
 

 

Panduan Wawancara 

 

A. Penyebab Konflik 

 

1. Bagaimana awal mula penyebab terjadinya konflik tersebut  ? 

2. Bagi masyarakat Lampung setempat, apakah menerima keberadaan suku Bali 

yang merupakan suku pendatang melalui jalur transmigran dengan mayoritas 

memiliki kebudayaan dan agama yang berbeda? 

3. Mengapa permasalahan yang semula hanya permasalahan Individu bisa menjadi 

permasalahan yang besar dengan membawa atribut kesukuan ? 

4. Apakah ada akumulasi masalah lainya seperti ekonomi dan politik ? 

 

B.  Penanggulangan Konflik 

 

1. Bagaimana masalah tersebut diselesaikan di tempat kejadian sebelum terjadinya 

kerusuhan yang melibatkan banyak massa ? 

2. Bagaimana Isu kesukuan dalam konflik tersebut bisa menyebar luas, melalui 

media apa ? 

3. Mengapa aparat keamanan seolah tidak mampu menghentikan konflik massa yang 

terjadi di lapangan ? 

4. Bagaimana pendapat anda dengan keefektifan piagam perdamaian yang dibuat 

untuk mencegah adanya konflik kekerasan berulang ? 

5. Awal tahun 2013 Pemerintah meluncurkan program Rembuk Pekon, Bagaimana 

keefektifanya dilihat dari masalah yang sudah diselesaikan dan adakah kendala 

yang dihadapi dalam Implementasinya ?   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN



 

Tabel Triangulasi Wawancara 

Fokus 1. Penyebab Konflik 

No Informan Data Hasil Interview Substansi Data 

1 Rizani Puspa Wijaya, S.H selaku 

Dewan Pakar MPAL Provinsi 

Lampung, 

“Konflik kemarin itu bisa dikatakan sebagai dampak dari 

kecemburuan sosial, kenapa bias gitu ? Ini udah lama terjadi sejak 

transmigrasi dimulai coba kamu liat perbedaanya penduduk asli dan 

penduduk pendatang, jangankan dari hal sarana prasarana kaya 

sekolah darn program program pemerintah aja, apa ada yang masuk 

kampung asli, karena apa ? kalo penduduk asli itu tau betul keadaan 

kampungnya sehingga banyak nanya gk bias diboong boongin 

sedangkan kalo pemerintah mau bangun apa apa di daerah 

transmigran gampang betul karena penduduknya gak banyak nanya 

sehingga gampang diboong boongin, itu pejabat lampungnya sendiri 

yang ngaco. Mangkanya cap negatife orang lampung suka malakin 

orang pokoknya yang jelek jelek lah itu selalu dituduhkan padahal ya 

itu tadi sarana nya gk ada di kampungnya akhirnya duduk duduk di 

pos ada orang luar dateng dipalakin “pendududuk asli lampung itu 

rata rata tinggal di pedalaman ya akibat gk ada sarana dan prasaran 

tadi itu selama bertahun tahun akhirnya penduduk asli ini keluar dari 

kampungnya, nah sejak transmigran masuk nempatin daerah tersebut 

dan berkembang akhirnya kan jd konflik itu ya transmigran kan gk 

tau tadinya orang dia masuk gk ad orangnya ya karena penduduk 

aslinya udah keluar tadi”  

“Disini proses soislaisasi nya gk jalan, pepatah dimana bumi di pijak 

disitu langit dijunjung gk diterapkan, ya jangan dateng dateng mau 

ngejajah…..,sok jagoan ya yang nunggu itu kan lebih jagoan juga dan 

saya dapat informasi juga memang balinuraga ini emang anak nakal 

coba liat bali yang lainya di daerah lain sama apa enggk,trus 

bgaimana reaksinya pada saat konflik apa duyun duyun bantu 

Konflik disebabkan oleh kecemburuan social 

yang sudah lama terjadi sejak program 

transmigrasi. Penduduk asli sangat kritis 

terhadap pembangunan yang dilakukan di 

daerahnya berbeda dengan penduduk 

transmigran yang menberima saja tanpa 

banyak komentar terkait pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga 

infrastruktur serta sarana dan prasarana lebih 

banyak dibangun di daerah daerah penduduk 

transmigran daripada daerah penduduk local 

akibat ketiadaan infrastruktur tersebut 

penduduk local yang menempati daerah 

pedalaman tadi keluar dari kampungnya dan 

pindah ke daerah lain, bersamaan dengan 

kondisi tersebut  penduduk pendatang yang 

masuk melalui program transmigrasi 

pemerintah menempati daerah yang ditinggali 

penduduk asli tersebut disitulah terjadi konflik.  

 

Selain masalah kecemburuan social sikap 

masyarakat Bali yang kurang menghormati 

penduduk local menjadi penyebab konflik 

terjadi 



balinuraga enggk kan artinya memang anak nakal ” 

 

 

 

2 

 

Bapak AKP. Mulyadi selaku  

Kapolsek Sidomulyo 

“ Ya itulah mas itu bisa disebabkan pemerataan pembangunan, 

agrarian bisa juga ya kecemburuan sosial, cobalah mas ke kampoug 

kampung itu atau bisa amati di jalan lintas aj maen maen kesana dan 

Tanya pak tanahnya udah ad sertifikat belum jawabanya waduh dek 

gk ad duit buat ngurusnya itu jawabanya, kalo penduduk pendatang 

ini tanahnya disiapkan sertfikatnya langsung diberikan ini tanahnya 

nih serifikat kamu, jadi ada pembedaan perlakuan dari pemerintahnya 

sendiri” 

Konflik disebabkan oleh tidakmeratanya 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah sehingga menyebabkan kecemburuan 

social. Diskriminasi perlakuan seperti 

pengurusan sertifikat tanah antara penduduk 

local dan penduduk transmigran turut 

menyebabkan konflik  

3 Kepala Desa Agom Bapak Mukhsin “Kalo yang masalah kecelakaan itu hanya pemicu aja, sebenernya hal 

lain dari itu orang bali itu mau menang sendiri gak mau ngaku salah, 

ya belajar dari pengalaman yang sudah sudah aj kalo saya yang 

ngalah saya yang dibakar, saya gak mau masyarakat saya jadi korban 

gitu aj, ”coba adek ke balinuraga sana perhatikan amati, kalo mereka 

naek motor emang harus ngebut, jalan dari agom ke balinuraga itu 

kan ad jalan panjang kanan kirinya sawah itu tiap sore dipake buat 

ngtrack motor gimana orang mau lewat, jadi bisa disimpulkan sendiri 

lah kalo orang berduyun duyun mau ngancurin balinuraga berarti 

udah kelewatan kalo nyolong memang udah harusnya dipenjara gk 

bisa dinasehatin lagi” 

“Tidak benar kalo ada yang bilang sudah damai, mereka tidak mau 

ganti rugi karena mereka merasa tidak salah, permintaan orang tua 

korban juga tidak disteujui yang meminta untuk dibawa ke rumah 

sakit dan motornya diperbaiki, malah mereka yang minta ganti karena 

sepeda anak dari balinuraga itu rusak” 

Kecelakaan tersebut merupakan pemicu 

konflik. Sikap tidak mau mengalah dan tidak 

bertanggungjawab menjadi alasan mengapa 

penduduk local tidak menyukai  warga bali 

yang secara khusus ada di desa Balinuraga 

ditambah lagi sikap mereka yang suka 

menyelesaikan masalah dengan cara membakar 

dan merusak rumah warga   

 

 

Pada saat negoisasi pihak dari Balinuraga yang 

dalam hal ini diwakili oleh Kepala desa 

mengutarakan ketidakinginanya mengganti 

kerusakan sepeda motor dan mengobati korban 

dikarenakan mereka tidak merasa bersalah dan 

malah berbalik meminta ganti rugi kepada 

korban akibat sepedanya ikut mengalami 

kerusakan akibat kecelakaan tersebut 



 

 

 

4 I Made Sumite selaku Parisade 

Desa Balinuraga  

 “yah itulah remaja sekarang ya yang buat ulah itu ya yang muda 

muda kalo yang tua tuanya ini enggk lah, sy kepasar atau ke 

minimarket itu mereka duduk duduk depan pintunya sy bilang hey 

kalian ini dududuk disini orang mau lewat beli jadi takut, dari 

pemerintah tingkat 2 juga gk ad pembinaan ya jadi mereka ya gitu 

gitu aj kerjaanya” 

“saya sebenernya waktu ada penyerangan malamnya itu belum tau 

persis apa masalahnya pada sore tadi dari kades balinuraga pak ketut 

itu ya gak ada kabar kabar, artinya menyepelekan lah kejadian itu” 

 

Kenakalan Remaja selalu menjadi pemicu 

konflik dan tidak adanya Program atau 

kegiataan  pembinaan untuk Pemuda oleh 

Pemeritah daerah daerah setempat 

 

Tidak ada pemberitahuan oleh kepala desa 

sebelumnya terhadap masalah yang terjadi 

sehingga pada saat penyerangan pada malam 

hari yang dilakukan Suku Lampung warga 

belum mengetahui sebabnya. 

5 Drs.Danial Usman selaku Kabid 

Linmas dan Penanganan konflik 

Kesbangpol Lampung Selatan   

 

”ya itu bisa disebkan ekslusifitas bali, kesenjangan ekonomi, dan 

yang paling keliataan itu kenakalan remaja itu bisa disebkan 

pengangguran, putus sekolah juga bisa”  

Konflik disebabkan oleh ekslusifitas dari pihak 

Balinuraga,Kesenjangan ekonomi dan 

kenakalan remaja yang bisa disebabkan 

pengangguran dan putus sekolah 

6 Letkol Sugeng selaku Pasi Intel 

Dandim 0421 Lampung Selatan) 

“Konflik itu ya akibat pemahaman kebangsaan yang sudah mulai 

luntur di masyarakat pemahaman serta pengamalan nilai nilai 

pancasila sudah tidak diterapkan kalo mau dilihat dari segi 

masalahnya nya kan terbilang kecil” 

Konflik disebabkan pemahaman nilai nilai 

kebangsaan yang sudah mulai luntur di 

masyarakat setempat 

7 Bapak Made Santre selaku (Kepala 

Desa Balinuraga) 

“Itu kalau mau dilihat dari masalahnya kecil sekali itulah yang kita 

sesalkan kenapa bisa sampai seperti itu” 

 

 “Waktu itu saya sesudah konflik saya nyoba nanya ke kades agom, 

kan pada saat konflik sy belum jadi kades, kadesnya masih pak ketut 

wardana waktu itu. Saya naya gmna pak katanya udah damai waktu 

ketemu di patok, pada saat itu  bahasa kades balinuraga sebenarnya 

Ketidakbijaksanaan kepala desa terdahulu 

untuk menalangi terlebih dahulu biaya 

pengobatan menyebabkan konflik terjadi, tidak 

adanya pemberitahuan kembali kepada pihak 

desa agom setelah pertemuan di desa patok 

membuat warga khususnya suku lampung 

menganggap kepala desa turut mendukung 

warganya dari balinuraga yang menyebakan 



meminta waktu untuk menanyakan ke anak di balinuraga tersebut 

karena kades balinuraga yang lama ini diminta tanggapanya oleh 

kades agom terkait korban perempuan yang kecelakaan dari desa 

agom sudah ada di rumah sakit. Pak ketut itu bahasanya dia bilang 

wah saya harus ngomong dulu ke anaknya nanti malah saya yang 

kena sendiri gitu bahasanya yah andai waktu itu bijaksana sedikit lah 

duit cuma berapa, udah di tunggu tunggu ternyata nggk ada kabar 

dari kades balinuraga ini sedangkan massa dari lampung sudah 

banyak berdatangan”  

 

kecelakaan sepeda motor yang dialami pemudi 

Agom 

8 Rohimi selaku Ayah korban  “Kalo kejadian sebenarnya saya gak tau persis cuma kata anak saya 

dia diganggu sama anak dari balinuraga sehingga terjatuh dari motor, 

Setelah nyampe rumah dengan keadaan kaya gitu saya lantas malah 

memarahi dia, ya saya kira dia itu ngebut, anak cewe koq gk bisa liat 

motor nganggur dikit” 

Ayah korban tidak tahu persis maslah yang 

terjadi, menurut keterangan anaknya ia terjatuh 

dari kotor  akibat diganggu pemuda dari 

balinuraga 

Kesimpulan : 

Awal mula permasalahan adalah terjadinya kecelakaan motor akibat ulah jahil pemuda dari desa Balinuraga terhadap Pemudi desa Agom. Secara lebih mendalam 

konflik disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan kecemburuan social diantara penduduk 

transmigran (suku Bali) dan Penduduk Lokal (suku Lampung) selain itu sebablainya ialah kenakalan remaja yang selalu menjadi pemicu konflik konflik yang ada 

kemudian arogansi kesukuan yang ditandai oleh sikap tidak mau mengalah dan tidak mau bertanggungjawab dan juga gagalnya negoisasi dilakukan oleh kedua 

kepala desa sesaat kecelakaan terjadi  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fokus 2. Penanggulangan Konflik 

2.1. Pada saat terjadinya konflik 

No Informan Data hasil Interview Substansi Data 

1 AKP Mulyadi selaku Kapolsek Sidomulyo “Pada saat itu saya langsung menemui kades agom dan 

menanyakan sudah lapor polisi belum ?? kemudian kades 

tersebut menjawab belum, tak lama kemudian saya 

telepon kapolsek kalianda karena desa agom merupakan 

wilayah hokum polsek kalianda  untuk membawa korban 

supaya dimintai keterangan lalu saya memberitahukan 

kepada kades agom agar menmberitahukan ke masyarakat 

agar segera mengakhiri konflik karena korban dan pelaku 

sudah diproses hukum”  

“Kita sudah hadang dengan sekuat tenaga mas tapi massa 

yang jumlahnya lebih banyak memang membuat kami 

kewalahan, kawat barier penghalang kami saja bisa 

dirusak oleh massa yang sudah sangat beringas dengan 

menggunakan senjata tajam”.  

 

Pada saat malam setelah kejadian pihak 

kepoloisian  Langsung menemui kepala desa 

Agom untuk mengamankan pelaku dan 

menginstruksikan ke kepala desa agar 

menenangkan warganya dikarenakan pelaku dan 

korban sudah diamankan untuk dimintai 

keterangan 

 

 

Pihak kepolisian sudah mencoba menghalau 

namun massa yang terlalu banyak tidak mampu 

dibendung, akibatnya kawat penghalang rusak 

oleh massa yang sudah emosi dengan membawa 

senjata tajam   

2 Pak Made Sumite selaku Parisade Desa 

Balinuraga 

“ Kalau yang malam saya belum tau persis apa 

masalahnya, banyak warga hanya tau bahwa desa 

balinuraga mau di serang kita tokoh tokoh disini juga 

kebingungan setelah peristiwa malam itu baru kami tau 

kejadian sore itu bahwa ada kecelakaan di desa agom itu” 

“pada saat bentrokan kedua itu saya sudah meredam, gak 

bisa mas warga malah berniat mempertahankan desa, 

sebenarnaya pada saat korban dari suku lampung itu tewas 

massa dari desa balinuraga berniat mengejar disitulah saya 

baru berhasil menenangkan amarah warga dibantu dengan 

Belum mengetahui persis kejadian yang 

sebenarnya pada saat malam penyerangan sesaat 

setelah kejadian kecelakaan pada sore harinya.  

 

 

Sudah mencoba meredam saat Suku Lampung 

hendak menyerang desa Balinuraga  namun 

tetap  tidak bisa, baru bisa meredam setelah ada 

3 orang suku Lampung yang tewas pada saat 

perang tengah berlangsung.  



aparat keamanan  kalau tidak dihalangi mungkin korban 

akan bertambah pada hari itu karena massa dari suku 

lampung mundur setelah 3 orang tewas itu”       

 

3 AKP Parkhan selaku Kasat Sabhara Polres 

lampung Selatan 

“pada saat konflik itu pecah kita sudah menambah 

personel tak tannggung tanggung personel didatangkan 

dari Polda jateng,cibinong, hingga Palembang, bahkan 

pasukan ada yang dikirim melalui pesawat untuk 

mengantisipasi massa yang bergerak dari banten menuju 

lampung Selatan, namun jumlah massa tak sebanding 

dengan aparat keamanaan yang ada kira kira massa saat 

itu bisa menyentuh angka 20.000an”  

 

Sudah mengantisipasi dengan menambah jumlah 

personel dari Polda Jateng, Cibinong hingga 

Palembang namun massa yang berjumlah 

20.000an manusia lebih banyak dari personel 

yang ada sehingga tetap kewalahan  

4 Bapak I Made Santre selaku Kepala desa 

Balinuraga  

“Kalo saat perang itu ya saya ikut juga jaga desa kita ini 

karna mau diserang, sebelum itu ya saya mencoba untuk 

membujuk warga untuk mundur tapi yang laki laki ini 

tetap berniat mempertahankan desa jadi hanya wanita dan 

anak anak serta lakinya hanya sebagian saja yang 

mengungsi. kalo mau dipikir piker lagi ya ngapain juga 

kita mempertahankan yang saya sesalkan ada korban 

nyawa itu”  

 

Sudah mencoba membujuk warga untuk mundur 

dan mengungsi namun hanya wanita dan anak 

anak serta sebagian laki lakinya saja yang mau 

laki laki yang lain tetap ingin mempertahankan 

desa karena mau dihancurkan  

5 Bapak Letkol Sugeng selaku Pasi Intel 

Dandim 0421 Lampung Selatan 

 

 

“pada saat perang itu pecah kita dari pihak TNI membantu 

pihak kepolisian dalam mengamankan keadaan, sebelum 

massa masuk ke desa Balinuraga kita sudah menghadang 

di desa Sidoreno itu yang jadi masalah adalah massa yang 

sudah terlalu banyak sehingga kita jaga di jalan ya mereka 

masuk menyebar lewat jalan jalan tikus di situ kan banyak 

jalan jalan kecil untuk ke desa balinuraga”  

Membantu pihak kepolisian dengan 

menghadang massa di desa sidoreno yang 

merupakan desa sebelum menuju Balinuraga 

namun banyaknya massa yang melewati jalan 

jalan kecil pihak TNI tidak dapat berbuat banyak 



6 Drs.Danial Usman selaku Kabid Linmas 

dan Penanganan konflik Kesbangpol 

Lampung Selatan    

 

“kalau pada saat kejadian kita ya kita dilapangan tapi ya 

cuma memantau situasi saja kalo sudah seperti itu han 

sudah urusan pihak keamanan untuk membendungnya kita 

bisa membantu paling menghimbau warga jangan ikut 

ikutan”  

Hanya memantau situasi dan menghimbau 

warga untuk tidak terprovokasi ikut dalam 

kerusuhan 

Kesimpulan : 

Aparat keamanan gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian dan TNI tidak mampu membendung massa yang berjumlah hingga puluhan ribu manusia. Proses 

penghadangan yang dilakukan di badan jalan maumpu diterobos oleh massa dengan melewati jalan jalan kecil seperti persawahan yang ada untuk menuju desa 

Balinuraga. Tokoh tokoh masyarakat yang ada di kedua desa tidak mampu meredam warganya karena sudah terlalu banyak berdatangan dari daerah lainya.    

 

 

2.2. Pasca terjadinya konflik 

No Informan Data hasil Interview Substansi Data 

1 Bapak Mukhsin Syukur selaku Kepala 

desa  agom 

“ya perjanjian perdamian itu apabila dikatakan tidak 

merangkul pihak yang berkonflik bisa juga dikatakan 

begitu abis yang konflik siapa yang damai siapa, kalau 

masalah sosialisasi perjanjian damai itu ya dibaca tapi 

ya itu dibaca aj” 

“menyikapi kejadian setelah konflik desa kita ya tetap 

seperti biasa aja, ya walaupun tidak ada forum resmi 

orang tua disini berusaha mengingatkan kepada anak 

anak mereka, saya rasa pemuda disini ya gak ad yang 

over lah dalam bertingkah laku, ya seperti biasa aj” 

 

 

Perjanjian perdamaian tidak merangkul pihak yang 

berkonflik, terjadi mis reprensentatif antara pihak yang 

berkonflik dengan pihak yang berdamai sosialisasi 

perjanjian tersebut hanya sebatas dibaca saja namun 

tidak diamalkan 

 

Kegiatan desa tetap seperti biasa tidak ada membentuk 

kegiatan atau forum forum yang menyikapi kejadian 

konflik tersebut untuk membina muda mudinya 

dikarenakan peran orang tua sudah dirasa cukup untuk 

memantau prilaku anaknya masing masing. 

2 I Made Santre selaku  Kepala desa 

Balinuraga 

“perjanjian perdamaian yang dilakukan di lapangan 

agom itu ya bisa dikatakan Cuma orang orang besar 

ajalah ya artinya tidak mengakar” 

Piagam perdamaian tidak mengakar kemasyarakat 

bawah hanya terjadi pada elite masyarakat saja  

 



“Sejak kejadian itu kita buat undang undang adat, 

isinya kurang lebih barangsiapa yang melakukan 

sesuatu masalah itu apabila yang bersangkutan tidak 

mau bertanggungjawab atas prilakunya maka ia 

dikeluarkan dari desa ini, nama undang undangnya itu 

wewegawe”    

 

 

 

Pihak desa membuat peraturan adat bernama 

wewegawe yang isinya memberikan sanksi pengusiran 

dari desa apabila membuat kesalahan namun tidak mau 

bertanggungjawab atas perbuatanya tersebut 

3 AKP Mulyadi selaku Kapolsek 

Sidomulyo, 

 

“Rembug pekon itu harus dipahami tidak hanya 

bertindak sesuadah kejadian atau permasalahan 

sedang berlangsung tapi sebelum terjadinya konflik 

unsur pelaksana rembug pekon harus sudah mulai 

bergerak, contohnya kalo ada hajatan biasanya ada 

hiburan organ tunggal nah tim rembug pekon ini 

datanglah kesanan musyawarah dengan yang punya 

acara bagaimana menjaga keamnanan dan ketertiban 

ketika hajatan berlangsung dan apa upaya yang akakn 

dilakukan untuk mencegah keributan keributan” 

 

“Kalo piagam itu ya efektif mas tapi coba kamu 

perhatika orang yang perang kemarin itu rata rata gak 

sekolah jadi gak ngerti apa itu damai damai” 

 

 

 

 

Mekanisme kerja rembuk pekon tidak hanya melakukan 

setelah terjadinya konflik (represif) namun sebelum 

terjadi konflik (persuasive) personil rembug pekon 

sudah mulai mengantisipasi potensi potensi konflik 

yang da selama ini seperti ada hajatan di masyarakat 

yang menyediakan hiburan organ tunggal pihak 

keamanan dan masyarakat sekitar mencoba 

musyawarah agar tidak terjadi keributan yang tidak 

diinginkan seperti kejadian sebelumnya 

 

Piagam perdamaian itu efektif kalo yang mengerti 

tentang kebangsaa namun kondisi masyarakat yang 

masih rendah  tinggkat pendidikanya hal etrsebut 

kurang efektif 

4 Bapak I Made Sumite selaku ketua 

Parisade desa 

”Semenjak kejadian konflik itu udah banyak lah 

perubahanya disini gak kaya dulu lagi, disini 

khususnya desa balinuraga tiap malam minggu 

mengadakan kegiatan Pasraman semacam ceramah 

Pasca konflik sudah banyak perubahanya, pihak desa 

sudah melakukakan kegiatan pasraman (semacam 

ceramah dan doa bersama bagi agama Hindu) untuk 

muda mudi di desa Balinuraga dan membuat peraturan 



ceramah dan doa bersama, itu diwajibkan untuk 

seluruh pemuda desa sini orang tuanya juga kita 

himbau untuk mengawasi untuk ikut kegiatan ini 

selain itu kita juga udah buat undang undang adat”  

 

 

adat 

 

 

 

6 Drs. Danial Usman selaku Kabid 

Linmas dan Penanganan konflik 

Kesbangpol Lampung Selatan    

 

“Karena program kita sudah tersusun pada rencana 

strategis dari tahun 2011 sampai 015 kegiatan atau 

program yang kita lakukan untuk mengantisipasi 

konflik supaya tidak terulang kembali kita akan 

tingkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan kita punya 

program penegembangan wawasan kebangsaan  

dalam Renstra itu dan juga  meningkatkan 

perlindungan masayarakat dengan mengadakan 

kegiatan pelatihan dan pembekalan anggota linmas” 

Meningkatkan kegiatan yang sudah tersusun dalam 

Renstra dengan mengintensifkan sosialisasi wawasan 

kebangsaan dan mengadakan pelatihan anggota 

pelindung masyarakat atau hansip 

Kesimpulan : 

Piagam perdamaian yang dibuat pasca konflik yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi dinilai tidak mengakar ke masyarakat bawah yang sejatinya 

berkonflik tidak representatifnya pihak yang berdamai dengan pihak yang berkonflik membuat piagam perdamaian ini rawan untuk dilanggar. Mengantisipasi 

hal tersebut Pihak dari desa Balinura membuat peraturan adat bernama wewegawe dan mengadakan kegiatan pasraman bagi muda mudinya. Berbeda dengan 

Pihak desa agom yang tidak terlalu banyak melakukan perubahan seperti membentuk kegiatan bagi muda mudinya  pasca terjadinya kerusuhan. Menyikapi 

kejadian pasca konflik tersebut pihak aparat keaman dan pemerintah menggulirkan program rembug pekon yang bertujuan untuk mengantisipasi konflik secara 

persuasive dan bertindak cepat saat terjadinya konflik dengan penyelesaian secara musyawarah anatar kedua belah pihak yang berkonflik  

 

 



   
                    Gambar 10.                 Gambar 11.   

Gambar 10. Gapura tempat pintu masuknya Desa Balinuraga yang dihancurkan warga ketika konflik 

dan    dibangun kembali dengan perpaduan ornamen pura (Bali) dan siger (Lampung) sebagai tanda 

perdamaian 

Gambar 11. Lapangan didepan kantor kepala desa yang menjadi saksi bisu tempat berkumpulnya 

masa sebelum menyerang desa Balinuraga dan juga lokasi digelarnya deklarasi damai. 

 

  

                       Gambar 12.                                                      Gambar 13. 

Gambar 12. Wawancara dengan Ketua parisade (tokoh masyarakat) Desa Balinuraga di 

tempat kediaman beliau di desa Balinuraga 

Gambar 13. Tugu ini terletak ditengah desa Balinuraga, yang menjadi batas rusaknya 

perumahan dan tempat ibadah.dan Kantor Kepala Desa Balinuraga 

 



  

                    Gambar 14.                                                          Gambar 15. 

                 Gambar 13. Pengambilan data di Polsek Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan 

.                Gambar 14. Saksi bisu gorong-gorong yang menjadi lokasi jatuhnya dua pemudi 

dari Desa Agom 

    

                     Gambar 16.             Gambar 17. 

           Gambar 16. Pasar sidomulyo tempat biasa berkumpulnya pemuda pemudi desa 

setempat yang menjadi salah satu sumber keributan akibat masalah parkir 

               Gambar 17. Wawancara dengan Pak Rohimi ayah korban kecelakaan motor pemudi 

agom (Nurdiana  Dewi) 


