik tersebut disebabkan oleh karena nilai dan
kepentingan berbeda. Konsekuensi lebih lanjut, dalam masyarakat
dapat timbul polarisasi.
Dalam format yang berbeda, juga dapat terjadi dalam
bentuk

kehidupan

sosial

yang

lain.

Konflik

antar

generasi

misalnya, dapat terjadi karena perbedaan orientasi nilai antara
generasi tua dengan generasi muda. Di satu pihak, generasi tua
masih berpegang pada nilai-nilai lama sehingga memandang apa
yang dilakukan oleh generasi muda sebagai penyimpangan nilai.
Dilain pihak, generasi muda dengan menggunakan orientasi nilai
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yang baru, memandang generasi tua bersikap kolot. Situasi
semacam ini banyak dijumpai dalam masyarakat yang sedang
berada pada proses transformasi dan proses perubahan sosial
yang pesat.
Masalah sosial yang berasal dari konflik nilai juga dapat
dijumpai

dalam

masyarakat

yang

kompleks

yang

mengenal

adanya isu minoritas dan mayoritas. Minoritas adalah sekelompok
orang yang tidak menerima perlakuan yang sama dibandingkan
dengan kelompok orang yang lain dalam masyarakat yang sama15.
Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah ini dikenal tiga
terminologi yaitu minoritas rasial, minoritas etnik dan asimilasi.
Minoritas rasial terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai
karakteristik yang merupakan pembawaan biologis seperti warna
kulit.

Minoritas

etnik

terdiri

dari

sekelompok

orang

yang

mempunyai penampilan budaya yang berbeda dengan yang
digunakan

oleh

sebagian

besar

anggota

masyarakat.

Aspek

kultural yang dapat membentuk minoritas tipe ini adalah bahasa,
agama, asal kebangsaan, kesamaan sejarah dan sebagainya.
Apabila anggota dari kelompok minoritas baik dari latar
belakang ras maupun etnik, menggunakan atau mengadopsi
karakteristik dari budaya yang merupakan arus utama dalam
lingkungan masyarakat yang luas, melalui adaptasi pola kultural
mereka yang "unik" kedalam pola kultur kelompok mayoritas, atau
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melalui perkawinan silang, maka terjadilah proses asimilasi. Sudah
barang tentu diantara ketiga fenomena tersebut yang potensial
menumbuhkan konflik adalah minoritas rasial dan minoritas etnik,
sedang asimilasi cenderung fungsional terhadap struktur karena
mendorong integrasi.
Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki
nilai

positif,

sejarah

membuktikan

bahwa

menimbulkan

akibat

berkualitas.

jaman

maupun

kenyataan

konflik

sosial

secara

negatif

ketika

tidak

Bentrokan,

kekejaman

maupun

hingga

kini

langsung

selalu

tertangani

secara

kerusuhan

yang

terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa
dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan
golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara
langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual,
serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya
konflik etnis di Kalimantan Barat. Dampak dari konflik tersebut
adalah terjadi hambatan, perkembangan kemajuan masyarakat;
dan akhirnya dapat memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi
sosial

maupun

pembangunan.

disintegrasi

nasional

yang

menghambat

F.

Metode

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pengkajian
ini lebih menitik beratkan pada penelitian hukum yang normatif.16
Namun demikian tetap akan menggunakan data empiris17sebagai
pendukung. Dengan demikian pokok permasalahan diteliti secara
yuridis normatif.
Metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menjelaskan
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
peran Pranata Adat dalam pencegahan dan penghentian konflik
antar kelompok masyarakat, khususnya UU No. 7 Tahun 2012 .

1.

Aspek Pengkajian
Pengkajian ini menggunakan pendekatan sosio hukum
(socio-legal), dengan maksud ingin melihat lebih jauh
daripada

16

sekedar

pendekatan

doktrinal,

sehingga

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV.

Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian
yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan
horisontal, (4)perbandingan hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto
dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan
dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal.15.
17

Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu

data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran
sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

memiliki perspektif lebih luas dengan melihat hukum
dalam hubungannya dengan sistem sosial, budaya,
dan ekonomi masyarakat,18 khususnya

dari sistem

budayanya.
2.

Spesifikasi Pengkajian
Pengkajian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan
menggambarkan

secara

keseluruhan

obyek

yang

diteliti secara sistematis dengan menganalisis datadata yang diperoleh.
3.

Jenis dan Sumber Data Pengkajian
Dalam pengkajian ini digunakan bahan pustaka yang
berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data
sekunder mencakup:19
a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar
dan peraturan terkait lainnya.

b.

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c.

Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan
petunjuk bahan hukum primer dan sekunder,

18

Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta:
Cyberconsult, 1999) hal. 153
19

Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982)
hal.52, Lihat juga Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank
Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 14 – 15.

yaitu kamus, buku saku, agenda resmi, dan
sebagainya.
4.

Metode Pengumpulan Data
Dalam pengkajian ini sebagaimana diuraikan diatas
menggunakan

bahan

pustaka

yang

berupa

data

sekunder sebagai sumber utamanya. Maka teknik
pengumpulan

data

kepustakaan,
manual

yang

maupun

dilakukan
diperoleh

melalui

melalui

elektronik

studi

penelusuran

berupa

peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran
atau majalah, dan juga data internet yang yang terkait
dengan peran Pranata Adat dalam pencegahan dan
penghentian
Kemudian

konflik
data

antar

kelompok

tersebut

masyarakat.

diinventarisir

dan

diklasifikasikan serta disusun secara komperhensif.
5.

Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam pengkajian ini
adalah metode kualitatif.20Data yang telah terkumpul
dianalisis,

kemudian

di

organisir,

dipilah,

diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian
secara sistematis.

20

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; juga

John

W

Creswell,

Research

Design:

Qualitative

Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994.

&

Quantitative

Approaches,

Sage

Proses analisa pertama dari norma hukum positif yang
diketahui dan terakhir penemuan asas-asas hukum
dan

selanjutnya

doktrin-doktrin21

serta

teori-teori

dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis data
yang

diperoleh

dan

selanjutnya

akan

ditarik

kesimpulan

21

Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta:

Elsam Huma, 2002) hal.15. Lebih jauh dikatakan bahwa penelitian-penelitian kualitatif menurut
aliran Strauss (dan Glaser) adalah penelitian untuk membangun teori, dan tidak Cuma berhenti pada
pemaparan data mentah belaka.

BAB II
PERANAN PENANGANAN KONFLIK PRANATA ADAT
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A.

Pengaturan Tentang Penanganan Konflik antar
Kelompok Masyarakat
Konflik sosial, dengan kekerasan, memiliki sifat yang sulit

tertangani (intractable conflict) disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya 1) setiap konflik sosial memiliki sejarah yang panjang,
tidak muncul tiba-tiba. (2) Isunya berkelindan, kompleks, tidak
tunggal. (3) Totalitas keterlibatan semua pihak. Oleh karenanya
penanganan konflik sosial membutuhkan proses panjang yang
melibatkan lembaga modern negara dan juga adat yang telah ada
jauh sebelum negara itu sendiri berdiri.
Penanganan

konflik

sosial

merupakan

proses

menuju

pencegahan dan atau penghentian kekerasan serta menemukan
pemecahan masalah yang bisa diterima oleh para aktor berkonflik.
Penanganan tersebut bisa secara langsung dilakukan oleh pihak
berkonflik maupun keterlibatan pihak ketiga (mediator konflik).
Proses mencegah dan menghentikan kekerasan, serta mencari
pemecahan masalah merupakan proses kompleks yang melibatkan
dimensi tata kelola konflik diantaranya sistem kebudayaan, nilai
sosial, adat istiadat, kepentingan para aktor, desain kelembagaan
sosial politik dan sistem hukum.

Pada kasus-kasus konflik sosial tertentu yang tidak terlalu
kompleks dan tanpa dimensi kepentingan yang besar proses
penangan bisa menjadi lebih mudah. Kasus konflik sosial yang
lebih kompleks oleh keterlibatan kepentingan besar termasuk
kepentingan memperebutkan sumberdaya alam, agraria, identitas,
politik, dan keselamatan kolektif komunitas cenderung lebih sulit
tertangani. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat
sangat heterogen yang secara empiris sering mengalami konflik
sosial

sarat

oleh

benturan

kepentingan-kepentingan

besar

tersebut.
Masyarakat Indonesia masih menyimpan catatan historis
konflik kekerasan antar aktor kepentingan baik organisasi dan
komunitas. Masyarakat Ambon-Maluku pada tahun 1999-2003,
awal demokratisasi paska rejim Orde Baru, terlibat dalam konflik
kekerasan yang melibatkan kepentingan-kepentingan ekonomi,
identitas, etnisitas dan keagamaan secara bersamaan. Mobilisasi
kelompok-kelompok berbeda etnis dan agama yang terjebak di
dalam lingkaran dendam telah meluluhlantakkan Ambon. Ratusan
ribu harus mengungsi, terutama para orang tua, ibu-ibu dan anakanak. Pada tahun yang sama, Poso di Sulawesi Utara juga
mengalami konflik sosial dan kekerasan yang sampai saat ini
menciptakan

efek

Kalimantan

Barat

segregasi

sosial

mengalami

parah.

kehancuran

Kota

Sampit

pada

di

sistem

masyarakatnya, kerusakan infrastruktur dan trauma kolektif di

antara etnis Madura dan Dayak paska gelombang kekerasan tahun
2002.
Upaya penanganan konflik yang melibatkan struktur negara
dan sistem hukum, seperti pada kasus-kasus tersebut di atas,
tidak cukup. Sistem hukum tidak mampu menangani konflik yang
di dalamnya pembunuhan, perusakan dan intimidasi merupakan
tindak pidana. Situasi konflik kekerasan pada sebagian kasus
bahkan telah menyeret aparatur keamanan ke lingkaran konflik
(Trijono, 2002). Mereka mengambil posisi sebagai aktor konflik
primer dan bersama melakukan mobilisasi kekerasan. Belajar dari
kasus konflik sosial dengan kekerasan di Ambon, Poso dan Sampit
penanganan konflik bekerja optimal ketika kelembagaan adat
difungsikan oleh masyarakat sipil dan para pemimpin politik.
Berdasarkan pada relevansi dan signifikansinya, negara
sesungguhnya telah memberi tempat pranata (kelembagaan) adat
pada pengaturan legal di dalam sistem hukum positif. Walaupun
demikian pengaturan tersebut, sampai saat ini, masih tidak cukup
kuat sebagai fondasi bagi pelaksanaan pranata adat dalam
penanganan konflik-konflik sosial. Oleh sebab itu pada bagian ini,
penting untuk menelaah secara kritis pengaturan pranata adat
dalam penanganan konflik sosial.

B.

Prinsip Pranata Adat Dalam Pencegahan dan
Penghentian Konflik
Pranata adat, dalam tradisi ilmu sosiologi, merupakan

susunan pengetahuan terkait tentang baik buruk, benar salah, dan
kebenaran-kebenaran
dikodefisikasikan

tentang

sebagai

kehidupan

peraturan

(nilai

sosial)

yang

laku

para

bertingkah

anggotanya, serta dijaga oleh peranan kepemimpinan (posisi
sosial) dalam pelaksanaannya. Pengertian ini membagi pranata
adat kedalam tiga dimensi sosial, yaitu nilai sosial yang telah
terbangun

lama,

peranan

kepemimpinan

dalam

menjaga

seperangkat aturan dan praktik dari nilai sosial yang telah
dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari para anggota.
Ketiga dimensi sosial pranata adat tersebut kemudian
mengait

bidang-bidang

kehidupan

termasuk

diantaranya

pengelolaan tanah milik kolektif masyarakat, tata cara perkawinan,
dan mekanisme penanganan sengketa atau konflik diantara para
anggotanya. Kesatuan masyarakat yang memiliki tiga dimensi
sosial disebut sebagai masyarakat adat. Pada makalah ini definisi
masyarakat adat bisa merujuk pada Kongres Adat Nusantara I
(KMAN

I)

pada

maret

1999.

KMAN

I

menyatakan

bahwa

masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal
usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu,
serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan
wilayah sendiri.

Pada banyak literatur dalam penanganan konflik, baik
pencegahan

dan

penyelesaian

penghentian

masalah,

pranata

kekerasan,
adat

serta

memiliki

mekanisme
prinsip

yang

berbeda-beda. Prinsip tersebut harus sesuai dengan tiga dimensi
pranata adat yang bisa berbeda antara masyarakat adat satu
dengan yang lainnya. Ilustrasi pranata adat dalam masyarakat
Papua bahwa setiap konflik yang telah menyebabkan luka atau
kematian pada salah satu pihak maka harus ada penghukuman
setimpal pada pelaku. Penghukuman setimpal tersebut bisa dalam
bentuk pembalasan sampai pelaku terbunuh atau ganti rugi dalam
jumlah materi melalui upacara tertentu. Prinsip pranata adat yang
pertama dalam penanganan konflik, pada gilirannya, adalah
kesesuaian dengan dimensi sosial pranata adat.
Namun demikian konteks masyarakat adat dalam negara
hukum Indonesia menyebabkan prinsip tersebut harus selaras
dengan sistem hukum yang berlaku. Prinsip keselarasan antara
pranata adat dengan hukum positif pada beberapa dimensi
pelaksanaannya tidak menemukan kendala. Akan tetapi banyak
dari pelaksanaannya juga menemukan ketidakselarasan yang
mana

antara

pranata

adat

dan

hukum

positif

memiliki

pertentangan konsep atau pandangan terhadap praktik tertentu
dalam konflik. Misal pembunuhan dalam kasus konflik antar
anggota masyarakat adat, hukum positif akan memasukkannya

sebagai tindak pidana walaupun pranata adat telah menyelesaikan
melalui mekanismenya secara mandiri.
Gagasan

pengoptimalan

fungsi

pranata

adat

dalam

penanganan konflik sosial berhadapan dengan prinsip keselarasan
dengan

sistem

hukum

positif.

Kenyataan

ini

mengharuskan

penetapan porsi sejauh mana pranata adat memiliki kewenangan
dalam penanganan kasus konflik sosial diantara para anggotanya.
Oleh karenanya pengaturan fungsi pranata adat ini harus diatur
secara lebih rinci dan pasti melalui sistem hukum Indonesia
sehingga terbangun kelembagaan penanganan konflik sosial dalam
pranata adat secara lebih jelas.

C.

Kelembagaan Penanganan Konflik

Kelembagaan penangan konflik sosial berbasis pada fungsi
dan peranan pranata adat, berdasar pada hasil kajian TIM
menawarkan konsep
kelembagaan
konteks

penanganan

hukum

positif

konflik

dalam

Indonesia.

pranata

Langkah

adat

pertama

pada
adalah

penentuan konsep konflik sosial secara lebih terbatas, konkrit dan
tidak melebar ke dimensi-dimensi konflik non-sosial. Konflik sosial
memiliki dimensi cukup kompleks yang mencakup isu identitas,
keagamaan, kekeluargaan, kesalahpahaman (komunikasi), sampai
isu

perebutan

posisi

kepemimpinan

dalam

masyarakat

adat

sendiri. Kajian ini menawarkan konsep pembatasan konflik sosial
yang terkait isu konflik sumber daya termasuk di dalamnya isu

Konsitusi,
Hukum
Adat; UU
Pengakuan
Adat

KONFLIK SOSIAL
(sumber: kriminal.
Pertanahan, isu SARA,
wilayah kesukuan, dan
keluarga)

Hukum
Positif

Mekanisme
Peradilan
Mekanisme
peradilan

Mekanisme
keamanan

Mekanisme
dialog-negosiasi

HUKUM POSITIF
- Kepolisian
- Jaksa
- Pengadilan

Mekanisme
rekonsiliasi

PRANATA ADAT
Konsep: mekanisme sosial yang
terbangun secara turun temurun
sebagai tradisi.

Catatan:
1. Jika keputusan adat telah
diterima oleh pihak
berkonflik masih perlu ke
peradilan negera?
2. Jika keputusan adat tidak
diterima oleh salah satu
pihak yang berkonflik maka
perlu dibawa ke peradilan
negara?

agraria. Konflik agraria perlu masuk kedalam kategori konflik
sumberdaya yang harus dikaji secara khusus di luar kajian tentang
konflik

sosial.

Berikut

penanganan konflik:

adalah

figur

konsep

kelembagaan

Kajian ini menemukan ada empat mekanisme kelembagaan
penanganan

konflik

dari

pranata

adat,

yaitu

mekanisme

keamanan, mekanisme peradilan, mekanisme dialog-negosiasi
(musyawarah), dan mekanisme rekonsiliasi.
Pranata adat memiliki fungsi mekanisme keamanan pada
tingkat

tertentu

terutama

dalam

peran

pencegahan

dan

penghentian tindak kekerasan. Fungsi ini harus bisa bekerjasama
dan selaras dengan aparatur keamanan negara. Walaupun pada
aspek sosiologis antropologis, dimensi mekanisme keamanan
pranata adat lebih kuat. Mekanisme ini bisa dijalankan oleh
dimensi sosial pranata adat terutama dimensi kepemimpinan.
Masyarakat adat masih cenderung memberikan ketaatan dan
kepercayaan kepada kepemimpinan. Para pemimpin adat berdasar
relasi dengan para anggotanya ini diharapkan mampu mencegah
dan menghentikan tindak kekerasan.

D.

Model Penyelesaian Konflik Melalui mekanisme
Pranata Adat

Penyelesaian konflik sosial berarti ada kesepakatan khusus
diantara dua aktor berkonflik yang diterima dan dilaksanakan
secara seimbang serta bertanggung jawab (Susan, 2014). Secara
teoritik model penyelesaian konflik meliputi 3 (tiga) model yaitu
kesepakatan

mengakhiri

konflik

kekerasan,

menjalankan

isi

kesepatakan secara bertanggung jawab baik bentuk kompromi
maupun pemecahan masalah, serta kemauan untuk melakukan
rekonsiliasi.

Pranata

adat

melalui

kelembagaan

penanganan

konfliknya pun pada banyak kasus Indonesia memiliki empat
model tersebut.
1) Kesepakatan mengakhiri konflik kekerasan
Pranata

adat

memiliki

kapasitas

mendorong

model

penyelesaian konflik dalam bentuk kesepakatan diantara berbagai
aktor berkonflik untuk

mengakhiri tindak kekerasan. Tindak

kekerasan merupakan masalah paling sensitif yang membutuhkan
penyelesaian

secara

efektif

agar

tidak

menimbulkan

korban

berjatuhan. Setiap pranata adat memiliki cara berbeda untuk
menuju kesepakatan ini.
2) Menjalankan isi kesepakatan secara bertanggung jawab
Kesepakatan berarti para actor berkonflik berhasil mencapai
rumusan dan butir-butir yang mensyaratkan hak dan kewajiban.
Kesepakatan merupakan hasil kelembagaan mekanisme dialognegosiasi atau mekanisme peradilan adat. Isi kesepakatan bisa
dalam bentuk kompromi atau pemecahan masalah. Kompromi
adalah model penyelesaian konflik yang berdasar pada pemenuhan
sebagian saja dari kepentingan masing-masing actor. Sedangkan
pemecahan masalah merupakan penyelesaian yang berbasis pada
upaya membentuk cara baru agar masing-masing actor bisa
terpenuhi kepentingannya.

3) Kemauan melakukan rekonsiliasi
Paska pengentian kekerasan dan pencapaian kesepakatan
para aktor perlu saling menerima dan memaafkan agar kembali
bekerjasama secara konstruktif di dalam masyarakatnya. Hal itu
merupakan konsep rekonsiliasi yang mana pranata adat memiliki
peranan sangat besar. Nilai-nilai sosial dan kepemimpinan adat,
pada konteks keindonesiaan, cenderung mengarahkan para actor
berkonflik untuk mencapai titik harmoni yang ditandai oleh
rekonsiliasi.
Ketiga model penyelesaian konflik dalam fungsi pranata adat
tersebut perlu mendapatkan kajian lebih mendalam dan empiris
dari berbagai konteks masyarakat adat di Indonesia. Pada bagian
bab

ini

bisa

diperoleh

gambaran

secara

ideal-konseptual

bagaimana pranata adat berfungsi dalam penanganan konflik.
Fungsi

tersebut

melandaskan

pada

prinsip-prinsip,

kelembagaan dan model penyelesaian konflik.

aspek

BAB III
DIMENSI PERAN PRANATA ADAT DALAM PENANGANAN
KONFLIK ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

A.

Peran Pranata Adat Dalam Penanganan Konflik Dalam
Masyarakat Saat Ini
Pada bab kedua telah disajikan bagaimana fungsi pranata

adat dalam penanganan konflik secara ideal dalam konteks sistem
hukum di Indonesia. Pada bab ke tiga ini, pembahasan berfokus
pada peran pranata adat dalam penanganan konflik. Pengertian
peran, secara sosiologis, adalah pengambilan posisi tindakan aktif
untuk menciptakan pemeliharan atau perubahan sosial. Pada
konteks kajian ini berarti pengambilan posisi tindakan aktif untuk
menangani konflik dalam bentuk pencegahan atau penghentian
kekerasan, serta mencapai penyelesaian konflik.
Pada bab kedua telah dielaborasi tiga lapis fungsi pranata
adat yang meliputi prinsip penanganan konflik, kelembagaan
penanganan konflik dan model penyelesaian konflik dari pranata
adat. Bagaimana peran pranata adat dalam melaksanakan fungsi
tersebut merupakan aspek peranan sangat penting.
Indonesia memiliki masyarakat adat yang tinggal di wilayahwilayah

desa

sesungguhnya

dan
peran

atau

pedalaman

pranata

adat

(remote
sangat

area).
optimal

Maka
dalam

penanganan

konflik

sosial

yang

terjadi

di

wilayah-wilayah

pedesaan atau pedalaman. Hal ini dikarenakan tiga alasan utama:
1. Anggota masyarakat adat di wilayah pedesaan/pedalaman
memiliki ikatan serta ketaatan yang masih sangat kuat
terhadap dimensi sosial pranata adat. Misal pada masyarakat
Papua.
2. Masyarakat

wilayah

pedesaan

/pedalaman

masih

menempatkan kepentingan diri pada konsep kepentingan
kolektif atau kebersamaan. Hal ini menyebabkan proses
kemauan untuk terlibat dalam kelembagaan penyelesaian
konflik oleh pranata adat.
3. Solidaritas mekanik yang menumpukan kegiatan sehari-hari
pada aktivitas sosial yang terbiasakan (habituasi).

B.

Hambatan
Pranata
Penanganan Konflik

Adat

Dalam

Pelaksanaan

Berdasar pada hasil kajian Tim pranata adat bukan tanpa
hambatan dalam menjalankan peran penanganan konflik sosial.
1. Keterbatasan jangkauan pranata adat menangani konflik
sosial yang telah meluas dan keluar dari wilayah masyarakat
adat. Misal pada kasus konflik di Ambon (1999-2003) pela
gandong hanya mencakup 2-3 negeri (desa) padahal konflik
sosial kekerasan melibatkan 1000 (seribu) negeri.

2. Pada pranata adat tertentu, di Indonesia, terdapat unsurunsur dilematis berkaitan dengan marjinalisasi hak-hak dan
posisi perempuan. Sehingga proses penyelesaian konflik
sosial memiliki kemungkinan menguntungkan aktor laki-laki.
3. Pranata adat tertentu memiliki konsep kekerasan baik secara
fisik dan kultural yang bisa menjauhkan penyelesaian konflik
yang bermartarbat, manusiawi dan selaras dengan sistem
hukum positif Indonesia.
4. Pada konteks Indonesia pranata adat telah mengalami
benturan keras selama periode modernisasi politik sejak
jaman Orde Baru hingga sekarang. Hal tersebut berakibat
pada otensitas pranata adat yang berkurang.

Hambatan pranata adat tersebut, dalam penanganan konflik
sosial,

mampu

mereduksi

kemampuan

merespon

atau

menjalankan peran secara aktif pada masyarakat kekinian. Perlu
penanganan perbaikan atau revitalisasi pranata adat sebelum
peran penanganan konflik sosial makin kuat sebagaimana diatur
UU Penanganan Konflik Sosial. Termasuk revitalisasi nilai sosial
terkait HAM (anti kekerasan dan marjinalisasi), kesetaraan gender
antara laki-laki dan perempuan sehingga terbangun pranata adat
yang

memiliki

keseimbangan

berbasis

kemanusiaan, keadilan, dan kebinekaan.

pada

prinsip-prinsip

C.

Relevansi UU
Pranata Adat

Penanganan

Konflik

Sosial

dengan

UU No. 7 Tahun 2012 atau UU Penanganan Konflik Sosial
telah

memberi

porsi

pranata

adat

sebagai

mekanisme

penyelesaian konflik sosial. Tentu saja pengaturannya masih
bersifat umum dan substantif sebagaimana dalam pasal 14.
Relevansi bermakna bahwa (1) pengaturan dalam pasal memiliki
ketepatan

landasan

sosiologis-filosofis,

serta

(2)

aspek

kemungkinan terimplementasi di lapangan.
Pada bab II telah disebutkan bagaimana fakta sosiologis
masyarakat Indonesia masih cukup dipengaruhi oleh pranata adat
terutama pada masyarakat-masyarakat adat yang hidup di wilayah
pedesaaan dan pedalaman. Pada aspek relevansi yang pertama
masyarakat adat di Indonesia sangat menbutuhkan kehadiran UU
Penanganan

Konflik

Sosial.

membutuhkan

pengaturan

perkembangan

pranata

Namun
lebih

adat.

demikian

detail

Setiap

dan

relevansi
sensitif

wilayah

ini

pada

pemerintahan

berwenang, yaitu kabupaten/kota, perlu menciptakan peraturan
turunan yang sesuai dengan konteks perkembangan pranata adat
di dalam masyarakatnya.
Aspek kedua, kemungkinan terimplementasi di lapangan,
sangat

membutuhkan

komitmen

politik

dari

para

pemimpin

pemerintahan. Komitmen politik berarti kemauan mempraktikkan

perintah

UU

Penanganan

Konflik

Sosial

dan

secara

khusus

menyediakan ruang terbuka bagi pranata adat untuk menjalankan
peranannya. Komitmen politik ini melibatkan unsur-unsur struktur
negara seperti kepala daerah, kepolisian, dan lembaga peradilan.

BAB IV
PENGGUNAAN PRANATA ADAT DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

A.

Kasus Penggunaan Pranata Adat di Papua

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan diversitas
suku yang sangat tinggi. Keberagaman yang ada di tanah Papua ini
kerap menjadi sumber timbulnya konflik atau perselisihan yang
berakhir dengan perang antar suku. Seringnya terjadi perang antar
suku juga diakibatkan karena masih primitifnya masyarakat Papua
yang lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara nenek moyang
mereka.
Suku Dani dan suku Moni adalah dua diantara banyak suku asli
Papua yang memiliki budaya perang yang sangat tinggi. Pada Bulan
Februari 2014 perang antara kedua suku tersebut kembali tumpah.
Konflik terjadi akibat adanya perebutan tanah di Kali Kamoro, Jalan
Trans Timika-Paniai bermula dengan aksi saling bakar alat berat milik
kedua suku tersebut pada 17 – 18 Februari 2014 di lokasi Kali Iwaka
dan kompleks Djayanti Kuala Kencana dan Jembatan Kali Pindahpindah.
Meskipun pada bulan Februari sudah ada perjanjian damai,
namun pada kenyataannya konflik perebutan lahan tersebut tetap
berlanjut hingga 4 Maret 2014. Suku Dani dan Suku Moni terlibat

saling serang dan membuat Kampung Mimika Gunung, Jayanti, Distrik
Kuala Kencana, Kabupaten Mimika mencekam mulai 7 Maret 2014.
Perang berakhir dengan adanya pembubaran paksa oleh pemerintah
setempat dan memakan 4 korban tewas serta ratusan warga luka
akibat benda tajam. Pada tanggal 17 Maret 2014 Gubernur Papua
membentuk

satuan

tugas

(satgas)

penghentian

konflik

untuk

menyelesaikan peperangan tersebut. Namun pada tanggal 27 Maret
2014 kembali ditemukan mayat dua orang yang dibantai secara
sadis.Selanjutnya pada tanggal 3 April 2014 kedua kubu menggelar
prosesi bakar batu sebagai bentuk perdamaian, namundiluar dugaan
pada awal Mei 2014 kembali terjadi perang diantara keduanya.
Konflik

perang

antara

Suku

Dani

dan

Suku

Moni

ini

dilatarbelakangi adanya saling mengklaim hak ulayat tanah di area
Kali Pindah – Pindah. Konflik perang suku menjadi berlarut-larut
karena adanya korban yang jatuh baik adat maupun luka yang
menurut hukum adat darah harus diganti atau dibalas dengan
kerugian yang sama. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik melalui
pranata adat yang ada, sudah beberapa kali dilakukan namun tidak
dipatuhi oleh kedua suku.
Peran dan fungsi pranata adat dalam konflik sosial di Papua
berdasar pada kasus ini berhadapan dengan beberapa kendala.
Pertama adalah kendala muatan nilai-norma dari adat yang memberi
kemungkinan

terciptanya

lingkaran

kekerasan

(vicious

cycle

of

violence). Pranata adat di Papua, pada kasus ini, memiliki mekanisme

saling balas dan ganti rugi yang cukup berat. Kedua lemahnya
kepemimpinan politik lokal tidak aktif melakukan pembenahan dan
inovasi penguatan pranata adat dalam penanganan konflik sosial.

B.

Kasus Penggunaan Pranata Adat di Ambon Maluku

Konflik sosial yang melibatkan isu etnisitas dan keagamaan
dalam masyarakat Ambon, Maluku, pada awal transisi demokrasi
Indonesia (1999) mampu meluluhlantakkan seluruh sendi sosial
ekonomi. Selama sekitar 4 (empat) tahun kelompok-kelompok
dalam masyarakat Ambon saling menghancurkan atas nama
identitas kesukuan dan keagamaan. Segregasi sosial menciptakan
Ambon sebagai puing-puing tatanan sosial. Ratusan ribu, terutama
orang tua, perempuan dan anak-anak menjadi pengungsi. Lebih
dari tujuh ribu orang dari kedua pihak kehilangan nyawa. Pada
dinamika konflik yang kekerasan terus direproduksi, masrayakat
luas bertanya tentang peranan pranata adat.
Masyarakat Ambon memiliki pranata adat dalam penanganan
konflik sosial terutama antara komunitas Islam dan Kristen
bernama pela gandong. Pela bermakna perjanjian dan gandong
adalah persaudaraan yang memiliki akar keturunan sama. Ada
pela gandong ini terutama berperan dalam mencegah kekerasan
dalam

konflik

rekonsiliasi

dan

(Trijono,

menciptakan
2000;

Susan,

mekanisme
2014).

dialog

Keberadaan

serta
pela

gandong sebagai bagian dari pranata adat penanganan konflik
ternyata gagal. Eskalasi konflik kekerasan terus berlanjut selama
periode 1999 sampai 2002. Hal tersebut menurut Ichsan Malik,
aktivis perdamaian untuk Ambon, dalam diskusi dengan tim kajian
disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor pertama, adat pela gandong hanya berlaku untuk
menangani konflik sosial antar dua negeri (desa) sedangkan pada
konflik Ambon 1999 melibatkan ribuan desa. Kenyataan adat pela
gandong yang hanya berlaku untuk dua desa menyebabkan
peranannya sangat terbatas dan tidak mampu. Faktor kedua
penguatan peranan pranata adat dalam konteks system hukum
dan politik modern kurang didukung oleh komitmen politik para
pemimpin daerah. Akibat dari factor kedua ini adalah tidak adanya
praktik terobosan yang mendorong kemungkinan transformasi
konflik berbasis pada pengembangan fungsi pranata adat.
Kajian ini menemukan faktor yang ketiga, yaitu belum
adanya kerangka legal yang menjadi legitimasi penguatan pranata
adat dalam penanganan konflik sosial. Pada masa tersebut pranata
adat dalam fungsi sosial politikya belum mendapatkan pengaturan
serta kekuatan hukumnya. Hal ini menyebabkan ketidakyakinan
para pemimpin politik daerah dalam upaya pengoptimalan fungsi
pranata adat.

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan

1.

Peran Pranata Adat dalam penanganan Konflik Sosial dalam
masyarakat heterogen Indonesia adalah sangat optimal
terutama wilayah pedesaan atau pedalaman karena:
a.

anggota masyarakat dalam wilayah tersebut masih
sangat kuat terhadap dimensi sosial Pranata Adat
misalnya pada masyarakat Papua.

b.

anggota masyarakatnya juga masih menempatkan
kepentingan diri pada konsep kepentingan kolektif
atau kebersamaan.

c.

Solidaritas mekanik yang merupakan kegiatan seharihari pada aktivitas sosial yang terbiasakan (habituasi).

2.

Mekanisme adat bisa dilakukan pada kategori dan
tingkat konflik sosial yang terjadi antara individu atau
kelompok adat /suku bangsa yang sama. Pranata Adat
pada umumnya merupakan pilihan pertama yang
digunakan

oleh

para

pihak

untuk

menyelesaikan

konflik diantara mereka. Ketidakadilan yang dirasakan
oleh salah satu pihak atas perbuatan pihak lain dapat
dengan segera diselesaikan melalaui Pranata Adat.
Keputusan yang dihasilkan oleh Pranata Adat relatif

dapat lansung dipatuhi oleh para pihak yang terlibat
sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3.

Relevansi dan impementasi UU No. 7 Tahun 2012,
dalam penanganan Konflik Sosial antara kelompok
masyarakat melalui Pranata Adat, masyarakat adat di
Indonesia

sangat

Penanganan
berupa

Konflik

kemauan

membutuhkan
Sosial

dan

keberadaan
komitmen

mempraktikkan

UU

politik

perintah

UU

Penanganan Konflik Sosial secara khusus menyediakan
ruang terbuka bagi pranata adat untuk menjalankan
peranannya.

B.

Rekomendasi
1.

Perlu mengkaji lebih mendalam pengaturan Pranata
Adat dalam penanganan Konflik Sosial secara lebih
rinci dan pasti

melalui sistem hukum Indonesia,

sehingga terbangun kelembagaan Konflik Sosial dalam
Pranata Adat secara lebih jelas.
2.

Perlu komitmen politik dari pemerintah melibatkan
unsur-unsur struktur negara, seperti Kepala Daerah,
Kepolisian dan lembaga Peradilan.

3.

Perlu

menciptakan

UU

sesuai

dengan

konteks

perkembangan Pranata Adat dalam masyarakat.
----00000----
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

MAKALAH I
PERAN PRANATA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA
BIDANG KAMTIBMAS.
Umum
Pada

dasarnya

pembangunan

nasional

merupakan

upaya

mengisi

kemerdekaan menuju Indonesia yang sejahtera dalam keadilan, berkeseimbangan
dan keberlanjutan dari seluruh aspek kehidupan secara merata diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terkecuali wilayah Papua. Papua sebagai
bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang
unik jika dipandang dari wilayah yang sangat luas yang terletak diwilayah timur
Indonesia sehingga jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat, spesifikasi demografi dari
etnis Melanesia yang khas, keberagaman budaya yang berkembang dalam rangkaian
sejarah perjuangan menuju peradaban yang merdeka didalam naungan NKRI.
Kondisi tersebut menjadikan Papua sebagai daerah yang spesifik dan unik
dimana terdapat sekitar 364 suku dan bahasa daerah lokal yang tersebar diseluruh
wilayah dengan system budaya, adat istiadat, nilai social dan kaidah hukum yang
mencerminkan adanya realitas budaya primitive yang berproses dengan system
budaya baru dalam kontek modernisasi system budaya. Dalam proses modernisasi
system budaya tersebut tumbuh corak budaya baru yang dinamis dari kesenjangan
tata nilai dalam proses interaksi, alkulturasi budaya yang saling intervensi tata nilai
dan kaidah seluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi, social, dan Hankam,
dimana kesenjangan proses interaksi budaya tersebut sangat rentan berpotensi
menjadi konflik budaya dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.
Keunikan dalam tata nilai kehidupan adat istiadat masyarakat Papua
seharusnya dapat menjadi modal dasar yang mampu untuk memperkaya dan
memperkuat eksistensi masyarakat Papua dalam mengelola pembangunan di Papua,
yang mampu mengatasi hambatan ancaman dan gangguan yang ditimbulkan dari
keragaman dan keunikan tersebut demi tegaknya eksistensi NKRI di tanah Papua.
Sedangkan Potensi konflik secara spesifik yang ada telah mengakar di masyarakat
dari berbagai aspek kehidupan tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan
system ekonomi, sosial budaya dan hukum yang mengarah kepada gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat berupa kejahatan dan pelanggaran aturan
hukum.
Oleh karena itu dalam upaya memelihara keamanan wilayah Papua didalam
keunikan masyarakatnya diperlukan pendekatan khusus terkait dengan adat istiadat,
budaya dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat papua yang diyakini
sebagai system hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan keseimbangan
dalam cara pandang masyarakat Papua.

Permasalahan
1.

Hampir setiap Gangguan kamtibmas yang bersumber dari permasalahan

social, kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas di sebagian besar wilayah papua
senantiasa diikuti dengan munculnya permasalahan adat atau konflik social hingga
perang adat.
2.

Setiap upaya penegakan hukum positif dalam penanganan gangguan

kamtibmas selalu diikuti adanya tuntutan penyelesaian adat yang dalam prosesnya
apabila tidak diakomodir secara baik dapat menghambat optimalisasi dan efektifitas
penegakan hukum positif.
3.

Mekanisme sistem penyelesaikan masalah social dan adat sebagai kaidah

hukum telah hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial atau
konflik yang berlaku dimana system tersebut sangat diyakini lebih efektif dalam
lingkungan masyarakat adat papua.
4.

Mekanisme sistem penyelesaian masalah adat tersebut tadinya hanya

mengatur hubungan antar masyarakat adat papua diluar mekanisme peradilan umum
yang berlaku formal namun dalam perkembangan waktu berlaku juga kepada
masyarakat diluar masyarakat adat papua.
5.

Terjadi dualisme berlakunya hukum terhadap masyarakat baik masyarakat

adat maupun masyarakat diluar adat papua sehingga perlu adanya pranata adat yang
dapat berperan sebagai Peradilan Adat .yang mampu menangani masalah social
tersebut dalam mendukung pemeliharaan kamtibmas.

Dasar Hukum
Yang menjadi referensi dalam mewujudkan peran pranata adat dalam
Harkamtibmas.
1.

Undang- undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002

Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara RI 4168).
2.

Undang- Undang Nomor . 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara RI nomor 4151).

3.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.

4.

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

5.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (
Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4389 ).

Pengertian-Pengertian
1.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta
dipertahankan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.

2.

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam
wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas
yang tinggi diantara para anggotanya.

3.

Norma Adat adalah sistim nilai, aturan, kebiasaan yang mengatur, mengikat
hidup dan dipertahankan dalam masyarakat adat serta mempunyai sanksi
yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut norma tersebut.

4.

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak
kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada
hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para
anggotanya.

5.

Peradilan Adat adalah suatu system penyelesaian perkara yang hidup dalam
masyarakat hukum adat tertentu di Papua.

6.

Pengadilan Adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat
dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.

7.

Sanksi Adat adalah denda atau hukuman yang dikenakan kepada pelaku.

8.

Hakim adat adalah pemimpin dari suatu masyarakat hukum adat tertentu,
atau anggota masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan
kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan
untuk mengurus sengketa perdata adat dan perkara pidana adat.

9.

Perkara Adat adalah sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para
warga masyarakat adat.

10.

Kewenangan Pengadilan adat adalah peradilan perdamaian yang mempunyai
kewenangan mengurus sengketa perdata adat dan perkara pidana adat di
antara warga masyarakat hukum adat Papua.

11.

Putusan Pengadilan Adat adalah putusan perdamaian.

12.

Kepala suku adalah seseorang yang dipilih oleh warga sukunya berdasarkan
kriteria tertentu yang dianggap cakap dalam menentukan arah dan kebijakan
dalam penyelesaian segala permasalahan yang terjadi pada sukunya untuk
kepentingan umum.

13.

Kepala Kampung adalah seseorang yang dipilih berdasarkan pemilihan warga
dengan criteria tertentu yang dalam arah dan kebijakannya untuk
mempelopori seluruh kegiatannya demi kemajuan kampung tersebut.

Maksud dan Tujuan
1.

Maksud.

Pranata adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat papua agar dapat
dioptimalkan perannya dalam Penyelesaian Perkara pidana diluar Pengadilan
melalui Proses Hukum Pidana Adat di Papua sehingga terwujud keadilan social yang
mendukung kepastian hukum tanpa menimbulkan ekses/ dampak terhadap setiap
orang.

b.

Tujuan.

Dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam proses
penegakkan hukum melalui hukum adat guna penyelesaian Tindak Pidana yang
terjadi di masyarakat untuk mendukung terciptanya pemeliharaan kamtibmas yang
kondusif.
Prinsip- prinsip dalam penegakkan hukum Pidana Adat meliputi :
a.

Perlindungan secara maksimal dan menimbulkan efek jera.

b.

Efektifitas penegakan dan kepastian hukum dalam mencapai keadilan.

c.

Melindungi dan memperbaiki.

d.

Persamaan hak dan kebebasan dan tidak diskriminasi.

Penindakan Hukum
Dalam penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggar hukum
masyarakat adat papua tidak harus diproses hukum formal, akan tetapi dengan
memedomani tujuan hukum untuk mengubah diri perilaku yang cenderung
melanggar aturan hukum menjadi manusia yang takut dan memiliki kepatuhan
terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dalam masyarakat adat.
1.

Konsep Dasar

Konsep dasar Proses Penyelesaian Perkara Pidana melalui Hukum Pidana Adat
sebagai berikut :
a.

Penyidik mengerti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan
pada tatanan kehidupan sosial yang beraneka ragam budaya, etnis,
suku, bahasa, kebiasaan maupun strata social.

b.

Penyidik memahami bahwa dalam Kehidupan bermasyarakat adanya
norma- norma, nilai –nilai yang hidup dalam masyarakat, dimana
norma- norma atau nilai tersebut dilanggar maka adanya sanksi
hukuman yang berasal dari kejahatan dan pelanggaran.

c.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum,
maka hukum harus dikaitkan dengan kehidupan sosial atau pranata

sosial yang masih sangat abstrak, maka atas perbuatan melanggar
diselesaiakn secara hokum.
d.

Penyidik memahami perkembangan hukum jaman kini dan zaman
primitif, adanya kebebasan dari segi tujuannya, sebab manusia lebih
mulai mengerti akan makna hokum bagi kehidupan masyarakat.

e.

Penyidik berhadapan dengan pelanggar dan semua pihak Kebebasan
Moral dilandasi oleh kebebasan rasional, kebebasan dan norma, fakta
dan nilai –nilai kehidupan yang bersifat universal dipatuhi dan
dipedomani.

f.

Polisi yang melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan
Kepolisian sesuai koridor Hukum dan Moral, maka norma- norma
yang ada dalam masyarakat ditaati semua orang, seperti adat istiadat
masyarakat setempat itulah norma hukum ataupun hukum tidak tertulis
yang sudah lama hidup bersama masyarakat.

g.

Penyidik menegakkan hokum nasional sesuai Norma hukum nasional
dan norma hukum adat yang diaplikasikan dilanggar maka sanksi
hukum nasionalnya tidak mengikat bathin tetapi sanksi hukum adat
sangat

mengikat

bathin

serta

mencabut

akar

masalah

tanpa

meninggalkan ekses atau dampak yang berkelanjutan.

2.

Asasas Peradilan Hukum Pidana Adat

Proses Penyelesaian Perkara Pidana

melalui Hukum Pidana adat adalah

Kekeluargaan dan Musyawarah mufakat (adanya kesepakatan) untuk mendapatkan
manfaat Proses penyelesaian Perkara Pidana melalui Hukum Pidana Adat adalah :
a.

Pola Proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, biaya ringan
bagi semua pihak dan terjamin keadilan dan kepastian hukum terutama
orang asli Papua dalam penyelesaian perkara perdata adat dan pidana
adat.

b.

Proses penyelesaian perkara yang sesuai budaya hukum masing-masing
lingkungan masyarakat hukum adat.

3.

Tujuan Pemberlakuan Hukum Pidana Adat.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana melalui Hukum Pidana Adat di daerah Papua
bertujuan :
a.

Sebagai wujud keberadaan masyarakat adat Papua dalam menegakkan
hukum melalui adat sebagai perpanjang tangan hukum pidana nasional.

b.

Menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

c.

Menjaga keseimbangan hukum antara hukum pidana adat dan hukum
pidana nasional.

d.

Menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum
nasional.

e.

Pengefektifan dalam pelaksanaan penegakkan hukum melalui peradilan
adat.

f.

Perlindungan, pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan
bukan Papua.

4.

Kedudukan Hukum Adat
Proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan hukum pidana adat

bukan bagian dari peradilan Negara, melainkan lembaga peradilan adat Papua yang
berkedudukan di lingkungan masyarakat adat di Papua yaitu masyarakat adat yang
berdasarkan system kepemimpinan kesukuan, marga, sistim kepemimpinan raja,
sistim kepemimpinan pria berwibawa dan sistim campuran.
Pemberlakuan Hukum Pidana Adat
1.

Penyelesaian Perkara Antar Masyarakat Asli Papua Melalui Hukum Adat

mempunyai ciri atau karakteristik yaitu menyeluruh dan menyatukan, ketentuannya
terbuka, membedakan permasalahan, adanya peradilan karena dengan permintaan,
sebagai tindakan reaksi atau koreksi.
a.

Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana adat
bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan ), akan tetapi
sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota
masyarakat dan mempertahankan solidaritas.

b.

Sekalipun pelaku telah dijatuhi pidana denda atau pidana badan oleh
lembaga peradilan, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan
kosmis.

c.

Orang asli Papua, yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum
Pidana, terutama dalam kasus- kasus tertentu yang

menyangkut

bersentuhan dengan jiwa raga, badan manusia antara lain pembunuhan,
penganiayaan berat.
d.

Ketika kasus- kasus semacam itu terjadi , maka yang gelisah, ketakutan,
adalah keluarganya, familinya, Marganya, serumpunnya karena DARAH
MENUNTUT yang disebutkan diatas artinya atas perbuatannya akan
mengikuti arus mengalirnya darah garis lurus kebawah turunannya,
kesamping kakak atau adik kandungnya pelaku.

Pada kasus- kasus tersebut secara hukum nasional pertanggung jawaban
perbuatan pidananya adalah pelaku seseorang atau seseorang warga(
individual liability) akan tetapi pertanggung jawaban perbuatan Hukum
Pidana Adat adalah perbuatannya pelakunya seseorang tetapi resikonya
berada pada keluarga, family, Marganya atau garis keturunannya ( hukuman
moral dan hukuman bathin secara kelompok ) hal ini yang sangat ditakutkan
atau dikhawatirkan.

2.

Penyelesaian Perkara Antar Orang Asli Papua Dengan Luar Papua Melalui

Proses Hukum Pidana Adat :
a.

Penyelesaian jenis- jenis kasus yang dapat diselesaikan diluar peradilan
melalui hukum adat terutama kasus –kasus yang menyangkut kehormatan
, jiwa, badan manusia.

b.

Diantaranya
mengakibatkan

kasus

–

orang

kasus

pembunuhan,

meninggal,

penganiayaan

kesusilaan

berat

terutama

berzina/bersetubuh dengan istri orang hal sangat terkutuk oleh alam dan
sanksi sosial.
c.

Dibandingkan dengan kasus- kasus perlakuan terhadap anak gadis orang,
Proses penyelesaian suatu tindak pidana melalui hukum pidana adat

dilihat dari aspek Korban (Victim ) dan aspek pelaku (suspect) sebagai
berikut :
1)

Korban dan pelaku Kejahatannya sama – sama orang asli Papua
maka proses penyelesaian perkara melalui hukum Pidana adat
yang menjadi hakim pemutus perkara oleh Kepala suku.

2)

Bila korban dan pelakunya satu suku maka di tentukan/ diputuskan
oleh Kepala suku yang bersangkutan dengan prinsip mendengarkan
bentuk tuntutan dari pihak korban dan keluarganya atau
perwakilannya.

3)

Pihak pelaku mendengarkan tuntutan dari pihak korban atas
tuntutan tersebut (repulikduplik) maka kepala suku selaku hakim
menanyakan kesanggupan pihak pelaku Tindak Pidana atas
tuntutan korban, apakah setuju atau memberatkan atas tuntutan
tersebut.

4)

Apabila tuntutan pihak keluarga korban memberatkan pelaku maka
kepala suku sebagai hakim menawarkan kedua belah pihak untuk
melaksanakan “Tuntutan Damai “ atau Harga Damai “ bila itu
diartikan sebagai suatu bisnis atau sebagai kekeluargaan yang
penuh dengan pengampunan.

d.

Kepala suku sebagai Hakim memvonis tuntutan/hukuman denda adat
berupa ganti rugi barang,bayar sejumlah uang ataupun bayar sekian ekor
hewan.

e.

Atas putusan hukuman adat dituangkan dalam bentuk surat penyelesaian
secara adat ditanda tangani kedua belah pihak serta disahkan Kepala suku
dengan stempel bila.

3.

Proses Penyelesaian Perkara Antara Orang Asli Papua Dan Diluar Papua

Melalui Hukum Pidana Adat :
a.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan

sebagai

salah satu bentuk proses hukum yang dianut dan sudah hidup lama dalam
masyarakat adat.

b.

Masyarakat adat lebih yakin dan lebih percaya proses penyelesaian
Tindak Pidana melalui hukum pidana adat dimana penilaian masyarakat
melihat dari pelaku.

c.

Pelaku Tindak Pidana membawa dampak yang paling besar dan luas
karena dilabel,stigma terhadap bukan saja pelaku secara perorangan
tetapi juga secara kolektif menyangkut suku, marga , sanak saudara juga
ikut menanggung beban moral kolektif yang sangat berat dan lama
merehabilitasinya.

Tindak Pidana Yang Dapat Di Selesaikan Melalui Hukum Pidana Adat Dan
Pengecualiannya
Tindak Pidana yang dapat di selesaikan melalui Hukum Pidana Adat.
1.

Ketentuan umum yang tertuang dalam pasal 1s/d 103 KUHP sbb :
a.

Kasus-kasus Percobaan kejahatan.

b.

Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

c.

Gabungan beberapa perbuatan pidana yang dapat dihukum.

d.

Memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan yang
hanya boleh dituntut atas Pengaduan.

e.
2.

Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman.

Perbuatan Pidana yang termuat dalam buku kedua tentang Kejahatan mulai

Pasal 139a s/d 488 KUHP antara lain seperti kejahatan mengenai perlakuan
kewajiban Negara dan hak-hak Negara, kejahatan terhadap ketertiban umum,
perkelahaian satu-lawan satu, kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan
umum manusia dan barang, kejahatan terhadap kekuasaan umum, sumpah palsu dan
keterangan palsu, kejahatan terhadap kedudukan warga, kejahatan terhadap
kesopanan, keningggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, membuka
Rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, kejahatan terhadap jiwa orang,
penganiayaan, mengakibatkan orang mati atau luka krena salahnya,pencurian,
pemerasan dan ancaman, penggelapan, penipuan, menghancurkan atau merusakkan
barang, kejahatan dalam jabatan, kejahatan dalam pelayaran, kejahatan dalam

penerbangan dan pertolongan (jahat). Adapun Prosedur yang ditetapkan sesuai
proses hukum Acara Pidana.
Tindak Pidana/ Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Secara Hukum Pidana
Adat
1.

Tindak Pidana berklasifikasi I (satu )yang berkaitan langsung dengan Jiwa

badan orang lain seperti pembunuhan, penganiayaan ringan maupun berat,
perzinahan terhadap istri orang maupun terhadap seorang gadis, pemerkosaan,
melarikan gadis atau orang, perselingkuhan, penculikan, menghamili anak atau istri
orang, dan perkelahian.
2.

Tindak pidana berklasifikasi II (dua) menyangkut Harta Benda orang lain

seperti Pencurian, pemerasan, penggelapan, pengrusakan, menguasai atau memasuki
daerah perburuan.
3.

Tindak Pidana berklasifikasi III (tiga) menyangkut harkat dan martabat orang

lain seperti penghinaan, fitnah, pengancaman,penodongan, pemaksaan, pembakaran,
membujuk, judi,mabuk, pemerasa, dan penipuan.
4.

Tindak Pidana berklasifikasi IV (empat) menyangkut berdampak kepentingan

umum sepert menipu, berkata bohong, menyebarkan isu bohong, mengganggu atau
menggagalkan kegiatan adat, penghasutan, perbuatan curang dan membuat
kegaduhan.

Pengecualian.
1.

Kejahatan yang menyangkut keamanan Negara mulai pasal 104 s/d 129 KUHP

2.

Kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden sesuai pasal 130-139
KUHP

3.

Sesuai pasal 39 ayat 1dan (2) ditempuh melalui hukum pidana adat tergantung
bobot perbuatan pidana.

4.

Tindak Pidana tertentu yang tersebar diluar KUHP.

5.

Tindak Pidana yang dilakukan bersifat kolektif/ kerusuhan masa.

Proses Di Dasarkan Atas Permintaan Masyarakat Adat Menyelesaikan Secara
Hukum Pidana Adat.
1.

Dalam proses tindak pidana pada tahap Penyelidikan dimana masyarakat adat

meminta menyelesaikan secara adat , dipersilahkan sbb :
a.

Proses penyidikan tetap diteruskan sampai pemberkasan Perkara.

b.

Meminta hasil putusan adat secara tertulis sebagai kelengkapan
/administrasi penghentian penyidikan.

c.
2.

Mekanisme berada pada pasal mekanisme.

Dalam proses tindak pidana pada tahap Penyidikan masyarakat memohon dan

meminta menyelesaikan secara adat sbb :
a.

Proses penyidikan tetap sampai pemberkasan.

b.

Memohon secara tertulis dari kedua belah pihak korban dan tersangka.

c.

Meminta laporan hasil putusan denda/ hukuman secara tertulis dari

kedua tokoh adat.
3.

Dalam hal Pinjam pakai Barang Bukti oleh Masyarakat adat atau kuasanya

sebagai berikut :
a.

Memohon pinjam pakai barang bukti oleh korban atau tersangka secara
tertulis kepada penyidik.

4.

b.

Dipinjam pakaikan atau tidak melihat bobot kasus.

c.

Mekanisme diatur tersendiri.

Dalam hal Penangguhan Penahanan oleh masyarakat adat sbb :
a.

Memohon Penangguhan penahanan secara tertulis dari keluarganya.

b.

Permohonan secara tertulis diajukan kepada penyidik yang isinya
menjelaskan kasus yang sudah, sedang atau akan di proses hukum untuk
menyelesaikannya secara adat dari kedua belah pihak.

c.

Penyidik mempersilahkan untuk menyelesaian perkara tersebut melalui
hukum pidana adat.

5.

Dalam hal Pembantaran Penahanan dilakukan sebagai berikut :
a.

Pembantaran penahanan dari pihak keluarga berhak meminta / memohon
untuk membantarkan penahanannya.

b.

Dalam pembantaran penahanan dilampirkan dengan keterangan/ buktibukti yang memperkuat membantarkan penahanan.

Proses Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Melalui Hukum Adat Dilihat Dari
Aspek Korban (Victim ) dan Aspek Pelaku (suspect)
1.

Korban dan pelaku Kejahatannya sama – sama orang asli Papua maka proses

penyelesaian perkara melalui hukum Pidana adat yang menjadi hakim pemutus
perkara oleh Kepala suku.
2.

Bila korban dan pelakunya satu suku maka di tentukan/ diputuskan oleh

Kepala suku yang bersangkutan dengan prinsip mendengarkan bentuk tuntutan dari
pihak korban dan keluarganya atau perwakilannya.
3.

Pihak pelaku mendengarkan tuntutan dari pihak korban atas tuntutan tersebut

(replik duplik) maka kepala suku selaku hakim menanyakan kesanggupan pihak
pelaku Tindak Pidana atas tuntutan korban, apakah setuju atau memberatkan atas
tuntutan tersebut.
4.

Apabila tuntutan pihak keluarga korban memberatkan pelaku maka kepala

suku sebagai hakim

menawarkan kedua belah pihak untuk melaksanakan

“Tuntutan Damai “ atau Harga Damai “ bila itu diartikan sebagai suatu bisnis atau
sebagai kekeluargaan yang penuh dengan pengampunan.
5.

Kepala suku sebagai Hakim memvonis tuntutan/hukuman denda adat berupa

ganti rugi barang,bayar sejumlah uang ataupun bayar sekian ekor hewan.
6.

Atas putusan hukuman adat dituangkan dalam bentuk surat penyelesaian

secara adat ditanda tangani kedua belah pihak serta disahkan Kepala suku dengan
stempel bila ada.
7.

Pada prinsipnya seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali dalam kasus

yang sama.

8.

Proses penyelesaian secara hukum Pidana adat sudah dijatuhi hukuman

berupa bayar denda sejumlah uang/ barang atau hewan.

Proses Penyelesaian Perkara Antara Orang Asli Papua Dan Diluar Papua
Melalui Hukum Pidana Adat :
1.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan sebagai salah

satu bentuk proses hukum yang dianut dan sudah hidup lama dalam masyarakat adat.
2.

Masyarakat adat lebih yakin dan lebih percaya proses penyelesaian Tindak

Pidana melalui hukum pidana adat dimana penilaian masyarakat melihat dari aspek
pelaku.
3.

Pelaku Tindak Pidana membawa dampak yang paling besar dan luas karena

dilabel,stigma terhadap bukan saja pelaku secara perorangan tetapi juga secara
kolektif menyangkut suku, marga , sanak saudara juga ikut menanggung beban
moral kolektif yang sangat berat dan lama merehabilitasinya.

Tugas dan Fungsi Pengadilan Adat.
Pengadilan adat bertugas menerima, mengurus dan memutus suatu perkara sengketa
atau perkara pidana adat. Sedangkan fungsinya :
1.

Penyelesaian Perkara Pidana Adat.

2.

Menjamin kepastian hukum.

3.

Perlindungan hukum dalam perbuatan hukum pidana.

Kewenangan Pengadilan Adat
1.

Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan secara adat oleh perangkat adat.

2.

Pengadilan adat berwenang menerima, mengurus dan memutus perkara pidana
adat di antara warga masyarakat adat di Papua.

3.

Pengadilan adat dapat menerima, mengurus, memeriksa dan memutus perkara
yang terjadi antara orang asli Papua ,dan bukan Papua jika ada kesepakatan
diantara para pihak.

4.

Dalam hal salah satu pihak bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas
putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak
yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau
Tinggi.

5.

Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan
hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk
melaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Tinggi sesuai wilayahnya
dan sesuai tempat terjadinya suatu tindak pidana.

6.

Dalam permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan lagi keputusan
pengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri/Tinggi, maka Kepolisian dan
Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini keputusan
pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam
memutuskan perkara yang diajukan.

Susunan Peradilan
1.

Pengadilan adat bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga

peradilan masyarakat adat.
2.

Lembaga peradilan masyarakat adat susunan dan keanggotaannya diatur

menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3.
4.

Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat.
Hal ini sebagai petunjuk lapangan memudahkan pelaksanaan tugas

Kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum.

Mekanisme Peradilan Adat
Tata cara menerima laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan,
pemutusan melalui proses hukum nasional sesuai KUHAP. Dalam proses
penyidikan Tindak Pidana tersebut di proses/diselesaikan melalui peradilan adat
maka proses penyidikan selesai.
Prosedur atau mekanisme proses hukum Pidana melalui Hukum Pidana Adat
sebagai berikut :

1.

Menerima laporan pengaduan masyarakat.

2.

Melakukan Proses Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian.

3.

Melakukan pemeriksaan saksi – saksi, tersangka, surat atau dokumen lainnya.

4.

Diberi kesempatan untuk musyawarah mufakat melalui Pengadilan adat dengan
bantuan peradilan adat untuk menerima, mengurus dan memutus perkara
tersebut.

5.

Hasil putusan tersebut secara tertulis dilaporkan kepada Kepolisian setempat.

6.

Hasil putusan pengadilan Hukum Pidana Adat merupakan merupakan final.

7.

Hal tersebut Kepolisian setempat melaporkan secara tertulis kepada kejaksaan
Tinggi/Negeri serta Pengadilan Negeri/Tinggi setempat.

8.

Pemberkasan Perkara tetap dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik pembantu
Kepolisian.

9.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Adat maka adanya kepastian hukum diputus
dengan hukuman berupa hukuman denda.

10.

Apabila adanya terjadi suatu penghukuman atas perbuatannya maka Kepala
Kepolisian setempat menghentikan penyidikannya.

11.

Tembusan Penghentian Penyidikan diserahkan kepada Kepala Kepolisian
setingkat atasnya, kepada keluarga korban, Kejaksaan dan Pengadilan sesuai
Tingkatan Proses hukum dilakukannya.

Putusan Peradilan Adat
1.

Putusan Pengadilan adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

2.

Putusan Pengadilan adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku.

3.

Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan

menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat , yang bersangkutan sesuai system
kepemimpinan keondoafian, system kepemimpinan raja, sistim kepemimpinan pria
berwibawa dari system kepemimpinan campuran.
4.

Putusan Hukuman yang harus diberlakukan bukan penjara atau kurungan

akan tetapi dalam bentuk denda adat ( benda, barang , hewan atau sejumlah uang ).

5.

Setelah penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat para pemutus

perkara pidana wajib membuat laporan secara tertulis kepada penyidik kepolisian.

Hubungan Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan Dan Peradilan Adat.
1.

Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat dapat bekerjasama dengan

lembaga pemerintah Provinsi, kabupaten/ kota di Papua.
2.

Memberikan dukungan kelancaran dalam pelaksanaan penegakkan hukum

melalui Hukum Pidana Adat di Papua.
3.

Pemberdayaan Peradilan adat untuk memproses, memeriksan dan memutus

perkara pidana melalui Hukum Pidana adat sebagai jaminan pencapaian kepastian
hukum.
Kerjasama Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan Dan Peradilan Adat.
1.

Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, bekerjasama dengan

pengadilan adat di daerah Papua.
2.

Polres/ta melaksanakan penegakkan hukum Tindak Pidana dengan

memperhatikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum menurut
hukum adat Papua.
3.

Proses penegakkan hukum melalui hukum pidana adat dianggap tuntas dan

selesai.
Kerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan.
1.

Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat bekerjasama dengan

Pengadilan Negeri/Tinggi.
2.

Pengadilan adat dalam pengurusan perkara pidana adat, dapat bekerja sama

dengan Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi.
3.

Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan teknis bagi

penyelenggaraan pengadilan adat.
4.

Memberikan tembusan surat dan memberitahukan secara tertulis kepada

pengadilan dan kejaksaan bahwa perkara pidana tersebut telah diputus melalui
peradian hukum pidana adat.

Kesimpulan
Memperhatikan kekhususan budaya masyarakat papua yang unik akibat dari
keterbelakangan peradaban disebagian masyarakat dihadapkan pada proses
percepatan modernisasi maka terjadi kesenjangan budaya yang implikasinya
mengarah kepada konflik dalam berbagai aspek kehidupan dan pada akhirnya timbul
ancaman dan gangguan yang mewarnai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat
diwilayah papua. Dengan kekhasan budaya adat dan pranata social yang hidup
sebagai kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat maka setiap terjadi masalah
atau konflik social maka system hukum adat tersebut selalu terlibat dalam upaya
mengatasi menangani dan menyelesaikan secara hukum adat dari berbagai masalah
dan konflik tersebut disamping berlakunya hukum positif formal dalam susunan
kenegaraan.
Berlakunya Hukum adat dalam pranata social masyarakat papua tidak
mengintervensi terhadap berlakunya hukum positif dalam system kenegaraan namun
memberi ruang penyelesaian yang tidak terjangkau oleh hukum positif yaitu
pemenuhan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat adat papua dalam
bentuk dampak sangsi social dan hukuman balas dendam yang harus ditebus secara
adat. Maka dengan berlakunya hukum adat dalam pranata hukum masyarakat adat
papua sangat memberikan kontribusi tercegahnya keberlanjutan aksi dan reaksi
tindakan pembalasan yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Bahkan dalam sebuah
penyelesaian hukum positif sudah selesai menjalani hukuman formal, hukum
adatpun masih diberlakukan yang ditujukan untuk menghidari aksi balas dendam
dengan istilah darah menuntut. Dengan penyelesaian adat maka aksi pembalasan
dendam dengan mengalirkan darah dapat diganti dengan tuntutan damai atau harga
damai maka aksi balas dendam bisa pupus.
Peran pranata adat dalam menanggulangi permasalahan atau konflik social
dalam masyarakat adat papua merupakan instrument hukum atau kaidah hukum
yang punya peran penting sangat membantu mencegah dan meredam konflik social
yang bersifat kolektif mengatas namakan pembelaan kepentingan kelompok
masyarakat adat. sehingga gangguan kamtibmas yang diakibatkan dari potensi
keberlanjutan aksi balas dendam dapat tercegah.

Saran
Mengingat proses hukum adat senantiasa berjalan dapat berlangsung sebelum,
sedang dan setelah proses hukum positif berjalan maka perlu adanya pengaturan
yang sistemik dalam proses hukum acaranya.
Koordinasi dengan instansi terkait dalam system penegakan hukum terpadu
untuk dapat memberikan tafsir penerapan hukum yang tepat dalam penentuan pasal,
tuntutan maupun putusan yang akan diberikan. Hal tersebut penting karena setiap
kasus akan selalu diikuti permintaan masyarakat adat untuk dilakukan penyelesaian
adat sehingga akan mempengaruhi proses hukum.

MAKALAH II
KELEMBAGAAN PENANGANAN KONFLIK
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial, Konflik didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam
waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan
disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat
pembangunan nasional. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik
sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan
konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
Pada pasal 40 dinyatakan bahwa kelembagaan penyelesaian konflik terdiri
atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
Secara formal dan fungsional serta berdasarkan Undang-undang no 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setiap konflik yang
berkaitan dengan masalah tindak pidana wajib bagi Polri untuk menanganinya.
Dalam hal ini Polri merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah yang disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Adapun tugas yang diemban Polri
sesuai dengan bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : “Kepolisian
Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Serta pasal 5 ayat (1) : Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dari tujuan tersebut diatas sesuai pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 maka Polri menerima tugas sebagai berikut : pasal 13 Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2002 :
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b.

menegakkan hukum; dan

c.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.

Serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :
Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
a.

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap

kegiatan

masyarakat

dan

pemerintah

sesuai

kebutuhan;
b.

menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c.

membina

masyarakat

untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga
masyarakat

terhadap

hukum

dan peraturan

undangan;
d.

turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

perundang-

e.

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f.

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g.

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;

h.

menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
untuk kepentingan tugas kepolisian;

i.

melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j.

melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang
berwenang;

k.

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Tugas dan kewenangan Polri tersebut diatas ada relevansinya dengan
kelembagaan lain sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yaitu tentang
penyelesaian konflik melalui pranata adat dan atau pranata sosial. Dalam
mekanismenya diatur dalam pasal 41, sebagai berikut:
a.

Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah
dan

Pemerintah

Daerah

dengan

mengedepankan

Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan
diakui keberadaannya.
b.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil
penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial.

c.

Hasil

kesepakatan

penyelesaian

Konflik

melalui

mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1) memiliki

kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat
yang terlibat dalam Konflik.
d.

Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka
penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial.

e.

Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

difasilitasi

oleh

Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan
dan kelurahan/desa setempat.
Pranata Adat sebagai lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati,
diakui, dan ditaati oleh masyarakat menjadi pilihan pertama dalam penanganan
konflik. Hal ini disebabkan masyarakat akan lebih taat terhadap keputusan
penyelesaian konflik yang dihasilkan oleh pranata adat. Selain itu pemilihan
penanganan konflik melalui pranata adat lebih disukai oleh masyarakat karena
beberapa alasan, yaitu: (1) penanganan melalui pranata adat lebih mudah diakses
karena jaraknya lebih dekat atau berada di tengah-tengah masyarakat yang terlibat
konflik, (2) bahasa yang digunakan pranata adat adalah bahasa masyarakat seharihari sehingga para pihak yang terlibat dalam konflik akan lebih mudah berekspresi,
(3) proses penanganan konflik melalui pranata adat sudah dipahami oleh para pihak
sehingga dirasakan lebih cepat dan tidak menimbulkan kesan bertele-tele, (4)
penanganan konflik melalui pranata adat menggunakan falsafah yang lebih cocok
dengan para pihak yang terlibat dalam konflik.

Dengan alasan-alasan tersebut maka signifikansi penanganan konflik melalui
pranata adat bukan semata-mata pada isi putusan yang dihasilkan, melainkan
padaproses pencarian solusi yang dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan
masyarakat sehingga mampu mendamaikan para pihak yang terlibat dalam konflik
sekaligus memulihkan kembali harmoni ataumenciptakan keseimbangan baru dalam
masyarakat.
Dalam penanganan konflik melalui pranata adat, negara dapat turut berperan
memfasilitasi proses penanganan konflik antara lain Polri melakukan pengawalan
terhadap tokoh masyarakat yang menjadi ketua dan anggota pranata adat.
Keberadaan anggota Polri yang mengawal para tokoh masyarakat itu selain
diharapkan dapat menjamin keamanan dan keselamatan mereka, juga diharapkan
dapat memonitor proses penanganan konflik untuk mencegah adanya kecurangan
maupun intervensi dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini dimaksudkan
untuk menjamin proses penanganan yang legitimate sehingga diharapkan keputusan
yang diambil pranata adat dapat diterima dan oleh para pihak.
Meskipun proses penanganan konflik melalui pranata adat lebih disukai oleh
para pihak yang terlibat dalam konflik, bisa saja terjadi keputusan yang dihasilkan
tidak dapat menyelesaikan konflik karena tidak dipatuhi oleh para pihak yang
terlibat dalam konflik. Hal ini terutama terjadi apabila tokoh masyarakat yang
menjadi anggota pranata adat tidak dapat bersikap adil dan memihak salah satu
pihak atau keputusan yang dihasilkan kurang memenuhi rasa keadilan dari salah satu
pihak yang terlibat dalam konflik. Jika hal ini terjadi, maka anggota Polri yang
bertugas mengawal para tokoh masyarakat tersebut harus segera menyampaikan
informasi ini secara berjenjang agar segera dapat diambil langkah penanganan
konflik melalui lembaga penyelesaian konflik yang lebih tinggi, yaitu melalui satuan
tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
Satuan tugas penyelesaian konflik sosial merupakan lembaga penyelesaian
Konflik yang bersifat ad hoc. Pembentukan satuan tugas penyelesaian konflik sosial
diambil dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh
adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaiandanwakil pihak yang berkonflik. Dengan
adanya keterlibatan pemerintah dan para tokoh adat yang menjadi pemimpin para
pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan
yang terjadi selama proses penanganan konflik melalui pranata adat. Diharapkan
keberadaan pemerintah dan para tokoh mampu mengatasi keberatan yang dirasakan

oleh para pihak selama proses penanganan melalui pranata adat seperti dugaan
keberpihakan tokoh yang menjadi anggota pranata adat atau kecurangan maupun
intervensi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Peran Pranata Adat Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat
Konflik merupakan salah satu dari tiga model relasi sosial. Sejatinya ada 3
(tiga) model relasi sosial, yaitu : (a) kerja sama (cooperation); (b) persaingan
(competition); dan (c) konflik (conflict).Ketiganya (konflik, kerja sama dan
persaingan) merupakan model relasi dalam merespon kelangkaan sumber daya
(scarcity). Pembandingan konflik sebagai relasi sosial dengan model relasi sosial
lain akan sangat membantu memahami konflik.
Konflik (conflict) atau pertentangan adalah suatu proses sosial yang
berlangsung dengan melibatkan individu - individu atau kelompok - kelompok yang
saling menantang antara satu dengan yang lainnya. Jika dibandingkan,
terdapatkesamaan antara konflik dan persaingan, yaitu sama-sama berusaha
mencapai tujuan yang diperebutkan. Masing-masing individu yang terlibat baik
dalam konflik maupun persaingan, tidak ingin bekerja sama satu sama lain. Namun
demikian terdapat perbedaan mendasar antara konflik dan persaingan, yaitu
mengenai kesepakatan tentang aturan main yang dipergunakan untuk mencapai
tujuan itu. Dalam persaingan, pihak yang bersaing sepakat dengan satu aturan main
tertentu untuk mencapai tujuan. Terkadang, untuk menegakkan aturan main itu,
diperlukan wasit yang menentukan apakah aturan main dipatuhi atau dilanggar.
Dalam konflik, pihak-pihak yang terlibat tidak sepakat tentang aturan main untuk
mencapai tujuan yang diperebutkan.
Yang menarik, baik kompetisi maupun kerja sama dapat bergeser menjadi
konflik. Pergeseran ini terjadi menakala terbangun struktur konflik. Pergeseran
konflik dapat terjadi karena dua hal. Pertama, manakala terdapat pelanggaran atas
aturan main yang telah disepakati bersama secara terus menerus tanpa penyelesaian
sanksi yang juga disepakati. Kedua, manakala wasit memihak pada salah satu
pemain. Pergeseran dari potensial konflik menjadi konflik ditandai dengan adalanya
perubahan Social Structure yang ditandai dengan adanya Ketimpangan /
kesenjangan berupa eksploitasi, dominasi, prejudice, dan segregasi menjadi konflik
dalam bentuk fisik seperti huru hara, tawuran, perang , demonstrasi, debat dll.

Konflik yang terjadi di masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba. Konflik
yang paling banyak terjadi merupakan pergeseran dari model relasi sosial persaingan
menjadi konflik atau dengan kata lain konflik seringkali terjadi berawal dari adanya
persaingan di antara kedua belah pihak. Smelser (dalam Mustofa, 2000:12)
menggambarkan proses terjadinya pergeseran konflik dalam 6 tahap yang dimulai
dari structural conduciveness, structural strain (Ketegangan), the spread of
generalized beliefs(berkembangnya isu-isu yang dipercaya), adanya precipitating
factor(s) sebagai pemicu, the mobilization of action (persiapan aksi) dan the
operation of social control (mekanisme kontrol sosial). Sedangkan Nitibaskara
(2002:22) melihat proses terjadinya konflik terjadi dalam 4 fase, yaitu: tahap
pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan dan tahap peredaan konflik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
memberikan ruang kepada pranata adat dalam penghentian konflik. Namun
mengingat konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, maka

pranata adat juga turut

berperan dalam pencegahan konflik. Kedudukan pranata adat dalam konflik adalah
sebagai wasit yang menegakkan aturan main yang disepakati dalam mencapai tujuan
yang diperebutkan. Untuk merumuskan peran pranata adat dalam penanganan
konflik di masyarakat, sangat penting mengidentifikasi dimensi dan tingkat konflik
berdasarkan kekuatan dan identitas suku bangsa para pihak yang terlibat dalam
konflik sebagai berikut:
a.

Konflik yang terjadi diantara individu atau kelompok dalam satu
ikatan adat/suku bangsa yang sama.

b.

Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok adat/suku bangsa
minoritas dengan kelompok adat/suku bangsa yang mayoritas.

c.

Konflik yang terjadi antar kelompok adat/suku bangsa yang berbeda
dengan kekuatan yang relatif seimbang.

Dimensi dan tingkat konflik tersebut akan membedakan peran pranata adat
dalam penanganan konflik sosial di masyarakat. Adanya perbedaan peran pranata
adat dalam penanganan konflik sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan
ketaatan para pihak yang terlibat dalam konflik terhadap pranata adat. Asumsinya,
pranata adat tertentu hanya dipatuhi oleh individu atau kelompok yang berasal dari
suku bangsa yang sama. Sedangkan Individu atau kelompok suku adat yang

minoritas cenderung akan patuh terhadap keputusan pranata adat yang lebih
dominan. Dengan demikian maka pranata adat suku bangsa minoritas tidak akan
dipatuhi oleh kelompok suku bangsa mayoritas yang dominan. Begitu juga
kelompok suku bangsa berbeda dengan kekuatan yang relatif seimbang juga tidak
akan mematuhi keputusan pranata adat suku bangsa yang lain.
Dalam konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam satu
kelompok suku bangsa yang sama, pranata adat pada umumnya merupakan pilihan
pertama yang digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan konflik di antara
mereka. Ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak atas perbuatan dari
pihak yang lain dapat dengan segera diselesaikan melalui pranata adat. Keputusan
yang dihasilkan oleh pranata adat relatif dapat langsung dipatuhi oleh para pihak
yang terlibat sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga mampu
mendamaikan para pihak yang terlibat dalam konflik sekaligus memulihkan kembali
harmoni ataumenciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat.
Dalam konflik yang melibatkan individu atau kelompok adat/suku bangsa
minoritas dengan individu atau kelompok adat/suku bangsa yang mayoritas, pada
umumnya ketidakadilan dirasakan sebagai akibat adanya dominasi hukum positif
terhadap hukum adat. Individu atau kelompok adat/suku bangsa minoritas cenderung
memilih penyelesaian melalui mekanisme hukum positif. Terkadang individu atau
kelompok dari suku bangsa mayoritas kurang memahami mekanisme penyelesaian
melalui hukum positif, sehingga penyelesaian perkara dimenangkan oleh individu
atau kelompok dari suku bangsa mayoritas. Manakala terjadi pelanggaran atas aturan
main yang telah disepakati bersama secara terus menerus tanpa penyelesaian sanksi
yang juga disepakati maupun adanya keberpihakan oknum penegak hukum terhadap
salah satu pihak. Sangat dimungkinkan situasi seperti ini dapat berkembang menjadi
konflik sosial karena telah mencederai perasaan keadilan. Oleh karena itu ada
baiknya penanganan konflik diselesaikan melalui pranata adat.
Pranata adat juga lebih efektif dikedepankan dalam penanganan konflik yang
dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran terhadap sistem nilai yang dianggap
prinsip bagi kelompok suku bangsa tertentu, misalnya bagi beberapa masyarakat
adat kehormatan dan perasaan malu menjadi aib yang merupakan nilai-nilai yang
prinsip. Contoh, di masyarakat bugis ketika seorang lelaki perantauan dari suku jawa
melakukan kawin lari dengan gadis dari suku bugis yang tidak mau menikah dengan
tunangannya yang berasal dari suku bugis juga. Dalam sistem tata nilai masyarakat

Bugis, pembatalan pernikahan atas pertunangan yang sudah dilaksanakan
merupakan aib yang mencoreng kehormatan keluarga besar calon suami gadis
tersebut.
Pranata adat agak sulit diperankan dalam penanganan konflik yang
melibatkan kelompok adat/suku bangsa yang berbeda dengan kekuatan yang relatif
seimbang. Misalnya dalam konflik antara suku di Papua. Masing-masing suku
memiliki pranata adatnya sendiri-sendiri. Pemilihan pranata adat yang paling tepat
menangani sengketa yang terjadi diantara mereka sangat sulit, karena akan
mendatangkan pertentangan dari suku yang lain. Dalam situasi seperti itu, seringkali
perang antar suku merupakan pilihan yang dinilai paling tepat menurut budaya
kedua suku untuk menyelesaikan konflik. Meskipun konflik berhasil dihentikan,
namun perang menyisakan sejarah dan membuka peluang terjadi kembali di masa
yang akan datang.
Sehubungan dengan itu, pranata adat akan lebih efektif jika diperankan
dalam pencegahan konflik. Dalam dimensi pencegahan konflik, pranata adat juga
diperankan dalam penyelesaian perselisihan secara damai sekaligus meredam
potensi Konflik. Penanganan perselisihan oleh pranata adat perlu dipertimbangkan
apabila para pihak yang terlibat perselisihan berasal dari suku bangsa yang berbeda.
Pada titik ini sangat dibutuhkan kepekaan aparat dalam menemukan perselisihan
yang memiliki kerawanan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam hal
ini Polri melalui anggota bhabinkamtibmas yang tersebar di desa dan kelurahan
seluruh Indonesia memiliki potensi yang sangat baik dalam mendeteksi perselisihan
yang terjadi di tengah masyarakat. Setelah perselisihan tersebut berhasil
teridentifikasi, perlu segera didorong untuk diselesaikan melalui pranata adat.
Efektifitas pranata adat yang sudah tumbuh berkembang diseluruh wilayah
Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1.

Kharismatik dari Ketua dan perangkat adat.
Tegaknya pranata adat diawali karena belum adanya perangkat
hukum formal dimasa lalu, sehingga terbentuk secara alamiah dan
berdasarkan kebutuhan keadilan bersama. Terbentuknya pranata adat di
masing-masing wilayah atau masing-masing suku adat tidak secara
bersamaan sangat tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing.
Sebelum pranata adat mengatur tentang penyelesaian konflik secara intern

diantara mereka, tentunya diawali dengan aturan-aturan dalam kehidupan
sehari-hari. Secara umum pemilihan Ketua adat dimasing-masing daerah
hampir sama yaitu dilihat dari aspek kekuatan kharismatik atau kewibawaan
seseorang sehingga dipercaya untuk menjadi ketua dan akhirnya dikaitkan
dengan keturunan atau persyaratan lainnya.
Kewibawaan dari perangkat pranata adat sangat subjektif tergantung
dari masing-masing pribadi, hal ini berdampak kepada konsistensi
masyarakat yang dipimpinnya. Kewibawaan dari ketua dan perangkat
pranata adat dapat mengindikasikan seorang ketua yang jujur, tegas, dapat
dijadikan tauladan. Kondisi ini akan berdampak kepada kondisi masyarakat
yang tertib mematuhi aturan dan kesepakatan penyelesaian konflik oleh
prtanata adat. Sebaliknya katua dan perangkat pranata adat yang kurang
berwibawa mungkin dikarenakan subjektifitas ketua atau perangkat pranata
adat yang kurang jujur, tidak tegas, tidak adil, kurang bisa dijadikan tauladan
bagi masyarakatnya. Kondisi ini bisa jadi sebagai penyebab menurunnya
konsistensi dari masyarakat terhadap aturan-aturan dan penyelesaian konflik
oleh pranata adat, sehingga lambat laun aturan-aturan adat tidak ditaati dan
tidak dijadikan fasilitas atau sarana penyelesain konflik bagi mereka.

2.

Kualitas hasil keputusan adat.
Hampir sejalan dengan dampak dari

kharisma ketua adat dan

perangkat pranata adat, maka kualitas hasil keputusan adatpun merupakan
salah satu penyebab konsistensi dari masyarakat terhadap aturan-aturan adat
yang harus ditaati, juga pilihan untuk perangkat nyang akan menyelesaikan
konflik diantara masyarakat. Keputusan pranata adat yang menunjukkan
keadilan, ketegasan dan kejujuran, dapat secara konsisten dianut dipilih oleh
masyarakat adat. Sebaliknya keputusan pranata adat yang tidak menunjukan
keadilan, ketegasan dan kejujuran, dapat dijadikan alasan oleh masyarakat
adat untuk tidak mematuhi aturan dan menolak penyelesaian konflik oleh
pranata adat. Manakala perangkat hukum positif yang diemban oleh
penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, sudah terbentuk dengan baik,
maka mereka lambat laun akan memilih penegakkan hukum melalui
perangkat ini dengan tidak lagi memanfaatkan pranata adat yang ada.

3.

Masuknya pengaruh modernisasi.
Modernisasi dalam kaitannya dengan penanganan konflik oleh
pranata adat adalah modernisasi dalam hal penegakkan hukum. Dengan
adanya undang-undang yang mengatur tentang penegakkan hukum baik
hukum pidana maupun hukum perdata dapat dikatakan suatu modernisasi
dibidang penyelesaian konflik bagi masyarakata adat yang nota bene masih
tradisional. Selain itu pengetahuan yang meningkat dari masyarakat adat
tentang aturan-aturan dan pelanggaran-pelanggaran hukum juga merupakan
bentuk modernisasi dibidang penegakkan hukum. Dalam kondisi seperti ini
mulai ada kebutuhan masyarakat adat dalam hal penyelesaian konflik
memanfaatkan penyelesaian konflik melalui proses penegakkan hukum yang
dianggap modern. Salah satu kebutuhan ini adalah adanya beberapa konflik
yang tidak tuntas diselesaikan melalui pranata adat, namun dengan prosedur
penegakkan hukum formal masyarakat adat menemukan suatu hasil
keputusan yang dinilai bisa diterima oleh semua fihak. Keadaan ini lambat
laun menjadikan pranata adat dalam penyelesain konflik mulai ditinggalkan.

4.

Motivasi pihak tertentu dalam penyelesaian konflik
Di era

globalisasi ini banyak mempengaruhi perikehidupan

masyarakat dan adat istiadat daerah setempat. Tidak jarang dari suatu
perbuatan baik perseorangan maupun kelompok mengarah kepada multi
kepentingan. Dalam bidang keagamaan, perekonomian, sosial budaya dan
bidang lainnya bisa disisipkan kepentingan lainnya. Dalam penyelesaian
konflik, masing-masing kelembagaan yang menyelesaikan konflik dapat
menghasilkan keputusan yang berbeda. Sebagai gambaran apabila ada
konflik yang berkaitan dengan sengketa tanah, maka penyelesaian konflik
melalui pranata adat dengan melalui jalur penegakkan hukum oleh penyidik
bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Keputusan yang berbeda ini oleh
salah satu pihak yang bersengketa akan dilihat keputusan mana yang sangat
menguntungkan bagi pihak tertentu. Keadaan ini bisa bisa menguatkan
motivasi salah satu pihask untuk berusaha menyelesaikan konflik dengan
melalui proses penyelesaian konflik yang menguntungkan bagi pihaknya,

misalnya yang bersangkutan memilih jalur penegakkan hukum formal.
Kasus-kasus seperti ini yang mana pihak tertentu memiliki motivasi yang
berbeda,

akan

mempengaruhi

konsistensi

masyarakat

adat

untuk

menyelesaikan konflik dengan melalui pranata adat.

Analisis : Kasus Di Papua
Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan diversitas suku yang
sangat tinggi. Keberagaman yang ada di tanah Papua ini kerap menjadi sumber
timbulnya konflik atau perselisihan yang berakhir dengan perang antar suku.
Seringnya terjadi perang antar suku juga diakibatkan karena masih primitifnya
masyarakat Papua yang lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara nenek
moyang mereka.
Suku Dani dan suku Moni adalah dua diantara banyak suku asli Papua yang
memiliki budaya perang yang sangat tinggi. Pada Bulan Februari 2014 perang antara
kedua suku tersebut kembali tumpah. Konflik terjadi akibat adanya perebutan tanah
di Kali Kamoro, Jalan Trans Timika-Paniai bermula dengan aksi saling bakar alat
berat milik kedua suku tersebut pada 17 – 18 Februari 2014 di lokasi Kali Iwaka
dan kompleks Djayanti Kuala Kencana dan Jembatan Kali Pindah-pindah.
Meskipun pada bulan Februari sudah ada perjanjian damai, namun pada
kenyataannya konflik perebutan lahan tersebut tetap berlanjut hingga 4 Maret 2014.
Suku Dani dan Suku Moni terlibat saling serang dan membuat Kampung Mimika
Gunung, Jayanti, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika mencekam mulai 7
Maret 2014. Perang berakhir dengan adanya pembubaran paksa oleh pemerintah
setempat dan memakan 4 korban tewas serta ratusan warga luka akibat benda tajam.
Pada tanggal 17 Maret 2014 Gubernur Papua membentuk satuan tugas (satgas)
penghentian konflik untuk menyelesaikan peperangan tersebut. Namun pada tanggal
27 Maret 2014 kembali ditemukan mayat dua orang yang dibantai secara
sadis.Selanjutnya pada tanggal 3 April 2014 kedua kubu menggelar prosesi bakar
batu sebagai bentuk perdamaian, namundiluar dugaan pada awal Mei 2014 kembali
terjadi perang diantara keduanya.
Konflik perang antara Suku Dani dan Suku Moni ini dilatarbelakangi adanya
saling mengklaim hak ulayat tanah di area Kali Pindah – Pindah. Konflik perang
suku menjadi berlarut-larut karena adanya korban yang jatuh baik adat maupun luka
yang menurut hukum adat darah harus diganti atau dibalas dengan kerugian yang

sama. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik melalui pranata adat yang ada, sudah
beberapa kali dilakukan namun tidak dipatuhi oleh kedua suku.
Salah satu contoh bentuk konflik yang terjadi di papua : REKAPAN
KASUS AKSI SALING SERANG ANTAR KELOMPOK SUKU DANI
DENGAN SUKU MONI
LatarBelakangPermasalahan:
Permasalahan sengketa tanah ini berawal saat kedua belah pihak saling
mengklaim hak ulayat tanah di area Kali Pindah – Pindah, sehubungan dengan
permasalahan ini terjadilah pertikaian antara kedua belah kelompok masyarakat suku
Dani dengan masyarakat suku Moni, pertikaian ini sudah terjadi beberapa kali dan
pernah dilakukan proses penyelesaian yang difasilitasi oleh Polsek Kuala Kencana
namun tidak mendapatkan titik temu.
Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat
di Kali Pindah – Pindah Jalan Trans Nabire Distrik Kuala Kencana Timika telah
terjadi kembali aksi pertikaian antara kelompok masyarakat suku Dani dengan
kelompok masyarakat suku Moni terkait dengan masalah sengketa tanah yang
mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak.
Permasalahan sengketa tanah ini berawal saat kedua belah pihak saling
mengklaim hak ulayat tanah di area Kali Pindah – Pindah, sehubungan dengan
permasalahan ini terjadilah pertikaian antara kedua belah kelompok masyarakat suku
Dani dengan masyarakat suku Moni, pertikaian ini sudah terjadi beberapa kali dan
pernah dilakukan proses penyelesaian yang difasilitasi oleh Polsek Kuala Kencana
namun tidak mendapatkan titik temu
Kronologis Kejadian adalah sebagai berikut :
a.

Sekitar pukul 06.00 Wit, kembali terjadi aksi pertikaian antara kedua
belah kelompok masyarakat suku Dani dengan masyarakat suku Moni
dengan saling buang anak panah dan sempat berhenti ketika Patroli
Polsek Kuala Kencana yang dipimpin oleh Ipda Moh. Tang tiba di
TKP.

b.

Sekitar pukul 07.00 Wit, pertikaian antara kedua kelompok kembali
berlanjut dengan saling buang anak panah.

c.

Pukul 07.30 Wit, anggota Polres Mimika dan Polsek Jajaran Polres
Mimika bersama anggota Brimob Den B Mimika melakukan apel
gabungan yang dipimpin oleh Waka Polres Mimika Kompol Wirasto
Adi Nugroho, SIK di halaman Mapolsek Kuala Kencana.

d.

Pukul 07.40 Wit, pertikaian kedua kelompok berhenti saat anggota
Dalmas Polres Mimika dan Unit Perintis Polres Mimika yang dipimpin
langsung oleh Kapolsek Kuala Kencana tiba di TKP. Atas pertikaian
tersebut masing – masing kelompok terdapat korban luka yaitu 4 orang
korban luka dari kelompok masyarakat suku Moni dan 2 orang korban
luka dari kelompok masyarakat suku Dani, untuk korban luka dari
kelompok masyarakat suku Dani dievakuasi ke RSUD Mimika
sedangkan korban luka dari kelompok masyarakat suku Moni
dievakuasi ke RS. Mitra Masyarakat. Adapun identitas korban luka dari
kedua kelompok antara lain sebagai berikut :
1). Korban luka kelompok masyarakat suku Dani :
a). Yatius Kogoya, laki – laki, 28 tahun, suku Dani, Kristen
Protestan, alamat Kali Kamora Timika (mengalami luka panah
pada bagian bokong sebelah kanan).
b). Aten Murib, laki – laki, 41 tahun, suku Dani, Kristen
Protestan, (mengalami luka panah pada dada sebelah kiri).
2). Korban luka kelompok masyarakat suku Moni :
a). Yulius Wandagau, laki – laki, 42 tahun, suku Moni, Kristen
Protestan, alamat Jl. Srikaya SP 2 Timika (mengalami luka
panah pada lengan kiri dan memar pada hidung bagian atas
akibat lemparan batu).
b). Titus Wamoni, laki – laki, 19 tahun, suku Moni, Kristen
Kingmi, alamat Gorong – Gorong Timika (mengalami luka
panah pada betis sebelah kiri).

c). Marinus Hanau, laki – laki, 16 tahun, suku Moni, Kristen
Protestan,

alamat

Pompa

II

Kwamki

Lama

Timika

(mengalami luka panah pada telapak kaki sebelah kanan).
d). Charles Wonda, laki – laki, 19 tahun, suku Dani (berpihak
pada suku Moni), Kristen Kingmi, alamat Jl. Srikaya SP 2
Timika (mengalami luka panah pada kepala namun hanya
terkena pada kulit kepala bagian luar).
e.

Pukul 08.00 Wit, gabungan personil Polres Mimika bersama anggota
Brimob Den B Mimika dibantu Kodim 1710/Mimika dan Koramil
Kuala Kencana menuju lokasi pertikaian yang dipimpin langsung oleh
Kapolres Mimika didampingi Waka Polres Mimika bersama Dandim
1710/ Mimika dan Kaden B Brimob Mimika serta para perwira jajaran
Polres Mimika.

f.

Pukul 08.30 Wit, gabungan personil Polres Mimika, Brimob Den B
Mimika dibantu pihak TNI yang dipimpin oleh Kapolres Mimika tiba
di lokasi pertikaian, selanjutnya aparat langsung melerai kedua
kelompok yang sedang bertikai.

g.

Pukul 09.00 Wit, Kabag Ops Polres Mimika Kompol A. Korowa
bersama Kapolsek Kuala Kencana AKP Sam Ramadhan dan Kepala
Distrik Kuala Kencana Sdr. Ananias Faut melakukan negosiasi dengan
kelompok masyarakat suku Dani yang diwakili oleh Sdr. Nataniel
Murib guna memfasilitasi penyelesaian masalah pertikaian tersebut
dengan rencana akan membawa perwakilan masyarakat suku Dani dan
suku Moni ke Mapolres Mimika guna membicarakan penyelesaian
masalah.

h.

Pukul 11.00 Wit, perwakilan kelompok masyarakat suku Moni dibawa
ke Mapolres Mimika dengan menggunakan 2 unit truk Dalmas yang
dikawal oleh Kasat Shabara Polres Mimika Iptu Agustinus Dimara.

i.

Pukul 13.00 Wit, perwakilan kelompok masyarakat suku Dani dibawa
ke Mapolres Mimika dengan menggunakan 2 unit truk Dalmas yang

dikawal oleh Kasat Shabara Polres Mimika, guna memfasilitasi kedua
kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
j.

Pukul 14.00 Wit, 1 (Satu) Pleton anggota Dalmas Polres Mimika masih
disiagakan di lokasi pertikaian, sedangkan anggota Brimob Den B
Mimika membantu melakukan evakuasi terhadap kedua kelompok
masyarakat, selanjutnya setelah melakukan evakuasi anggota Brimob
Den B Mimika bersama personil Polres Mimika meninggalkan lokasi
pertikaian.

k.

Sementara

untuk

penyelesaian

permasalahan

rencananya

akan

dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh
Kapolres Mimika dengan mengundang pihak – pihak terkait, dan
Kapolres Mimika menghimbau kepada kedua belah pihak agar untuk
sementara dapat saling menahan diri hingga dillakukanya pertemuan
antara kedua belah pihak. Selama kegiatan berlangsung situasi aman
dan tertib.
l.

Adapun kronologis awal yang diperoleh dari hasil wawancara Kasat
intelkam Polres Mimika AKP Tonni Upuya terhadap Kepala suku Dani
Sdr. Nathan Murib, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014
sekira pukul 12.00 Wit sekelompok suku Moni tiba – tiba menyerang
dan melakukan pembakaran rumah Sdr. Nathan Murib, pada saat
kejadian istri dan anak Sdr. Nathan Murib berada di dalam rumah
namun berhasil menyelamatkan diri lari menuju kali Pindah – pindah.
Selanjutnya sekelompok suku Moni kembali melakukan pembakaran
rumah milik masyarakat suku Dani, adapun nama – nama masyarakat
Dani pemilik rumah yang dibakar oleh suku Moni adalah sebagai
berikut :
1)

Senius Wanimbo

2)

Nathan Murib ( Kepala suku Dani )

3)

Jelinus Murib

4)

Geranus Murib

5)

Kimia Murib

Selain itu sekelompok suku Moni juga membakar 1 (satu) unit sepeda
motor serta 1 (satu) camp / rumah pondok milik suku Dani an. Kimia
Murib.
m.

Atas kejadian tersebut masyarakat suku Dani melakukan pembalasan
terhadap suku Moni dengan melakukan pembakaran 5 (lima) unit
sepeda motor dan 1 (satu) unit rumah yang dihibahkan oleh perusahaan
PT.PAL dan digunakan oleh masyarakat suku Moni, serta pengrusakan
terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol DW 1365 CB
mengalami pecah kaca belakang, jendela kanan kiri belakang yang
diduga disewa oleh masyarakat suku Moni dan saat melintas di
jembatan kali pindah – pindah dirusak oleh sekelompok masyarakat
suku Dani. Selanjutnya kedua kelompok melakukan aksi saling serang
kembali pada hari ini.

Makalah III
PENGATURAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK ANTAR
KELOMPOK MASYARAKAT
Pengertian konflik sosial
Konflik berasal dari kata kerja latin configure, yang berarti saling memukul,
yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara
satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap
saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial
sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang
mempunnyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.
Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga menimbulkan suatu benturanbenturan fisik baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Berikut ini
beberapa

pendapat

ahli

tentang

pengertian

konflik

:

1. Berstein, menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau
perbedaan yang belum pernah dicegah, konflik mempunnyai potensi yang
memberikan pengaruh positif dan ada pula yang negative didalam interaksi manusia.
2. Robert M. Z Lawang mengemukakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk
memperoleh nilai, status, dan kekuasan dimana tujuan dari mereka yang berkonflik
tidak hany memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.

3. Soerjono Soekanto, konflik merupakan proses sosial dimana orang perorangan
atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan
menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Jenis konflik sosial
Sebagaimana diungkapkan di depan, bahwa munculnya konflik dikarenakan
adanya perbedaan dan keragaman. Berkaca dari pernyataan tersebut, Indonesia
adalah salah satu negara yang berpotensi konflik. Lihat saja berita-berita di media
massa, berbagai konflik terjadi di Indonesia baik konflik horizontal maupun vertikal.
Konflik horizontal menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota
masyarakat. Yang termasuk dalam konflik horizontal adalah konflik yang bernuansa
suku, agama, ras, dan antargolongan seperti di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit.
Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan
negara. Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan akan cara kerja
pemerintah. Seperti konflik dengan para buruh, konflik Aceh, serta daerah-daerah
yang muncul gerakan separatisme. Namun, dalam kenyataannya ditemukan banyak
konflik dengan bentuk dan jenis yang beragam. Soerjono Soekanto (1989:90)
berusaha mengklasifikasikan bentuk dan jenis-jenis konflik tersebut. Menurutnya,
konflik mempunyai beberapa bentuk khusus, yaitu:
a.

Konflik Pribadi
Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik
pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya
melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut
untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya
konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.

b.

Konflik Rasial
Konfilk rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman
suku dan ras. Lantas, apa yang dimaksud dengan ras? Ras merupakan
pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk
muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di
dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid,
Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia
berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antarras dipertajam.

c.

Konflik Antarkelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai,
seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar
penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas,
menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan
yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki
kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas
mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika
perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut
mampu memicu munculnya konflik rasial.
d.

Konflik Politik Antargolongan dalam Satu Masyarakat maupun antara
Negara-Negara yang Berdaulat
Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik
adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.
Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan
politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama.
Karena perbedaan inilah, maka peluang terjadinya konflik antargolongan
terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornoaksi dan pornografi
sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran,
sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju
dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.

Faktor penyebab timbulnya konflik sosial
Banyak orang berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perebutan
sesuatu yang jumlahnya terbatas. Adapula yang berpendapat bahwa konflik muncul
karena adanya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, terutama antara kelas
atas dan kelas bawah. Selain itu juga karena adanya perbedaan-perbedaan
kepentingan, kebutuhan, dan tujuan dari masing masing anggota masyarakat.
Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebab sebab terjadinya
konflik antara lain sebagai berikut.

1.

Perbedaan Antar Perorangan
Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat.

Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena
tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain.

Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab
terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak
mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain. Misalnya dalam
suatu diskusi kelas, kamu bersama kelompokmu kebetulan sebagai penyaji makalah.
Pada satu kesempatan, ada temanmu yang mencoba untuk mengacaukan jalannya
diskusi dengan menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibahas dalam
diskusi tersebut. Kamu yang bertindak selaku moderator melakukan interupsi dan
mencoba meluruskan pertanyaan untuk kembali ke permasalahan pokok. Namun
temanmu (si penanya) tadi menganggap kelompokmu payah dan tidak siap untuk
menjawab pertanyaan. Perbedaan pandangan dan pendirian tersebut akan
menimbulkan perasaan amarah dan benci yang apabila tidak ada kontrol terhadap
emosional kelompok akan terjadi konflik.

2.

Perbedaan Kebudayaan
Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku

perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan
dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak
sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda.
Dalam

lingkungan

kelompok

masyarakat

yang

samapun

tidak

menutup

kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan
keluarga yang membesarkannya tidak sama. Yang jelas, dalam tataran kebudayaan
ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat.
Ukuran yang dipakai oleh satu kelompok atau masyarakat tidak akan sama dengan
yang dipakai oleh kelompok atau masyarakat lain. Apabila tidak terdapat rasa saling
pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor
ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Contohnya seseorang yang
dibesarkan pada lingkungan kebudayaan yang bersifat individualis dihadapkan pada
pergaulan kelompok yang bersifat sosial. Dia akan mengalami kesulitan apabila
suatu saat ia ditunjuk selaku pembuat kebijakan kelompok. Ada kecenderungan dia
akan melakukan pemaksaan kehendak sehingga kebijakan yang diambil hanya
menguntungkan satu pihak saja. Kebijakan semacam ini akan di tentang oleh
kelompok besar dan yang pasti kebijakan tersebut tidak akan diterima sebagai
kesepakatan bersama. Padahal dalam kelompok harus mengedepankan kepentingan

bersama. Di sinilah letak timbulnya pertentangan yang disebabkan perbedaan
kebudayaan.
Contoh lainnya adalah seseorang yang berasal dari etnis A yang memiliki
kebudayaan A, pindah ke wilayah B dengan kebudayaan B. Jika orang tersebut tetap
membawa kebudayaan asal dengan konservatif, tentu saja ia tidak akan diterima
dengan baik di wilayah barunya. Dengan kata lain meskipun orang tersebut memiliki
pengaruh yang kuat, alangkah lebih baik jika tetap melakukan penyesuaian terhadap
kebudayaan tempat tinggalnya yang baru.
3.

Bentrokan Kepentingan
Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan

sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan
yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya
dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang
tidak sama dengan kelompok lain. Misalnya kebijakan mengirimkan pemenang Putri
Indonesia untuk mengikuti kontes „Ratu Sejagat‟ atau „Miss Universe‟. Dalam hal
ini pemerintah menyetujui pengiriman tersebut, karena dipandang sebagai
kepentingan untuk promosi kepariwisataan dan kebudayaan. Di sisi lain kaum
agamis menolak pengiriman itu karena dipandang bertentangan dengan norma atau
adat ketimuran (bangsa Indonesia). Bangsa Indonesia yang selama ini dianggap
sebagai suatu bangsa yang menjunjung tinggi budaya timur yang santun, justru
merelakan wakilnya untuk mengikuti kontes yang ternyata di dalamnya ada salah
satu persyaratan yang mengharuskan untuk berfoto menggunakan swim suit
(pakaian untuk berenang).
4.

Perubahan Sosial yang Terlalu Cepat di dalam Masyarakat
Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan

perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahanperubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan
proses-prosessosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan
terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan
masyarakat yang telah ada. Sebenarnya perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi,
namun jika terjadinya secara cepat akan menyebabkan gejolak sosial, karena adanya
ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan
terjadinya konflik sosial.

Contohnya kenaikan BBM, termasuk perubahan yang begitu cepat.
Masyarakat banyak yang kurang siap dan kemudian menimbulkan aksi
penolakan terhadap perubahan tersebut.

Penanggulangan dan penanganan konflik sosial
Pendekatan penanggulangan dan penanganan konflik oleh pemimpin
dikategorikan dalam dua dimensi ialah kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak
tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam
pendekatan penyelesaian konflik ialah :
1.

Kompetisi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau
mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah winlose

orientation.

2.

Akomodasi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang
memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha
memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian.
3.

Sharing

Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan
kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lkain menerima sesuatu. Kedua
kelompok
4.

berpikiran

moderat,

tidak

lengkap,

tetapi

memuaskan.

Kolaborasi

Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini
adalah

pendekatan

memerlukan
5.

pemecahan
integrasi

problem

(problem-solving

dari

approach)

kedua

yang
pihak.

Penghindaran

Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaaan ini menggambarkan
penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.
Sedangkan dalam wikipedia dijelaskan Cara-cara Pemecahan konflik seperti :
1. Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu
tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh
diganggu. Misalnya : untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka,

mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian,
merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.
2. Abitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak
ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua
belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di
mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak
ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk
pengadilan.
3.

Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak
diberikan keputusan yang mengikat. Contoh : PBB membantu
menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.

4.

Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak
yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Misalnya panitia
tetap penyelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemen Tenaga
Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan
buruh, hari-hari libur, dan lain-lain.

5. Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan
memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak
saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak
mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contoh : adu senjata
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang dingin.
6.

Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di
pengadilan.

Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah :
1. Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di
dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain : kami
mengalah, kami keluar, dan sebagainya.
2. Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai
kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain
menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan
yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting
untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
4. Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima
dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas
sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja
sama dengan kelompok mayoritas.
5.

Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang
terlibat di dalam konflik.

6. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan
kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang
memaksa semua pihak.

Rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat merupakan
prasyarat utama bagi keberlangsungan proses peningkatan kesejahteraan dan
pengembangan standar-standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara
menyeluruh. Rasa saling percaya dan harmonisasi akan mengantar masyarakat untuk
bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai lapisan masyarakat guna mencapai
kesejahteraan nasional.
Walaupun berbagai kemajuan dalam menjaga harmonisasi di dalam
masyarakat telah dicapai dan berbagai upaya telah ditempuh guna menciptakan dan
meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi di dalam masyarakat, masih
dirasakan bahwa kadar kekerasan serta harmonisasi tersebut masih jauh dari
harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai konflik antarmasyarakat,
antargolongan, antarkelompok, bahkan antara masyarakat daerah tertentu dan
Pemerintah yang sudah tentu akan menghambat upaya penciptaan harmonisasi
antarkelompok masyarakat, serta menghambat upaya penciptaan rasa aman dan
damai di hati warga sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah seperti di
Mamasa-Sulawesi Barat, Poso, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Papua.
Mengingat pentingnya rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok
masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat secara
terencana dan berkelanjutan.

I.

Permasalahan yang Dihadapi
Konflik yang terjadi di Mamasa pada Oktober 2004 diawali dari adanya aksi

kekerasan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok yang setuju untuk bergabung
dengan Mamasa dan kelompok yang tidak setuju bergabung dengan Mamasa. Dari
aksi kekerasan tersebut ditemukan berbagai senjata mematikan seperti tombak,
parang, senapan rakitan, bahkan senjata organik M-16. Sebenarnya, konflik tersebut
telah dimulai sejak Tahun 2002 setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Melalui UU ini,
Kabupaten Mamasa yang semula menjadi bagian Kabupaten Polewali-Mamasa
(Polmas) ditetapkan berdiri sendiri. Pemisahan Kabupaten Mamasa dari kabupaten
induknya diambil dalam rangka menyiapkan tanah Mandar menjadi Provinsi
Sulawesi Barat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah menetapkan bahwa paling tidak lima kabupaten dapat membentuk sebuah
provinsi sendiri. Dengan pemekaran Kabupaten Poliwali-Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat yang telah direncanakan dapat terealisasi melengkapi tiga kabupaten
lainnya, masing-masing Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara. Namun, sebagian
warga di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi menolak
bergabung dengan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mamasa. Sebagian warga
lainnya setuju untuk bergabung. Situasi berubah krisis ketika muncul aksi kekerasan
antara kedua kelompok yang bertikai tersebut di Kecamatan Aralle, Tabulahan dan
Mambi. Konflik sempat memuncak saat kelompok masyarakat yang menolak
bergabung dengan Kabupaten Mamasa meminta penetapan batas wilayah baru.
Kelompok kontrapenggabungan mendesak Pemerintah merevisi UU No. 11 Tahun
2002 yang menempatkan mereka sebagai bagian dari kabupaten baru. Yang menjadi
kekhawatiran terhadap konflik yang berdimensi kekerasan tersebut adalah
kemungkinan masuknya isu agama dan suku dalam konflik di Mamasa. Hal ini
sangat potensial mengingat peta pengelompokan suku dan agama yang terjadi di
antara kedua kelompok bertikai. Kelompok kontra-Mamasa umumnya berasal dari
suku Mandar dan beragama Islam; sedangkan, kelompok pro-Mamasa adalah orangorang Mamasa yang secara kesukuan lebih dekat dengan etnis Toraja yang beragama
Kristen/Katolik. Apabila konflik dan potensi konflik tidak ditanggapi dengan sangat

hati-hati dan tuntas, konflik antarkelompok di Mamasa dapat memicu konflik dalam
skala yang lebih luas.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah konflik Poso muncul kembali sebagaimana
terjadi pada akhir tahun 2004 dan pada tahun 2005. Sebenarnya, upaya-upaya
menghentikan konflik telah dilakukan sejak konflik di Poso dimulai pada tahun
1998. Namun, situasi konflik hanya dapat dihentikan sementara waktu karena
kemudian muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi konflik yang makin
meningkat dan lebih meluas. Pertemuan Malino tahun 2001 serta operasi pemulihan
keamanan Sintuwo Maroso merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk
mengatasi dan menuntaskan persoalan konflik di Poso. Munculnya kembali konflik
tersebut mencerminkan bahwa pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat
dikendalikan. Adapun yang menyebabkan terulangnya kembali konflik Poso antara
lain adalah (1) pelaksanaan penegakan hukum yang banyak mengecewakan
masyarakat korban konflik sehingga menimbulkan kerawanan di bidang penegakan
hukum; (2) adanya dugaan penyelewengan dana dan distribusi bantuan korban
konflik sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
pelaksana; (3) hilangnya sumber mata pencaharian yang berakibat terjadinya
pengangguran sehingga menimbulkan kemiskinan; (4) potensi kerawanan lainnya
karena pengungsi belum kembali ke tempat asalnya sehingga berakibat trauma
terhadap pembunuh misterius yang masih melakukan aksinya; (5) masih adanya
emosi yang tidak terkendali dari orang dan kelompok tertentu, serta masih adanya
senjata api dan amunisi yang disimpan oleh sebagian kelompok masyarakat; (6)
adanya keterlibatan orang yang melakukan provokasi.
Sementara itu, konflik Maluku dan Maluku Utara berbasis isu agama sudah
relatif lama mereda. Kehidupan masyarakat telah berangsur-angsur normal dan telah
beraktivitas dan bekerja di lokasi-lokasi yang kebanyakan penduduknya berbeda
keyakinan agamanya. Bahkan, warga antarkomunitas agama yang berbeda telah
berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Walaupun situasi telah berangsur normal,
aksi-aksi kekerasan dan teror masih sering muncul, yang dikhawatirkan dapat
membawa kembali Maluku ke dalam konflik horizontal. Munculnya aksi-aksi
kekerasan tersebut mengisyaratkan bahwa situasi kondusif yang sudah tercipta
tersebut perlu terus-menerus diwaspadai mengingat masyarakat Maluku dan Maluku
Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan sehingga

sangat rentan terhadap upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompokkelompok tertentu yang berkepentingan.
Konflik Aceh merupakan isu lama yang sampai saat ini masih terus
diupayakan penyelesaiannya. Konflik bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) sudah berlangsung puluhan tahun dengan berbagai skala.
Sepanjang masa itu, tidak sedikit korban jiwa yang jatuh serta tidak terhitung
kerugian materi yang ditimbulkannya bagi pihak masyarakat, TNI, dan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM). Konflik juga menimbulkan ketakutan di masyarakat serta
menyebabkan pembangunan di NAD tertinggal dibandingkan dengan provinsi yang
lain di Indonesia. Upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh telah dilakukan sejak
pertama konflik tersebut terjadi. Pada masa reformasi, Pemerintah bekerja sama
dengan masyarakat telah melaksanakan berbagai langkah penyelesaiannya yang
dimulai dari (1) Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah RI dan GAM
atau dikenal dengan istilah CoHA (Cessation of Hostilities Agreement) atau
Persetujuan Penghentian Permusuhan pada tanggal 9 Desember 2002; (2) penetapan
status Otonomi khusus terhadap Provinsi NAD melalui UU No. 18 tahun 2001; (3)
upaya dialog di Tokyo Jepang pada tanggal 17 dan 18 Mei 2003 yang akhirnya sulit
mencapai kesepakatan karena pihak GAM menolak berunding di dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) penetapan NAD sebagai daerah
dengan status darurat militer berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003
tanggal 18 Mei 2003; (5) pelaksanaan operasi terpadu sebagai tindak lanjut
penetapan keadaan darurat militer di NAD meliputi operasi pemulihan keamanan,
operasi kemanusiaan, operasi pemantapan pemerintahan, operasi penegakan hukum,
serta operasi pemulihan ekonomi; (6) pelaksanaan Operasi Tegak Rencong dengan
Polri sebagai penanggungjawab operasi penegakan hukum. Operasi ini berada di
bawah kendali penguasa darurat militer sesuai dengan keputusan Presiden No. 93
tahun 2003; (7) penetapan wilayah NAD sebagai daerah dengan status darurat sipil
berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004; (8)
pelaksanaan operasi terpadu sebagai tindak lanjut penetapan keadaan darurat sipil di
NAD, dan Polri menggelar Operasi Sadar Meunasah I selama enam bulan; (9)
perpanjangan status darurat sipil untuk jangka waktu enam bulan, dan Polri
menggelar Operasi Sadar Meunasah II; (10) pelaksanaan perundingan antara
Pemerintah dan GAM di Helsinki-Finlandia.

Sementara itu, sampai saat ini persoalan Papua masih merupakan tantangan
yang perlu diselesaikan segera dan tuntas. Sebagian wilayah di daerah ini masih
dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. Potensi konflik antara lain berasal dari
aktifnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menuntut pemisahan
Papua dari NKRI. Gerakan separatis ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya
sejak Papua bergabung dengan Indonesia. Sepanjang periode akhir tahun 2004 saja,
telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok
bersenjata tersebut, seperti (1) pada tanggal 14 Oktober 2004 terjadi penembakan
terhadap enam warga sipil di Desa Goradi, Tinggi Nambut, Distrik Illu Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya; (2) pada tanggal 12 Oktober 2004 sekelompok sipil
bersenjata pimpinan Goliat Tabuni menembak mati enam sopir truk. Sementara itu,
kelompok bersenjata pimpinan Manase Talenggen yang berhasil ditangkap mengaku
bahwa kelompoknya bertanggung jawab dalam berbagai peristiwa pembakaran
gedung Pemerintah, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat, serta penyanderaan di
Desa Tinggi Nambut, Bekbur, Onaga, Distrik Wunim, dan Distrik Tolikara. Di
samping persoalan OPM ini, persoalan signifikan lain yang terjadi di Papua adalah
pertikaian antarsuku, dan cara penyelesaiannya tidak mudah karena melibatkan
ketentuan hukum adat setempat. Mereka yang bertikai sering menolak penerapan
hukum formal bagi kasus-kasus demikian. Selain rumit dan lama, perdamaian lewat
hukum adat setempat juga berbiaya besar yang biasanya dibebankan kepada pihak
pemda. Potensi konflik lainnya yang terjadi di Papua adalah berkaitan dengan
masalah pro-kontrapemekaran wilayah dengan adanya pemberlakuan UU No. 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong, dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden
(Inpres) No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tidak menimbulkan gejolak setelah sudah
terbentuk. Konflik horizontal terjadi dengan munculnya kasus Timika pada tanggal
23 Agustus 2003 setelah adanya deklarasi pembentukan dan peresmian Provinsi
Irian Jaya Tengah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tersebut.
Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan pendapat antara pihak yang
menyetujui dan menolak pemekaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2003 tersebut.

Dari berbagai deskripsi kejadian konflik tersebut dapat ditengarai bahwa
terjadinya konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah, antara lain,
dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik,
ketidakadilan, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis,
agama, dan golongan. Ketiadaan forum-forum dialog atau belum optimal dan
efektifnya pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperluas
konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas. Komunikasi politik antarelite
dan masyarakat belum dapat berkembang dengan efektif. Hal lain yang juga
signifikan mendorong terjadinya konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi
yang kompleks tersebut adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai
kebangsaan terutama dalam konteks menjaga harmonisasi di dalam masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian akar permasalahan dan penerapan strategi yang
tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh
pemerintah secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang
tidak pendek.

II.

Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang terjadi,

berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah, antara lain, dengan membangun
jaringan kerja sama antarkelompok yang bertikai melalui berbagai program dialog
damai. Pascakerusuhan 16 Oktober 2004, Gubernur Sulawesi Barat melaksanakan
pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh lima bupati yang
berasal dari wilayah sekitar konflik. Hasil yang dicapai dalam pertemuan tersebut
adalah adanya komitmen untuk melaksanakan ketentuan pemekaran Kabupaten
Polewali-Mamasa. Bahkan, dua bupati yang warganya terpecah menjadi dua telah
menyepakati untuk menerapkan kebijakan bersama di wilayah Kecamatan Aralle,
Tabulahan, dan Mambi. Kemajuan lain yang dicapai dengan terlaksananya
komunikasi dan dialog adalah terbentuknya perspektif yang lebih baik dan semakin
solid dalam melihat permasalahan konflik pada tataran pimpinan politik eksekutif
yang ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk menjaga situasi keamanan di
wilayahnya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mewacanakan dialog yang
melibatkan Musyawarah Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, elite
politik, dan lembaga swadaya masyarakat.

Di samping pendekatan dialogis, langkah-langkah penting yang telah
dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Mamasa adalah
penentuan batas wilayah hasil pemekaran untuk menjamin kepastian pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintahan dan melaksanakan rehabilitasi sarana dan perbaikan
rumah untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari serta pelaksanaan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mambi dan Pana. Program PPK ini,
antara lain, memfokuskan pembangunan pada usaha ekonomi produktif, sarana dan
prasarana desa, pendidikan, kesehatan, dan simpan pinjam. Hal lain yang juga
dilakukan adalah menjaga keamanan dan ketertiban oleh aparat Kepolisian bekerja
sama dengan TNI dengan menggelar Operasi Aralle, Tabulahan, dan Mambu-LIPU
2004. Sementara itu dalam konteks penegakan hukum, proses hukum terhadap
tersangka tetap berjalan. Di samping itu, pihak Kepolisian berhasil memfasilitasi
disepakatinya perjanjian damai yang ditandatangani oleh 44 tersangka pelaku
konflik baik yang terlibat dalam kasus Oktober 2004 maupun kasus sebelumnya. Isi
surat perjanjian damai tersebut dirumuskan bersama-sama antara delegasi kelompok
warga yang menyetujui dan menolak pemekaran Mamasa. Pada intinya perjanjian
tersebut menyepakati tiga hal penting, yaitu (1) berjanji hidup rukun dan damai
sebagai satu keluarga dalam adat Pitu Ulunna Salu; (2) berjanji melupakan semua
masalah yang terjadi dan mulai membangun kekeluargaan sebagaimana nenek
moyang Pitu Ulunna Salu; (3) barang siapa memulai perbuatan yang merusak
persaudaraan wilayah Pitu Ulunna Salu akan ditindak tegas sesuai dengan agama
dan petuah nenek moyang manurungan botto, sedangkan provokator pemicu konflik
akan ditindak tegas dengan tembak di tempat.
Situasi keamanan di Mamasa berangsur pulih. Namun, perjanjian damai yang
telah disepakati bukanlah jaminan konflik tidak akan terjadi di kemudian hari.
Kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai
masih tipis dan rentan sehingga dapat mudah dipengaruhi oleh para pemanfaat
tertentu yang berkepentingan. Di samping itu, kepentingan bersama masih dapat
dikalahkan oleh kepentingan individu dan kelompok. Terkait dengan hal ini, langkah
tindak lanjut sedang terus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk menjaga situasi yang
aman dan kondusif dalam mendukung aktivitas hidup masyarakat Mamasa.
Sementara itu, dalam rangka menjaga agar situasi aman dan damai terjadi di
Poso, upaya yang terus dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat

adalah menerapkan kembali semangat Sintuwu Maroso atau „Bersatu Kita Kuat‟
secara terus-menerus. Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia dan meningkatkan komitmen kepada
persatuan dan kesatuan. Melalui ikatan ini, diharapkan jalinan kehidupan yang
harmonis antara komunitas yang ada di dalam masyarakat akan terus dibangun.
Upaya lainnya adalah pelibatan masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi serta
pengamanan lingkungan desa dan kelurahan sehingga dapat terwujud atau tercipta
rasa saling percaya di antara komunitas Islam dan Kristen. Hal lain yang dilakukan
adalah secara terus-menerus melaksanakan dialog antarkomunitas yang berkonflik
dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi
dan LSM untuk meningkatkan kekohesifan di dalam masyarakat secara mantap,
terutama pada simpul-simpul yang mengandung tingkat kerawanan sosial yang
tinggi. Berkat pendekatan penyelesaian konflik secara holistik, situasi di Kabupaten
Poso saat ini relatif aman walaupun denyut konflik masih terjadi. Di Maluku dan
Maluku Utara upaya Pemerintah untuk menjaga situasi aman dan damai terus
dilakukan juga, antara lain, dengan menjaga upaya dialog yang melibatkan pula
tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi, dan LSM untuk lebih
memantapkan kekohesifan di dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah
dengan terus dilaksanakannya Operasi Mutiara yang menitikberatkan pada upaya
penegakan hukum. Melalui operasi ini, masyarakat didorong untuk berperan serta
secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Hal penting lain yang dilakukan
adalah melanjutkan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana sosial serta ekonomi,
termasuk pemerintahan. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengungsi yang
meningkat pesat sejak konflik berlangsung, Pemerintah terus berupaya menjalankan
program pemberdayaan masyarakat pasca-konflik. Pemberdayaan masyarakat untuk
mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat
merupakan modal utama bagi penyelesaian konflik secara tuntas.
Di samping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan melaksanakan
kebijakan counter informasi. Dalam situasi konflik, ketika saling curiga menjadi
bagian yang tidak terelakkan, upaya meng-counter manipulasi informasi sekaligus
meluruskannya menjadi sangat mutlak diperlukan. Counter informasi merupakan
salah satu bidang kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah eskalasi konflik
di Mamasa, Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Penyebaran poster yang mengajak

masyarakat untuk menghentikan pertikaian dan konflik serta kembali membangun
saling percaya dan kebersamaan merupakan upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah untuk mengatasi konflik di beberapa daerah. Hal lain yang dilakukan
adalah membangun jaringan dengan media massa, seperti Televisi Republik
Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) setempat. Hasil nyata dari
kegiatan-kegiatan yang telah tampak sebagaimana ditunjukkan dengan adanya
peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting persatuan dan kesatuan.
Upaya lain yang dilakukan di daerah konflik di Poso, Maluku dan Maluku
Utara adalah menciptakan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok
masyarakat di daerah konflik. Gejala umum yang terjadi di daerah konflik adalah
adanya rasa saling curiga antarkelompok yang bertikai. Dalam kondisi seperti itu,
persoalan yang tidak signifikan pun berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Dengan menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpercayaan antarkelompok merupakan
salah satu penyebab pokok konflik, Pemerintah dalam rangka membangun
kerpecayaan kelompok yang bertikai melakukan upaya pendampingan terhadap
lembaga-lembaga sosial budaya di daerah konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara.
Fokus pelaksanaan kebijakan ini adalah melakukan pendekatan terhadap kalangan
LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, serta perguruan tinggi untuk bekerja sama
menyukseskan pendampingan terhadap masyarakat di daerah konflik. Langkah awal
yang telah berhasil dituntaskan adalah penyelesaian pedoman umum agenda
pendampingan terutama di daerah yang mengalami konflik sosial politik yang tinggi.
Agar kepercayaan di dalam masyarakat meningkat, di samping upaya dialog
dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, upaya lain yang
dilakukan adalah pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan serta
revitalisasi nilai-nilai budaya lokal di Poso, Maluku, dan Maluku Utara sebagai
pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan
Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik.
Pelaksanaan kebijakan membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan di
dalam masyarakat terutama di Poso, Maluku, dan Maluku Utara telah memiliki
dampak yang positif, terutama dalam membentuk pemahaman bahwa tatanan
kehidupan masyarakat Indonesia perlu dilakukan dengan adanya saling memahami
dan adanya kesetaraan di dalam menjalankan fungsi dan peran kenegaraan, serta

mencairkan sekat yang selama ini menghambat terwujudnya rekonsiliasi antaretnis
di Indonesia.
Untuk penyelesaian kasus Aceh, beberapa upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah adalah pemberlakuan status dengan tingkatan keadaan darurat sipil di
Provinsi NAD melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2004. Hasilnya adalah
kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan serta aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Provinsi NAD
telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan hasil positif yang cukup signifikan.
Sehubungan dengan situasi yang kondusif tersebut, Pemerintah menetapkan status
Provinsi NAD menjadi tertib sipil melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2005
tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Sipil di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam sejak tanggal 18 Mei 2005. Dengan ditetapkannya
Perpres ini, seluruh kebijakan mengenai pelaksanaan operasi terpadu yang meliputi
operasi pemulihan ekonomi, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan
pemerintahan, operasi kemanusiaan dan operasi pemulihan keamanan yang
dilakukan selama keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil di Provinsi NAD
masih tetap berlangsung dan ditingkatkan pelaksanaannya dalam bentuk program.
Diharapkan agar perubahan status menjadi tertib sipil ini dapat menciptakan situasi
yang lebih kondusif di dalam melakukan percepatan pembangunan khususnya
setelah bencana alam tsunami pada bulan Januari 2005. Dampak penerapan berbagai
upaya pemerintah tersebut antara lain adanya pemahaman yang jauh lebih baik
mengenai pelaksanaan operasi terpadu, sehingga sangat bermanfaat untuk
mengantisipasi berbagai potensi konflik.
Di samping itu, dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik Aceh, terutama
dengan pihak GAM, Pemerintah terus melakukan upaya dialog damai dengan pihak
GAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti isu otonomi
khusus, amnesti, politik, dan ekonomi. Sampai saat ini pertemuan dengan pihak
GAM di Helsinki telah memasuki tahap akhir. Perundingan antara pemerintah
Indonesia dan GAM di Helsinki – Finlandia pada tanggal 14–17 Juli 2005 telah
menghasilkan

kesepakatan

untuk

menciptakan

perdamaian

yang

tulus,

berkelanjutan, komprehensif dan bermartabat. Selain itu, kedua belah pihak sepakat
akan melaksanakan perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) serta berdasarkan pada UUD NRI 1945.

Terkait dengan amnesti, proposal pihak RI yang menawarkan pengampunan
penuh sudah dapat diterima oleh pihak GAM. Opsi tersebut hanya berlaku bagi
aktivis GAM, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, termasuk mereka
yang kini berada di dalam penahanan. Permintaan GAM yang menghendaki adanya
partai lokal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) masih memerlukan
pembahasan lebih lanjut. Namun, pada prinsipnya masalah ini harus diselesaikan
sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, di bidang
ekonomi masih dibahas masalah dan tawaran keleluasaan pengelolaan sumber
ekonominya. Hal lain yang masih menjadi kendala terhadap penyelesaian konflik
dengan GAM adalah yang menyangkut upaya peletakan dan penyerahan senjata.
Dalam percepatan penyelesaian kasus Papua, langkah utama yang dilakukan
oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan, terutama yang diakibatkan oleh adanya
pro-kontrapemekaran, adalah pengkajian untuk mencari titik temu antara UU No. 45
Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Hasil evaluasi tersebut telah
mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kerawanan yang dikandung oleh UU No.
21 Tahun 2001. Hasil evaluasi tersebut mengandung konsekuensi perlunya diambil
langkah-langkah, antara lain (1) pengakuan terhadap hak-hak dasar penduduk asli
Papua; (2) dukungan terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
yang bertugas antara lain melakukan klarifikasi sejarah Papua; (3) penyelesaian
persoalan MRP sebagai representasi kultural dan politik rakyat Papua. Hasil temuan
mengidentifikasi bahwa MRP memiliki kewenangan yang sangat luas. Dalam
bidang politik, MRP memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap
bakal calon gubernur, rancangan peraturan daerah khusus (perdasus), perjanjian
kerja sama yang dibuat Pemerintah dengan pihak ketiga; (4) perlunya penyelesaian
persoalan yang dapat mengakomodasi representasi suku-suku untuk duduk di dalam
struktur MRP. Suku di Papua berjumlah 251, sedangkan yang dapat diakomodasi di
dalam MRP berjumlah 29 suku; (5) persoalan peradilan yang memiliki kewenangan
dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara adat.
Upaya lain yang dilakukan terkait dengan persoalan pemekaran adalah
membuat langkah-langkah penyesuaian kebijakan pemekaran wilayah Papua
pascakeputusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut posisi hukum UU No. 45
Tahun 1999. Keputusan Mahkamah Konsitusi telah memberikan kepastian hukum
bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk

berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 adalah sah dan selanjutnya perlu dilaksanakan
berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004 serta peraturan
perundang-undangan yang lain.
Kebijakan lain yang ditempuh oleh Pemerintah dalam menyelesaikan
persoalan Papua adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54
Tahun 2004 tentang MRP pada tanggal 23 Desember 2004. Secara materi, PP No.
54 Tahun 2004 telah disesuaikan dengan berbagai ketentuan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. Diharapkan agar pembentukan MRP tidak menimbulkan persoalan hukum
baru pada masa yang akan datang.
Dengan telah dilaksanakannya upaya sinkronisasi UU No. 45 Tahun 1999 dan
UU No. 21 Tahun 2001 diharapkan akan dapat berdampak positif terhadap
penyelesaian masalah Papua. Di samping memberikan kejelasan terhadap
masyarakat tentang eksistensi MRP, masyarakat Papua dapat memperoleh
pemahaman yang jauh lebih baik mengenai konsekuensi pelaksanaan UU No. 21
Tahun 2001 tersebut. Paling tidak, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan
tersebut, diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus
terhadap Pemerintah dapat meningkat.
Terkait

dengan

internasionalisasi

masalah

Papua,

Pemerintah

telah

melaksanakan multi-track diplomacy yang melibatkan tidak hanya unsur
Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk memberikan citra yang baik terhadap
Indonesia, terutama dalam menangani persoalan Papua, serta menegaskan posisi
politik Indonesia terkait dengan Papua. Di forum-forum internasional wilayah Asia
Pasifik, Pemerintah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang terintegrasi
secara utuh di dalam NKRI.
Sebagaimana dilakukan di daerah konflik yang lain, di Provinsi Papua juga
dilaksanakan kebijakan untuk men-counter manipulasi informasi. Penyebaran poster
berisi ajakan perdamaian dan penghentian kerusuhan di lokasi-lokasi yang mudah
ditemukan dan dibaca merupakan salah satu kegiatan counter informasi yang
dilaksanakan di Papua. Pemerintah melalui kerja samanya dengan stasiun RRI

Jayapura dan Kota Sorong telah memberikan informasi pentingnya persatuan dan
kesatuan melalui penyiaran radio spot yang bertema ”Membangun Persatuan dan
Kesatuan”. Agenda kebijakan lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai kebangsaan
melalui program wawasan kebangsaan (nation and character building).
Di samping upaya yang dilakukan tersebut, dalam menjaga harmonisasi di
dalam masyarakat, Pemerintah melakukan upaya fasilitasi dan kanalisasi aspirasi
kelompok masyarakat di beberapa daerah konflik dan rawan konflik melalui
sarasehan, diskusi, dan dialog. Diharapkan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan
dapat membantu menyelesaikan dan mencegah terjadinya friksi-friksi sosial,
ekonomi, politik, dan keamanan yang semakin meluas.
Pembentukan opini publik yang positif terhadap setiap kebijakan pemerintah,
terutama terkait dengan kenaikan BBM, penanggulangan penyalahgunaan narkotika
dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terus-menerus dilakukan melalui
serangkaian kegiatan sosialiasi agar iklim kondusif bagi masyarakat untuk
melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dapat tetap terjaga. Terkait dengan korupsi,
berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan dalam konteks untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai daerah melalui forum
diskusi dan sarasehan dengan kelompok-kelompok strategis, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, pemuka agama, anggota legislatif dan eksekutif, serta LSM di
wilayah masing-masing.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan
Dalam rangka memelihara situasi yang telah relatif lebih aman dan damai,
baik terjadi di Mamasa, Poso, Maluku, Maluku Utara, Aceh, dan Papua, langkah
tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap melanjutkan pembangunan saling percaya
antaranggota masyarakat yang mengedepankan aspek pluralisme melalui berbagai
dialog dan komunikasi antarkultur yang berbeda. Dialog ini dilakukan pada tingkat
elite dan masyarakat. Hal itu diperlukan mengingat berbagai konflik yang ada di
Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas karena proses utuh penyelesaian
konflik memang memerlukan perubahan paradigma dan pemahaman yang utuh
mengenai nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan kesatuan. Proses pemaknaan
yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam perilaku tidaklah semudah membalikkan

telapak tangan, apalagi persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena
tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi,
sosial, dan budaya.
Terkait dengan penanaman nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan
kesatuan, langkah nyata ke depan yang perlu ditindaklanjuti adalah penyesuaian
pendekatan dan mekanisme sosialisasi wawasan kebangsaan agar tujuan utamanya
dapat tercapai lebih optimal. Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal akan
menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan.
Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik
dengan memberdayakan masyarakat secara aktif akan terus dilanjutkan. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat ini merupakan sarana. Peningkatan kebersamaan dan
peningkatan tali ikatan kebangsaan yang lebih kukuh di dalam masyarakat.
Terkait dengan komunikasi dan informasi, penciptaan rasa saling percaya
antarkelompok masyarakat akan terus ditindaklanjuti melalui program yang
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan serta penerapan kebijakan komunikasi dan informasi
sesuai dengan asas-asas keterbukaan yang bertanggung jawab, serta pemerataan
akses informasi. Harapannya dengan dapat dijangkaunya akses informasi yang
diperlukan oleh masyarakat dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi
berkurangnya kesenjangan di dalam masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi,
maupun politik.
Terkait dengan internasionalisasi Aceh dan Papua, Pemerintah tetap secara
konsisten melakukan upaya-upaya diplomasi untuk menggalang dukungan utuh dan
berkelanjutan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

