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ABSTRACT

FACTORS AFFECTING INTER-ETHNIC PEACE HARMONIZATION
(Study On Village Negara Ratu Community, District Pakuan Ratu, Way

Kanan City , Lampung)

By

KOMANG SWASTA

This study aims to describe: (1) to know the factors that background
harmonization of peace that exists in Village Negara Ratu (2) to know the role
of village apparatus and public figures in creating harmonization of interethnic
peace in Village Negara Ratu (3) to know how the three ethnic (Lampung,
Bali, and Java) in maintaining harmonization of interethnic peace in Village
Negara Ratu. This research method using qualitative approach with
determination of informant use purposive technique. Data were obtained using
in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that
the factors affecting inter-ethnic peace harmonization that exists in Village
Negara Ratu are: inter-ethnic dialogue, interreligious dialogue and interaliran,
and inter-religious journalist meeting. In maintaining the harmonization of
peace among ethnic communities Village Negara Ratu always put forward the
attitude of tolerance, and trying to avoid culture of violence, and always trying
to get out of the problem trap. To know how the three ethnic (Lampung, Bali,
and Java) in maintaining harmonization of interethnic peace in Village Negara
Ratu, each ethnic is guided by their respective book, besides the role of public
figure as the elder person always guide people to always behave good.

Keywords: Harmonization, Interethnic Peace, Tolerance.



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARMONISASI
PERDAMAIAN ANTARETNIS

(Studi Pada Masyarakat Desa Negara Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung)

Oleh

KOMANG SWASTA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) untuk mengetahui faktor-
faktor yang metarbelakangi harmonisasi perdamaian yang terjalin di Desa
Negara Ratu (2) untuk mengetahui peran aparatur desa dan tokoh-tokoh
masyarakat dalam menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa
Negara Ratu (3) Untuk mengetahui bagaimana ketiga etnis (Lampung, Bali,
dan Jawa) dalam menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara
Ratu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
penentuan informan menggunakan teknik purposive. Data diperoleh
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi
perdamaian antaretnis yang terjalin di Desa Negara Ratu yaitu: dialog
antaretnis, dialog antaragama dan antaraliran, serta temu antar pewarta agama.
Dalam menjaga harmonisasi perdamaian antar etnis masyarakat Desa Negara
Ratu selalu mengedepankan sikap toleransi, dan berupaya menghindari budaya
kekerasan, serta selalu berupaya untuk keluar dari perangkap permasalahan.
Untuk mengetahui bagaimana ketiga etnis (Lampung, Bali, dan Jawa) dalam
menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu, masing-
masing etnis berpedoman kepada kitab masing-masing yang dianut selain itu
peran tokoh masyarakat sebagai orang yang dituakan selalu membimbing
masyarakat agar selalu berprilaku baik.

Kata Kunci: Harmonisasi, Perdamaian Antaretnis, Toleransi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian merupakan kata yang paling disenangi oleh semua orang, kecuali

pihak yang banyak menuai keuntungan dalam ketidakdamaian tersebut. Akhir-

akhir ini banyak sekali wacana untuk menggalakkan perdamaian yang kita

dengar. Dengan adanya wacana perdamaian seperti itu, nampaknya ada sebuah

desa kecil yang didalamnya terdapat multi etnis dan mereka dapat hidup

berdampingan secara damai. Fenomena seperti ini menarik untuk diteliti

mengingat perlunya menciptakan perdamaian ditengah masyarakat Indonesia

yang multi etnis.

Masyarakat sendiri memiliki arti berkumpul bersama, hidup bersama dengan

saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan

kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia) (Abdulsyani, 1987). Seperti yang

kita ketahui, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai

macam etnis bangsa, agama, kepercayaan, ras, bahasa daerah dan lain

sebagainya. Karena tingginya keberagaman itu lahir berbagai budaya ataupun

adat istiadat dari masing masing etnis, agama dan kepercayaan. Sehingga di

negara Indonesia sangat familiar istilah multietnis, plural, dan

multikulturalisme.
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Mengenai masyakarat multikultural merupakan suatu keadaan masyarakat

yang di dalamnya terdapat keanekaragamaan budaya, termasuk di dalamnya

terdapat keaneka ragamaan bahasa, adat istiadat, dan pola-pola sebagai tatanan

perilaku anggota masyarakatnya (H.A.R Tilaar, 2004: 82), dimana beliau

mengemukakan  bahwa multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan bersama

apabila kita mengakui heterogenitas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah,

peran serta masyarakat memainkan peran yang sangat penting untuk

mendorong agar kemajemukan di Indonesia dapat tampil sebagai suatu

kekuatan untuk membangun sebuah bangsa dan negara. Terjadinya

multikulturalisme dalam masyarakat salah satunya karena adanya transmigrasi

pada masa lampau. Baik dengan tujuan ekonomi atau demografi. Salah satu

daerah tujuan transmigrasi pada masa itu adalah Sumatra, dan seluruh

pelosok-pelosok di pulau Sumatra, termasuk provinsi Lampung dan seluruh

bagiannya.

Sampai dengan tahun 1955 telah ditransmigrasikan sebanyak 5.491 kepala

keluarga ke Lampung Selatan. Tahun 1955 sampai 1969 dipindahkan lagi

sebanyak 5.333 kepala keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi

seperti Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjungan, dan

Kecamatan Kedaton. Tahun 1974 kembali ditransmigrasikan sebanyak 874

Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kecamatan Palas dan Kecamatan

Panengahan. Sejak tahun 1979/1980 Lampung sudah tidak menerima

penempatan transmigran. Kalaupun ada penduduk yang ditransmigrasikan itu

merupakan sisa proyek transmigrasi pada tahun-tahun sebelumnya yang baru

dapat direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada kurun tahun
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1980/1981 menjadi masa pembinaan bagi para transmigran saja (M. Halwi

Dahlan, 2014).

Tahun 1976/1977 menjadi akhir pengiriman transmigrasi untuk wilayah

Lampung Selatan dan Lampung Tengah, sedangkan Lampung Utara masih

berlanjut hingga tahun1979/1980. Total pengiriman transmigran dari tahun

1970/1971 hingga 1979/1980 sebanyak 31.036 kepala keluarga atau 91.470

jiwa. Way Kanan sendiri merupakan Kabupaten baru yang merupakan

pemecahan dari Kabupaten Lampung Utara. Penempatan transmigran di

Lampung kembali dilaksanakan pada tahun 1981/1982 dengan realisasi

sampai dengan tahun 1985/1986 telah ditempatkan sebanyak 40.750 kepala

keluarga atau 166.713 jiwa. Perpindahan penduduk pada 1950 dikelola oleh

suatu lembaga yang disebut “Jawatan Transmigrasi” yang berada di bawah

Kementerian Sosial. Tahun 1960 jawatan ini kemudian berubah menjadi

sebuah departemen bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Tahun

1978 berada di lingkungan Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan tahun

1980 di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Provinsi Lampung yang berada diujung timur Pulau Sumatra ini merupakan

Provinsi yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan provinsi

lainya yang berada di Sumatra. provinsi ini berpenduduk 8 117 268 jiwa

(Sensus 2015), yang terdiri dari berbagai macam etnis. Selain etnis asli

Lampung sendiri, provinsi tersebut juga banyak penduduk atau etnis yang

berasal dari Semendo (Sumsel), Lombok, Jawa, Bali, Minang/Padang, Batak,
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Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makasar, warga keturunan,

dan warga asing (China dan Arab).

Menurut Fredrik Barth (1988), istilah etnis merujuk pada suatu kelompok

sebagai populasi yang: secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan,

mempunyai nilai-nilai dan budaya yang sama dan sadar akan rasa

kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan interaksi dan

komunikaasi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh

kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Menurut

BPS (Badan Pusat Statistik) dalam sensus penduduk tahun 2010 tersedia 1331

kategori etnis. Sejumlah 1331 kategori itu merupakan kode untuk nama etnis,

nama lain/alias suatu suku.

Keberagaman tersebut membuat Indonesia sebagai negara kesatuan

menjunjung tinggi satu semboyan, yang merupakan semboyan perdamaian,

toleransi dan tenggang rasa yakni “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda, tetapi

tetap satu. Untuk menjaga hubungan baik antaretnis tetap ajeg, harmonisasi

perdamaian harus diciptakan oleh setiap masyarakat. Harmonisasi yang

memiliki arti terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi

diartikan” kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga

faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur”. Istilah harmonisasi

secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk

menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan

keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.
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Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan

kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu,

sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan. Banyak orang

memahami perdamaian sebagai keadaan tanpa peperangan. sedangkan

perdamaian dalam definisi ilmuwan Galtung (1996) lebih diartikan sebagai

keadaan dimana tidak adanya kekerasan. Dan dapat diartikan, bahwa

perdamaian adalah jarak keadaan dari kekerasan menuju pada ketiadaan

kekerasan. Selain itu, perdamaian atau damai sendiri terbagi ke dalam dua

katagori. Pertama adalah kekerasan fisik langsung, kekerasan seperti ini

biasanya ditandai dengan bentuk kekerasan yang dapat dilihat oleh mata dan

dilakukan secara langsung. Kedua adalah kekerasan struktural, kekerasan

seperti ini adalah kekerasan yang terjadi akibat ketidak seimbangan pada

sebuah sistem sosial.

Galtung (1996) juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa

kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat (Castro dan Galace

2010: 19). Desa Negara Ratu merupakan salah satu kampung kecil yang

terletak di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kampung ini terdiri

dari 3 suku besar, baik yang mayoritas maupun yang minoritas, yakni etnis

Lampung, Bali, dan Jawa. Etnis Lampung merupakan suku yang paling

dominan di kampung ini, yakni mencapai 60% dari total jumlah penduduk,

sedangkan etnis Bali adalah etnis terbesar kedua setelah etnis Lampung yang

mencapai 25%, dan etnis Jawa hanya mencapai 15%. Nampaknya mereka itu

hidup berdampingan secara harmonis dengan segala dinamika kehidupannya.
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Sebagai bukti kecil keharmonisan yang terjalin di desa tersebut seperti,

masing-masing etnis saling membantu dan antusias dalam melaksanakan adat

atau kegiatanya masing-masing etnis. Gotongroyong dalam menjaga

ketertiban dan keamanan kampungpun dilaksanakan bersama-sama, saling

membaur dan tanpa canggung, meskipun sebagaian tempat tinggal masing-

masing etnis berkumpul menjadi satu atau “ngeblok” Meskipun di dalamnya

terdapat banyak perbedaan, baik perbedaan bahasa, budaya maupun adat

istiadat. Terkait dengan harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara

Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, penulis sudah

melakukan observasi terkait hal tersebut dengan batas waktu yang telah di

tentukan. Meskipun banyak hal-hal yang melatar belakangi harmonisasi

perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu, namun peneliti hanya berfokus

pada hal-hal yang melatar belakangi terciptanya harmonisasi perdamaian

antaretnis.
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang masalah

yang telah dipaparkan adalah :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mmpengaruhi harmonisasi perdamaian di

Desa Negara Ratu?

2. Bagaimanakah peran aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam

menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu?

3. Bagaimanakah masyarakat desa negara ratu menjaga harmonisasi

perdamaian antaretnis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semua masalah diatas, serta

mengkaji secara mendalam. Sehingga data yang diperoleh nantinya dapat

dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan masalah secara spesifik adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi

harmonisasi perdamaian yang terjalin di Desa Negara Ratu.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran aparatur desa dan tokoh-tokoh

masyarakat dalam menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis di

Desa Negara Ratu.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah ketiga etnis tersebut dalam menjaga

harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu sosiologi

khususnya sosiologi konflik sehingga dapat memperkaya penelitian yang

telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi

kepada masyarakat tentang perdamaian antaretnis dan antaragama serta

cara menjaga serta menciptakan perdamaian ditengah masyarakat yang

multi etnis.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

1. Konsep Harmonisasi

Kata ”Harmonisasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ”Harmonia” yang

artinya terikat secara serasi dan sesuai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 484), kata harmonis

diartikan sebagai sesuatu yang bersangkut paut dengan harmoni, atau seia

sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau

upaya mencari keselarasan. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan”

kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikaian rupa, hingga faktor-faktor

tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur”. Istilah harmonisasi secara

etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk

menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan

keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.

Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan

kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu,

sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.
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Kusnu Goesniadhie (2006:59) mengemukakan segala sesuatu yang baik dapat

diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa

serasi, selaras, seimbang, yang adil dan yang makmur adalah harmonis. Segala

perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke

situasi yang harmonis baru. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah

harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan

keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian

harmonisasi, antara lain:

a. Tidak adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan.

b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-

masing agar membentuk suatu sistem.

c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan,

kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.

d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-

faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

2. Konsep Perdamaian

Perdamaian boleh dimaknai sebagai suatu keadaan dan nilai (Castro dan

Galace, 2008: 13), cara dan tujuan. Namun secara mudah, perdamaian ialah

antitesis daripada peperangan (Outhwaite, 2008: 605). Galtung (1996) sendiri

membagikan perdamaian berdasarkan substansinya, dengan merujuk pada

jenis kekerasan yang berlaku (kekerasan budaya, struktur, dan kekerasan

langsung), yaitu: perdamaian negatif dan perdamaian positif. Beliau

mendefinisikan perdamaian negatif sebagai keadaan yang tidak ada kekerasan
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kolektif yang terorganisir. Kalau perdamaian positif ialah keadaan yang

didalamnya terdapat nilai-nilai yang secara relatif telah disepakati oleh

masyarakat dunia. Seperti adanya kerjasama, bebas daripada ketakutan, bebas

daripada kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya

ekploitasi, adanya persamaan,    keadilan, bebas bertindak, pluralisme, dan

dinamisme.

Kemudian perdamaian positif, oleh ahli sains konflik dan perdamaian

dikembangkan lagi menjadi perdamaian berkelanjutan dengan menambahkan

satu fokusnya, yaitu aspek ekologi. Oleh sebab itu membincangkan

perdamaian tidak terbatas pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi

melampauinya, sehingga berdampak bagi pengembangan kategorisasi

perdamaian dengan berbagai tema, semisal perdamaian negatif, perdamaian

positif, dan perdamaian berkelanjutan.

a. Perdamaian Negatif

Pada umumnya perdamaian negatif dipahami sebagai keadaan tidak adanya

konflik bersenjata (perang), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun

demikian, selanjutnya menurut Castro dan Galace (2008:14), bahwa

perdamaian negatif adalah keadaan tiadanya perang, kekerasan fisik, atau

kekerasan langsung, dan kekerasan makro maupun mikro.

Jauh lagi, Lewe (1999: 2) menjelaskan bahwa perdamaian negatif adalah tiada

kekerasan dan penerimaan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, ketidak

adilan dan kekurangan akses kepada sumber-sumber oleh masyarakat
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lazimnya keadaan seperti ini adalah damai sebagai keadaan yang tertib.

Senada dengan, Omar (2007: 9) menyatakan bahwa perdamaian negatif hanya

terpeliharanya undang-undang dan ketertiban, wujud stabilitas, keselamatan

sosial, dan tertib politik yang relatif. Berdasarkan uraian diatas boleh dipahami

bahwa kesepakatan damai hanya membawa kawasan perang kepada keadaan

damai negatif dan belum adanya hubungan konstruktif dalam masyarakat,

walaupun stabilitas negara telah diwujudkan. Dalam keadaan seperti ini,

keperluan dan keselamatan masyarakat belum dapat dipenuhi secara

sepatutnya, sebagaimana idealnya yang di inginkan dalam ketentuan Hak

Asasi manusia (HAM).

b. Perdamaian Positif

Perdamaian positif adalah suatu keadaan yang melampaui fase kesepakatan

damai dan berahirnya perang. Ditandai dengan wujud keharmonisan sosial,

penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan adanya

pembangunan sosial dan ekonomi. Perkara ini didukung oleh lembaga-

lembaga politik yang mampu mengurus perubahan dan menyelesaikan

sengketa tanpa menggunakan kekerasan (Ukaid, 2010: 14).

Askandar (2006:12) menyatakan bahwa perdamaian positif adalah wujud

kondisi aman dan damai dimana hak individu dan kelompok dihormati,

adanya saluran-saluran yang sesuai untuk menyampaikan pendapat dan

pandangan. Kemudian keadilaan dipertahankan dan diperjuangkan, serta

adanya mekanisme, peraturan, prosedur, dan strategi untuk menguruskan dan

menyelesaikan isu-isu perdamaian.
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Selanjutnya Castro dan Galace, (2008:14) menyatakan bahwa perdamaian

positif adalah wujudnya perhubungan yang adil dan tidak eksploitatif, sama

ada antara manusia dan ekologi. Ini berarti tiadanya kekerasan yang langsung,

kekerasan struktur, kekerasan budaya, dan kekerasan ekologi. Dengan kata

lain, bahwa wujud keadaan sejahtera dan hubungan yang adil, tidak

eksploitatif, hubungan sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Oleh karena itu,

akar permasalahan yang menimbulkan kekerasan dikurangkan, dan kebaikan

serta kesejahteraan dapat direalisasikan bagi semua masyarakat (Francis,

2009: 3).

Untuk itu, perdamaian positif merupakan usaha untuk menghilangkan

kekerasan terbuka dengan dengan perhatian utamanya adalah masalah

ketidakadilan dan penindasan, dan keperluan kepada ketertiban sosial yang

lebih adil untuk memenuhi keperluan-keperluan dan hak-hak asasi semua

masyarakat. Ia boleh dinilai melalui delapan pilar, yaitu: fungsi pemerintah

yang baik, lingkungan bisnis yang sehat, distribusi sumberdaya yang adil,

penerimaan hak orang lain, relasi yang baik dengan tetangga, aliran informasi

yang bebas, jenjang pendidikan tinggi, dan tingkat korupsi rendah (Coleman,

2012).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa aktifitas utama

membangun perdamaian positif adalah menangani kekerasan struktur dan

budaya. oleh karena itu, perdamaian positif merupakan transformasi struktur

yang terhubung kait dengan sistem sosio-politik dan ekonomi yang boleh

memupuk keadilan dan menjamin perdamaian berkelanjutan dengan
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sendirinya (Peace Buillding Initiative, 2008). Oleh demikian, kekerasan

struktur yang merupakan hasil daripada struktur sosial, dan politik yang

represif serta ekonomi yang eksploitatif (Galtung, 1996: 3) mesti dihilangkan.

c. Perdamaian Berkelanjutan

Keberlanjutan (Sustainability) adalah suatu konsep yang inklusif, adanya

tempat yang damai dan keamanan bagi semua manusia, damai habitat, damai

pekerjaan, aman akses kepada makanan, minuman, penjagaan kesehatan, hak

yang aman kepada sumberdaya yang esensial bagi kehidupan yang baik dan

penuh manfaat. Oleh sebab itu, orang menjadi manusia yang pantas, karna

saling percaya bahwa keadilan boleh dipelihara dan dijamin bagi semua orang

(Pronk, 2007: 18) sama ada bagi generasi sekarang maupun generasi masa

depan.

Sejalan dengan hal itu, Ledarach (1999:75) menyatakan bahwa sustainability

dari pembangunan perdamaian bukan saja peduli pada melalui gerakan, tetapi

juga membentuk proses yang proaktif yang dapat mewujudkan spiral

perdamaian dan pembangunan untuk mencegah permasalahan dan

mempromosikan visi masa depan yang harmonis dan damai. Untuk itu usaha-

usaha jangka pendek harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat

berimplikasi kepada usaha-usaha jangka panjang bagi pembentukan

hubungan-hubungan damai yang merangkumi taraf hidup kejiwaan spiritual

sosial, ekonomi, politik, budaya (Lederach, 1999: 75).
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Selanjutnya menurut Pearce (1997)  perdamaian berkelanjutan adalah

memupuk dan mengukuhkan krhidupan lokal untuk berurusan dengan masa

lalu bagi melibatkan diri mereka dengan masa kini, dengan membentuk masa

depan dengan cara yang tidak mengecualikan, menindas, atau membagi.

manakala menurut Reychler dan Paffenolz (2001: 13) perdamaian

berkelanjutan dicirikan oleh keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak

adanya diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya. tingginya legitimasi

internal dan eksternal mampu memelihara diri sendiri, dan cenderung

meningkatkan transformasi kekerasan konstruktif.

Berdasarkan uraian diatas, perdamaian berkelanjutan pada esensinya adalah

serupa ataupun sama dengan perdamaian positif, seperti dikatakan oleh Bond

(2011: 8) perdamaian yang berkelanjutan adalah dimana nilai-nilai

perdamaian positif dipaparkan. Memerlukan mencari solusi kekerasan yang

terdapat dalam perdamaian negatif dengan tidak menggunakan kekerasan

dalam bentuk apapun, baik  struktur, budaya, ekonomi, hukum, maupun fisik

bagi menyelesaikan kekerasan. Lebih daripada itu, sebagian para ahli lainnya,

menambahkan aspek ekologi keatasnya. Oleh karena itu, perdamaian

berkelanjutan identik dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable

development), yang menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam yang

menjamin kesediaannya bagi generasi kedepan.

3. Konsep Etnis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010) etnik kata benda dari etnis ialah

berkenan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang
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mempunyaiarti atau keudukan tertentu kaena keturunan adat, agama, bahasa,

dan sebagainya. Pada awalnya istilah etnik hanya digunakan untuk suku-suku

tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan

berbaur dalam masyarakat, serta tetap mempertahankan identitas mereka

melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan atau karena secara fisik

mereka benar-benar khas. Misalnya etnik Cina, etnik Arab, dan etnik Tamil-

India. Perkembangan belakangan, istilah etnik juga dipakai sebagai sinonim

dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia. Misalnya etnik

Bugis, etnik Minang, etnik Dairi-Pakpak, etnik Dani, etnik Sasak, dan ratusan

etnik lainnya.

Malahan akhir-akhir ini istilah suku mulai ditinggalkan karena berasosiasi

dengan keprimitifan (suku dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai

‘tribe’), sedangkan istilah etnik dirasa lebih netral. Istilah etnik sendiri

merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sementara etnis merujuk

pada orang-orang dalam kelompok. Keduanya akan digunakan secara

bergantian tergantung konteksnya. Suku bangsa atau kelompok etnis menurut

Azyumardi Azra (2007) adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat

askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan

jenis kelamin (Landrawan, 2005). Etnis merupakan salah satu identitas yang

biasanya dijunjung tinggi oleh bagian dari etnis tertentu. Keberagaman etnis

dalam masyarakat akan membentuk karakteristik yang berbeda-beda.

Karena setiap etnis memiliki kekhasan atau unsur-unsur budaya yang

dijungjung tinggi oleh kelompoknya. Kebudayaan yang dimaksud adalah
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kebudayaan kemasyarakatan. Yakni kebudayaan yang memberikan kepada

anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan

manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan dan

ekonomi, yang mencakup baik bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-

kebudayaan itu cenderung berkonsentrasi secara teritorial, berdasarkan bahasa

yang sama. Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan istilah etnik berarti

kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti

atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan

sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam

hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem

nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

Fredrik Barth (1988: 11) menyatakan, bahwa kelompok etnik dikenal sebagai

populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan,

mempunyai nilai-nilai dan budaya yang sama dan sadar akan rasa

kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan interaksi dan

komunikaasi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh

kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Menurut

Frederich Barth (1988) istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu

yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari

kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah

kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok

mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang

biak. Mempunyai nila-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa

kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan
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komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang

diterima oleh kelompok lain dan dapat di bedakan dari kelompok populasi

lain.

Definisi etnik diatas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik

yang di dasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan

menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok

lain. Seperti misalnya, etnik Minang menempati wilayah geografis Pulau

Sumatera bagian barat yang menjadi wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini

dan beberapa daerah pengaruh di provinsi sekitar. Lalu etnik Sunda

menempati wilayah Pulau Jawa bagian barat. Etnik Madura menempati Pulau

Madura sebagai wilayah geografis asal. Sebuah kelompok etnik pertama kali

di identifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam

suatu kelompok etnik tertentu ataukah tidak tergantung apakah orang itu

memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Suseno

(2001) mengemukakan bahwa meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-

nilai dan tradisi suatu etnik tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan

darah dengan anggota kelompok etnik itu, maka ia tidak bisa digolongkan

anggota kelompok etnik tersebut.

Seorang Batak akan tetap menjadi anggota etnik Batak meskipun dalam

kesehariannya sangat ‘jawa’. Orang Jawa memiliki perbendaharaan kata untuk

hal ini, yakni ‘durung jawa’ (belum menjadi orang jawa yang semestinya)

untuk orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai jawa dalam keseharian

mereka, dan menganggap orang dari etnik lain yang menerapkan nilai-nilai
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jawa sebagai ‘njawani’ (berlaku seperti orang jawa) (Suseno, 2001). Meskipun

demikian orang itu tetap tidak dianggap sebagai orang Jawa (Achmanto

Mendatu: 2007).

Jamuin (2004: 207) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

harmonisasi perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Dialog antaretnis

b. Dialog antaragama dan antaraliran

c. Temu antar pewarta Agama

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat peneliti tegaskan berdasarkan 3 point

tersebut yang sekiranya berlangsung di lapangan yaitu: dialog antaretnis,

dialog antar agama dan antar aliran, serta temu antar pewarta agama, karena

dialog seperti ini sering dilakukan apabila akan mengadakan kegiatan

pemilihan kepala desa, pembangunan desa, kegiatan sosial, dan lain

sebagainya. Dialog-dialog inilah yang menjadi kunci terciptanya perdamaian

di Desa Negara Ratu. karena seringnya warga masyarakat berinteraksi maka

mereka dapat berbagi pengalama masing-masing etnis baik itu filosofi etnis,

tukar pandang masalah kepercayaan, pembangunan desa, kegiatan sosial, dan

lain-lain.

B. Menciptakan Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

1. Pengertian Keharmonisan Hubungan Antaretnis

Menurut Amirulloh Syarbini dkk (2011: 73, 111), harmonis berarti berada

dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan
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pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Berprilaku

harmonis berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat

atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat

selaras dan baik. Kata harmonis mempunyai pengertian damai dan perdamaian

dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hunt dan Walker menyatakan (dalam Hartoyo, 1996), bahwa basis

dari aspek interaksi dari integrasi ialah mengendurnya diskriminasi yang

berakar pada perbedaan-perbedaan etnik, budaya dan agama tersebut. Selain

itu juga, menurut Ioanes Rakhmat (2011), untuk dapat membuat kemajemukan

sebagai sebuah unsur pemersatu dan penginspirasi bangsa, setiap orang di

Indonesia, apapun etnis dan aliran keagamaannya (atau aliran

kepercayaannya), perlu memandang etnisnya sebagai komplemen atau unsur

pelengkap bagi etnis lainnya. Sebab, unsur yang potensial dapat saling

memperkaya, baik dalam doktrin antaretnis maupun dalam praktek kehidupan

bermasyarakat.

Menurut Nasikun (dalam Hartoyo, 1996), masyarakat Indonesia adalah

masyarakat majemuk yang terdiri lebih dari 300 kelompok etnik yang terbagi

menjadi beberapa agama, masing-masing hidup dengan ciri bahasa dan

identitas kulturnya. Setiap etnis memiliki doktrin akan keharmonisan dalam

berkehidupan sosial, selain itu doktrin untuk selalu menjunjung tinggi nilai-

nilai gotong royong atau saling membantu antar sesama. Menurut Azhari

Akmal Tarigan (2011), untuk dapat memandang setiap etnis sebagai sebuah

pelengkap bagi etnis lainnya yang berbeda, dan untuk dapat saling
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memperkaya antara etnis yang satu dan etnis yang lainnya, orang beretnis

apapun harus sudah terbebas dari dogma superiorisme, yakni dogma atau

akidah yang memandang etnis sendiri sebagai etnis pemenang yang

mengungguli semua etnis lainnya dalam segala segi. Karena demikianlah nilai

yang dikembangkan adalah nilai plural dan kebersamaan kita sebagai makhluk

sosial.

2. Landasan Keharmonisan Hubungan Antar Etnis Menurut Masing-
masing Agama

Berdasarkan landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Islam.

Dalam Al-Quran surat Al Hujurat (ayat 13) yang artinya: Hai manusia,

Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

kamu saling kenal-mengenal.

Berdasarkan landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Kristen.

Dalam surat Roma 15:5 yang berbunyi: semoga Allah adalah sumber

ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai

kehendak Yesus Kristus” Hal ini sesuai dengan perintah Al-kitab, surat Matius

22:37-39 yang berbunyi: Kasihi Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan

dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang

kedua yang sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti

mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum

Taurat dan Kitab para Nabi.
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Kemudian landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Hindu.

Dalam Reg Weda X.191 :2 yang berbunyi : Berkumpul, berbicaralah satu

dengan yang lain. Bersatulah dalam semua pikiranmu, sebagai halnya para

Dewa pada zaman dahulu bersatu.

Selanjutnya landasan Keharmonisan Antar Etnis dalam Agama Budha.

Dikutip dari prasasti batu kalingan No. XIII dari Raja Asoka yang berbunyi :

Jika kita menghormati agama sendiri dan mencela agama lain tanpa suatu

dasar yang kuat. Sebaliknya agama yang lainpun dihormati atas dasar-dasar

tetentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri

untuk berkembang, di samping menguntungkan pula orang lain. Dengan

berbuat sebaliknya kita merugikan agama kita sendiri dan mencela agama

orang lain, semata-mata didorong oleh rasa bakti terhadap agamanya sendiri

dengan berfikir : “bagaimana aku dapat memuliakan agama aku sendiri”.

Dengan berbuat demikian malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh

karena itu keharmonisan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua

orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran yang

dianut orang lain.

3. Bentuk-bentuk Keharmonisan Hubungan Antaretnis

Bentuk-bentuk keharmonisan hidup yang tercipta di Desa Negara Ratu dapat

kita lihat dalam bentuk kerja sama, bergotong royong, saling membantu

apabila tetangga mempunyai hajat, saling mengunjungi pada hari-hari besar

keagamaan, saling menjenguk jika ada yang tertimpa musibah. Untuk
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mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak di inginkan maka di lakukanlah

berbagai kegiatan dialog oleh masyarakat.

Menurut Hartoyo (1996), keserasian hubungan antar etnik, budaya, dan agama

merupakan kondisi kehidupan bersama yang dinamis, yang mencerminkan

sikap dan perilaku guyub, rukun dan saling menguntungkan bagi etnik,

budaya, atau agama itu sendiri. Karena dalam kondisi sosial di lapangan,

perilaku gotong royong masih melekat erat dalam masyarakat. Dalam

kehidupan masyarakat akan bisa dikatakan rukun antar etnis jika dalam

masyarakat tersebut aktif dalam kemajuan daerahnya dan juga saling menjaga

komunikasi antar etnis tanpa melihat batas etnis yang memisahkan mereka.

Dari serangkaian uraian yang dipaparkan di atas, maka unsur-unsur kerukunan

antar etnis antara lain: 1) masyarakat ramah antar tetangga, 2) kehidupan yang

terbangun harmonis, 3) gotong royong, 4) saling menutupi kekurangan, 5)

cinta damai, 6) toleransi dalam beribadat, 7) menghormati hak orang lain, 8)

selaras, 9) dinamika yang tenang, 10) tentram tanpa perselisihan diatas

perbedaan, 11) menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, 12) menghindari

ketegangan dalam pertentangan, 13) pembangunan merata dalam semua

aspek, 14) seimbang antara hak dan kewajiban, 15) bersahaja, 16) saling

membuka akan hal baru.

Menurut Nurani Soyumukti (2010: 268), syarat-syarat hubungan yang

harmonis juga baik adalah adanya kesetaraan, keseimbangan, dan yang lebih

penting adalah adanya kepercayaan, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai

bersama dan digunakan untuk patokan dari tiap-tiap orang atau kelompok. Ini
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merupakan modal awal dalam membina jalannya keharmonisan hubungan

antar etnis.

4. Faktor-faktor Pendukung Keharmonisan Hubungan Antaretnis

Faktor pendorong yang pertama dalam menjaga keharmonisan antaretnis di

Desa Negara Ratu yaitu adanya kesadaran dari masing-masing etnis. Sehingga

masyarakat dapat hidup tenang, saling membantu, saling menghormati dalam

kehidupan yang dijalani sehari-hari. Penemuan tersebut selaras dengan

pendapat Magnis Suseno (2001: 39) yang mengatakan harmonis berarti berada

dalam keadaan selaras, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu untuk

maksud saling membantu.

Faktor kedua yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Negara Ratu dan juga komunikasi yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan adanya komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya

permasalahan dan kesalahfahaman. Untuk itulah dilakukan berbagai kegiatan

dialog oleh masyarakat setempat. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk

mempersatukan antar umat beragama dan dijadikan pedoman agar tetap hidup

harmonis. Penemuan tersebut. Selaras dengan pendapat Sumardi (1982: 77)

yang mengatakan bahwa fungsi agama (religio) adalah untuk merekatkan atau

menyemen berbagai unsur dalam memelihara keutuhan diri manusia, diri

orang per orang atau diri sekelompok orang, dalam hubungannya terhadap

Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap alam yang mengitarinya.
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C. Menjaga Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

Menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis dan menciptakan  harmonisasi

perdamaian antaretnis, istilah ini sebenarnya terinspirasi dari teori Galtung

yaitu (dalam Hermawan,2007: 93). Ia menyatakan ada beberapa istilah

mengenai menjaga dan menciptakan harmonisasi perdamaian, yang

diantaranya:

1. Peacekeeping (menjaga perdamaian)

Pada tahap ini merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi

kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai

penjaga perdamaian yang netral. Dalam hal ini yang sekiranya berlangsung

di lapangan yaitu para penjaga keamanan desa yang untuk hal ini dipegang

oleh Hansip. Memiliki peran yang sangat besar guna meminimalisir gejolak

permasalahan yang menimbulkan ketidak harmonisan masyarakat Desa.

2. Peacemaking (menciptakan perdamaian)

Tahap ini merupakan  proses yang tujuannya mempertemukan atau

merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang tidak harmonis

atau damai  dengan melalui: mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada

level elit atau pimpinan. Untuk hal ini yang berlangsung di lapangan adalah

para petinggi desa yang dalam hal ini dipegang oleh toloh-tokoh adat,

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, dan

kepala desa dalam waktu-waktu tertentu melakukan pertemuan  guna

membahas sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan kemajuan desa.
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3. Peacebuilding (membangun perdamaian)

Tahap-tahap resolusi konflik dari Galtung  merupakan  proses

implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi

demi terciptanya perdamaian yang abadi serta  diharapkan negative

peace (the absence of violence) berubah menjadi positive peace di mana

masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan

keterwakilan politik yang efektif.

Demikian halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membedakan

beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan

kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup

bagi masyarakat yang menderita supaya mereka dapat bertahan hidup

(Depdiknas, 2001:14). Kategori-kategori intervensi adalah:

a. Menciptakan Perdamaian

Bentuk-bentuk intervensi untuk mengahiri permusuhan dan menghasilkan

kesepakatan melalui cara-cara diplomasi.

b. Menjaga perdamaian

Memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila

perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan

dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang

disepakati.
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c. Menggalang Perdamaian

Melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi

penyebab tidak harmonis/damai dan penderitaan dari masa lalu dan

meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang.

Penggalangan perdamaian lebih difokuskan pada konteks dan perilaku

pokok yang memunculkan kekerasan, seperti akses yang tidak setara

terhadap lapangan pekerjaan, diskriminasi, kejahatan-kejahatan masa lalu

yang tidak diakui dan tidak dimaafkan, prasangka, ketidakpercayaan,

ketakutan, dan permusuhan antarkelompok. Oleh karena itu penggalangan

perdamaian ini tidak mencolok tetapi berlangsung disemua tahap masalah.

Penggalangan perdamaian paling sering digunakan untuk menjelaskan

pekerjaan yang hasilnya dapat meningkatkan perdamaian, dan

mementingkan bagaimana prosesnya.

1. Cara Menjaga Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

Apa yang harus menjadi tujuan  pendidikan yang menggambarkan perdamaian

antaretnis, ialah yang cenderung membangun yang membuat anggota

komunitas etnis yang berbeda mampu untuk berinteraksi dengan cara yang

normal, damai satu sama lain dan mengelola permasalahan tidak dengan cara

kekerasan. Menurut Sinta dan Wulan (2016: 165) harmonisasi perdamaian

antaretnis dapat terjaga karena adanya budaya demokrasi yang memiliki peran

untuk menerapkan kesetaraan kebebasan bagi semua pihak dalam beragama
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dan bergaul. Untuk itu setiap masyarakat diberi kebebasan untuk berekspresi

tanpa adanya intimidasi dari pihak lain.

Kemudian ada tiga cara yang harus dilakukan untuk menjaga harmonisasi

perdamaian antaretnis yaitu: toleransi, menghindari budaya kekerasan, dan

keluar dari perangkap permasalahan (Perpustakaan Nasional, 2003: 126).

a. Toleransi

Kadang-kadang toleransi dianggap negatif, sebagai sikap adil dengan

membiarkan (tidak mengganggu) orang lain, atau membiarkan mereka

melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, bukan atas penghargaan atau

simpati, tetapi dikarenakan ketidakacuhan atau kemalasan. Masyarakat

toleran terhadap banyak hal meskipun mereka tidak menyukai orang lain.

Karena masyarakat tidak dapat mengubah orang lain atau juga mereka

mencoba untuk melakukannya, maka mereka akan terjebak ke dalam

banyak masalah, daripada hanya bersikap toleran, sebaiknya mendorong

mereka untuk saling menghormati.

b. Hindari Budaya Kekerasan

Ini adalah situasi yang mengerikan dan berbahaya, tidak saja  bagi orang-

orang yang terlibat dalam masalah, tapi juga bagi seluruh rakyat indonesia.

Secara khusus permasalahan etnis mengancam equilibrium masyarakat

yang sensitif bagi seluruh Indonesia. Oleh karena itu sangat penting bagi

kita berusaha untuk memahami latar belakang permasalahan-permasalahan

ini. Tentu saja setiap permasalahan mempunyai latar belakang sejarah,
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sosial, ekonomi, budaya, dan politik-politik sendiri-sendiri. Hal itu

merupakan akibat dari faktor struktural dan kegagalan para politisi dan

lainnya dalam mengambil tindakan. Sering sekali latar belakang provokasi

yang terencana oleh pihak-pihak dengan kepentingan tersembunyi dalam

mengarahkan kekacauan. Dengan demikian jika seseorang ingin

menyelesaikan permasalahan, masing-masing harus dilakukan sendiri-

sendiri.

Akan tetapi ada latar belakang umum terhadap permasalahan ini, yaitu

perlu dipahami sikap permasalahan tersebut yang sesungguhnya. Pertama

sekali adalah berusaha untuk menempatkan permasalahan-permasalahan

ini ke dalam perspektif. Untuk melakukan itu seseorang harus melihatnya

dalam konteks iklim umum dari tindak kekerasan yang telah umum di

Indonesia saai ini. Iklim ini adalah terbukti dalam seluruh permasalahan.

Sudah terjadi benturan antara kelompok etnis yang berbeda, tidak peduli

agama, khususnya yang menghancurkan Kalimantan Barat, tapi juga

misalnya di Provinsi Riau, bahkan di pusat Jakarta.

Bahayanya adalah bahwa begitu agama terlibat mekanisme pembentukan

solidaritas dapat berubah menjadi gerakan dengan dampak secara nasional.

Ada fenomena yang mengganggu meskipun mempunyai latar belakang

dan kondisi lokal yang khusus dan berbeda, permasalahan-permasalahan

ini cenderung semakin lama semakin lebih sederhana yaitu menjadi

konfrontasi antara agama, dan konfrontasi seperti ini dapat menyebar ke

seluruh pelosok negeri dengan berpotensi menjadi bencana besar.
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c. Keluar dari Perangkap Permasalahan

Jika benar permasalahan etnis yang mengancam Indonesia menjadi

tercabik-cabik hanya karena ekspresi yang paling berbahaya dari budaya

kekerasan maka tidak ada cara mudah untuk keluar dari krisis ini. Hal ini

berarti bahwa masyarakat Indonesia betul-betul dalam keadaan sakit

dansesungguhnya belum menemukan obat untuk menyembuhkannya.

Sungguh tidak ada jalan tol untuk keluar dari krisis ini. Yang pasti harus

menyerang sumber dari hal-hal yang cenderung membawa kekerasan di

sejumlah tingkat. Namun ada alternatif, yaitu harus ada komitmen

persatuan yang ditanamkan di dalam diri masing-masing individu supaya

masyarakat Indonesia belajar untuk hidup bersama secara damai dalam

sebuah masyarakat yang plural.

D. Kerangka Fikir

Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis

diantaranya adalah dialog antaretnis, dialog antar agama dan antar aliran, serta

temu antar pewarta agama. Dialog antar etnis yang dimaksud adalah dengan

mengadakan pertemuan di balai desa kemudian dihadiri oleh kepala desa serta

tokoh-tokoh masyarakat, serta warga masyarakat dari masing-masing etnis.

Kemudian masing masing masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk

menyampaikan aspirasinya kemudian setelah aspirasi masyarakat terkumpul
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kemudian dibahaslah untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada.

Dialog antar agama dan aliran yang dimaksud adalah dengan mengadakan

pertemuan di balai desa atau rumah-rumah masyarakat yang dihadiri juga oleh

masyarakat dari masing-masing etnis. Kegiatan dialog ini berfokus pada

bidang keagamaan yang mana masing-masing etnis bertukar pandangan

mengenai pandangan hidup beagama yang baik dan benar sehingga anggapan

agama tertentu yang paling benar itu bisa dihilangkan.

Temu antar pewarta agama yang dimaksud adalah sama seperti dialog

antaretnis dan dialog antaragama. Yaitu dengan mengadakan pertemuan tetapi

karna lingkupnya lebih besar dan di lakukan ketika hari-hari besar desa

semisal ulang tahun desa. Untuk itu kegiatan ini dilakukan di lapangan desa.

Namun yang menjadi perbedaannya dialog ini dihadiri oleh pemuka agama

dari masing-masing etnis. Pemuka agama tersebut duduk bersama untuk

memberi pemahaman agama sesuai kitab masing-masing. setelah masing-

masing pemuka agama selesai memberi materi kemudian masyarakat

diberikan kesempatan untuk bertanya seputar materi yang disampaikan

masing-masing pemuka agama.

Harmonisasi perdamaian antaretnis secara ideal yaitu tidak adanya

permusuhan antaretnis, adanya kerjasama untuk kemajuan Desa, bersikap

ramah terhadap tetangga yang berbeda etnis, sikap saling menghormati

keyakinan etnis lain, dan adanya semangat kekeluargaan antaretnis.

keharmonisan ini disebabkan oleh seringnya masyarakat berinteraksi dan
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dialog-dialog yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi

masyarakat agar permasalahan tersebut tidak menjadi pemicu perpecahan

antaretnis. untuk itu masyarakat selalu berupaya menyelesaikan masalah-

masalah kecil agar tidak menjadi besar yang nantinya merugikan semua

masyarakat Desa.

Menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis dapat dilakukan dengan

menjaga hubungan baik atau berprilaku baik terhadap tetangga contohnya

ketika tetangga sedang mengalami musibah seperti tetangga sedang sakit,

maka sebagai tetangga yang baik seharusnya menjenguk dan menanyakan

perihal keadaannya agar tetangga yang tertimpa musibah tersebut merasa

diperhatikan.

Menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis dapat dilakukan dengan bersikap

toleransi terhadap masyarakat yang berbeda etnis. Bentuk toleransinya adalah

saling menghormati budaya etnis lain seperti contoh kecilnya etnis lampung

ketika menyapa kepalanya selalu mendongak ke atas apabila dicermati dari

gestur tubuhnya maka terkesan seperti menantang, padahal itu merupakan

budaya etnis lampung yang menandakan penghomatannya dan tidak ada

maksud untuk menantang. Bentuk toleransi selanjutnya adalah ketika bertamu

ke rumah tetangga yang beretnis lain maka ketika disediakan minum dan

makanan selalu dicicipi terlebih dahulu sebagai bentuk penghargaan terhadap

tuan rumah. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa karena seringnya

masyarakat berinteraksi baik itu dalam kegiatan dialog maupun dalam

pergaulan sehari-hari maka masyarakat dapat memahami antara etnis satu
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dengan yang lain sehingga memunculkan sikap toleransi hal ini juga yang

menyebabkan masyarakat dapat bersikap baik atau berprilaku baik terhadap

tetangga yang berbeda etnis sehingga masyarakatnya dapat hidup harmonis

dan damai.

Adapun bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Seringnya Masyarakat
Berinteraksi

 Dialog Antaretnis
 Sikap Baik Terhadap

Tetangga
 Toleransi

Harmonisasi Perdamaian
antaretnis



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pendekatan kualitatif

yaitu untuk mendapatkan data dan mengumpulkan informasi yang selengkap

mungkin dengan mendiskripsikan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu.

Menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan data yang didapat lebih

lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan dari

penelitian akan tercapai. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah

instrumen kunci data dalam penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi oleh

fakta-fakta yang ditemukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini

menghasilkan data atau informasi yang bermakna ( Sugiyono, 2008 : 1 ).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk (1) mendeskripsikan suatu proses

kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapanngan, (2) menganalisis dan

menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan, (3)

menyususn hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang

kajian berdasarkan data dan informasi yang didapat. Penelitian kualitatif

memiliki daya tarik dalam meneliti fakta fakta dengan menggunakan strategi
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(Gunawan 2014 : 105-106 ). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah

data-data yang berupa data deskriptif yang tidak menggunakan data yang

berupa angka untuk menerangkan hasil penelitian.

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara mendalam

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis

di Desa Negara Ratu, Kabupaten Way Kanan. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh

subjek penelitian. Fenomena itu dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain secara holistik. Fenomena tersebut dituliskan dengan

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Negara Ratu, Kabupaten Way Kanan,

Provinsi Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Negara

Ratu karena di Desa Negara Ratu terdapat penduduk yang multi etnis tetapi

mereka dapat hidup berdampingan dan damai.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Hal

ini guna membatasi pada bidang penelitian, tanpa adanya fokus penelitian,

maka penelitian akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di
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lapangan agar peneliti lebih fokus dalam mendapatkan data. Oleh sebab itu,

fokus penelitian memiliki peranan yang sangat krusial untuk memandu serta

mengarahkan jalannya proses penelitian. Adapun fokus penelitian ini:

1. faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis

indikatornya :

a. Dialog antaretnis

b. Dialog antaragama dan antaraliran

c. Temu antar pewarta Agama

2. menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis indikatornya:

a. Masyarakat ramah antar tetangga

b. Gotong royong

c. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan

3. menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis indikatornya:

a. Toleransi

b. Menghindari budaya kekerasan

c. Keluar dari perangkap permasalahan

D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Faisal (dalam Sugiono, 2008:293) dengan mengutip pendapat James P.

Spradley mengatakan, bahwa hendaknya informan memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi dihayati.
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2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada

kegiatan yang tengah diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai utnuk dimintai informan.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil

“kemasannya” sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong  “cukup asing” dengan peneliti

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau

narasumber.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah :

a. Mereka yang bertempat tinggal di Desa Negara Ratu.

b. Aparat desa dari tiga etnis dan tokoh-tokoh masyarakat di tiga etnis.

Alasan mengapa mengambil informan dengan kriteria tersebut adalah untuk

mendapatkan informasi yang tepat, sebenar-benarnya, dan keseluruhan,

sehingga  dapat menjawab tentang pertanyaan peneliti mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu.

Metode yang digunakan dalam  penentuan informan ini adalah menggunakan

purposive sampling artinya dalam mekanisme pemilihan informan ini adalah

disengaja, dengan melihat berbagai pertimbangan sesuai dengan kriteria yang

telah dibuat sebelum melakukan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:
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1. Wawancara Mendalam ( Indepth Interview )

Wawancara mendalam merupakan proses keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara melakukan tanya-jawab sambil bertatap muka antara

informan dan pewawancara. Menurut Moleong dalam Bogdan dan Taylor

(2007: 4) wawancara tidak hanya dilakukan dalam satu dua kali melainkan

dilakukan berulang kali antara pewawancara dengan informan. Dengan

melakukan wawancara mendalam diharapkan mendapatkan informasi yang

lengkap dan sedalam mungkin ( Bungin, 2011 : 101).

Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara peneliti

dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan

secara formal dan informal di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak

resmi ( Ahmadi, 2014 : 119 ). Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

bersifat terbuka kepada informan mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi

perdamaian antaretnis. Peneliti tidak membatasi jawaban yang diberikan

oleh informan sehingga informasi yang didapatkan lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Teknik observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data melalui

pengamatan dan pencatatan langsung tentang objek yang akan menjadi topik

kajian dalam penelitian ini (Syafriyadi, 2013:32). Pada penelitian ini

dilakukan teknik observasi dengan mengamati lingkungan sekitar yang ada,

sejak dari awal dilakukannya penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini
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dilakukan untuk menghindari jika suatu saat data yang dicari merupakan

data yang masih dirahasiakan. Alasan menggunakan teknik ini dalam

penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar kawasan

sehingga bisa memudahkan peneliti untuk memperoleh data mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk

tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita,

biografi, peraturan dan kebijakan ( Sugiyono 2014 : 82 ).

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai

pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyidikan. Sumber

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya foto-foto

proses harmonisasi perdamaian yang terjadi, arsip-arsip yang terkait dengan

harmonisasi perdamaian yang dimiliki oleh warga.

F. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek yang

diteliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan secara langsung oleh

peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh

informan.
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2. Data sekuder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data

sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah desa, data berupa

dokumentasi dan notulensi peneliti serta rekaman dalam wawancara penelitian

G. Teknik Analisis Data

Sugiyono ( 2014 : 89 ) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan

Huberman ( Sugiyono 2014 : 91 ) yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari

lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan

rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke
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lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks,

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, serta mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu

dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh

karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru

itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian

data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik,

jaringan dan bagan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar dan kutipan wawancara. Dengan

adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut.
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3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah

didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapat merupakan

kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di

lapangan. Tahapan-tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan

tahapan lainnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari awal

sampai akhir penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa Negara Ratu.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Dahulu Desa Negara Ratu masih hutan belantara yang masuk dalam sebuah

marga yaitu: Marga Bara Sakti yang wilayahnya masih dalam pimpinan

kerajaan (masa penjajahan belanda). Negara Ratu berdiri menjadi desa sejak

abad ke 18. Pada tahun 1901 samapai dengan tahun 1949. Desa Negara Ratu

dipimpin oleh PESIRAH dan PEMBAROP. Pada tahun 1932 Desa Negara

Ratu dipimpin oleh kepala Desa, tetapi PESIRAH dan PEMBAROP masih

ada. Sejak Negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945 beralihlah

tugas dari PESIRAH dan PEMBAROP, dan langsung dipimpin oleh seorang

pejabat yaitu kepala desa.

Mulai tahun 1932 sampai sekarang pejabat kepala Desa adalah sebagai

berikut: Burhanudin menjabat selama 14 tahun yaitu dari tahun 1932 sampai

tahun 1946, Cik Agus memerintah selama 13 tahun yaitu dari tahun 1946

sampai tahun 1959, Ibrahim memerintah selama 3 tahun yaitu dari tahun 1959

samapai tahun 1962, Amir Syah memerintah selama 1 tahun yaitu dari tahun

1962 sampai tahun1963, Ibrahim memerintah selama 3 tahun yaitu dari tahun

1963 sampai tahun 1966, M. Tab Roni memerintah selama 3 tahun yaitu dari

tahun 1966 sampai tahun 1969, Raja Lela memerintah selama 4 tahun dari
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tahun 1969 sampai tahun 1973, M. Tabroni memerintah selama 17 tahun yaitu

dari tahun 1973 sampai tahun 1990, Adi Tiawarman memerintah selama 9

tahun yaitu dari tahun 1990 sampai tahun 1999, Akmaludin memerintah

selama 8 tahun yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2007, Jonedi memerintah

selama 6 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2014, Yusan Ono Helmer

memerintah dari tahun 2014 sampai sekarang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel

4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Daftar urutan kepala desa negara ratu

No Nama Tahun Memerintah
1 Burhanudin 1932-1946
2 Cik Agus 1946-1959
3 Ibrahim 1959-1962
4 Amir Syah 1962-1963
5 Ibrahim 1963-1966
6 M. Tab Roni 1966-1969
7 Raja Lela 1969-1973
8 M. Tabroni 1973-1990
9 Adi Tiawarman 1990-1999
10 Akmaludin 1999-2007
11 Jonnedi 2008-2014
12 Yusan Ono Helmer 2014-2020

Sumber: Data skunder monografi desa negara ratu tahun 2018

Desa Negara Ratu memiliki Visi “mewujudkan masyarakat Desa Negara Ratu

sejahtera adil, aman dan makmur”, sedangkan untuk misi dari Desa Negara

Ratu adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan prioritas kegiatan

pertanian, perkebunan, pembangunan infrastruktur dan kesehatan

masyarakat
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2. Terciptanya rasa aman bagi masyarakat sehingga mampu berbuat baik dan

benar

3. Terciptanya demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan menjamin

tegaknya supremasi hukum

4. Terciptanya demi kelangsungan ekosistem kehidupan dan pemanfaatan

potensi desa agrowisata dalam way kanan wisata kampung

B. Administratif Pemerintahan

Secara administratif pemerintahan, Desa Negara Ratu yang memiliki jumlah

penduduk 1397 jiwa. Ini merupakan bagian wilayah Kecamatan Pakuan Ratu,

kabupaten Way Kanan, Desa Negara Ratu memiliki luas wilayah, 900 Hektar.

Adapun yang terluas diperuntukan lahan pertanian persawahan 465 Hektar

dan ladang 310 Hektar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Luas wilayah desa negara ratu

No Nama Tempat Luas (Ha/Km)
1 Permukiman dan Perumahan 102
2 Pertanian persawahan 465
3 Ladang 310
4 Hutan -
5 Perkantoran 1
6 Sekolah 2
7 Jalan Poros 4
8 Jalan Desa Jalan Gang 15
9 Lapangan Sepak Bola 1

Total 900
Sumber: Data skunder monografi desa tahun 2018

Desa Negara Ratu memiliki batas desa yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan PT PSMI

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rumbih
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c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Waras

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Negara Sakti

Desa Negara Ratu memiliki lima dusun dari sepuluh rukun tetangga, yaitu:

Tabel 4.3 Dusun dan jumlah RT

No Nama Dusun Jumlah (RT)

1 Dusun I 2

2 Dusun II 2

3 Dusun III 2

4 Dusun IV 2

5 Dusun V 2

Total 10

Sumber: Data skunder monografi desa tahun 2018

Jarak dari pusat pemerintahan antara lain:

a. Jarak dari Desa ke Kecamatan 3 km

b. Jarak dari Desa ke Ibu Kota 10 km

C. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan data yang ada, penduduk Desa Negara Ratu secara garis besar

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu, penduduk asli Lampung dan

Pendatang, dimana penduduk asli khususnya sub etnis Lampung berkediaman

di dusun I, II, III, IV, dan V. Penduduk sub etnis lainnya tersebar di dusun IV

dan V. Penduduk pendatang yang berdomisili di Desa Negara Ratu terdiri dari

bermacam-macam etnis dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali dan

Jawa. Kedua etnis pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang yang

beretnis Bali, sedangkan pendatang yang beretnis Jawa jumlahnya lebih
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sedikit dibandingkan dengan pendatang yang beretnis Bali. Dengan

beragamnya etnis penduduk yang bertempat di Desa Negara Ratu, maka

beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal

daerahnya.

Walaupun pada awalnya kebiasaan masyarakat tampak sangat terlihat berbeda

antara etnis pendatang dan etnis asli namun berbeda dengan saat ini.

Masyarakat Desa Negara Ratu seakan tidak terlihat perbedaannya, hal ini

karna seringnya masyarakat berinteraksi sehingga terjadi akulturasi dari

masing-masing kebudayaan. Hal ini terlihat dari kebiasaan etnis Lampung

yang semula menggarap lahannya secara berpindah-pindah apabila tanah

garapannya sudah tidak subur lagi. Namun ketika etnis Bali dan Jawa dalam

menggarap lahan pertanian itu dengan menetap, tetapi diimbangi dengan

penggunaan pupuk yang cukup sehingga hasilnya memuaskan. Maka

kebiasaan yang dilakukan oleh etnis Lampung dalam menggarap lahan

pertanian perlahan mulai ditinggalkan dan mengikuti pola pertanian yang

dilakukan oleh masyarakat etnis Bali dan Jawa.

Interaksi masyarakat yang sudah berjalan lama ini juga berdampak pada

penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam interaksi kesehariannya masyarakat

Desa Negara Ratu menggunakan bahasa masing-masing etnis, namun dapat

dimengerti oleh etnis lainnya. Selain mengerti masyarakat Desa Negara Ratu

juga bisa berbicara bahasa dari masing-masing etnis. Gotongroyong

merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga

kebersihan desa. Dalam pembuatan fasilitas umum masyarakat juga bahu



48

membahu dalam menyelesaikannya. Terlebih masyarakat saling bantu

membantu dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan rumah, acara

pernikahan, khitanan, dan kematian. Masyarakat Desa Negara Ratu walaupun

berbeda etnis namun mereka sudah seperti saudara dan bahkan tidak jarang

masing-masing etnis ini mengangkat etnis lainnya menjadi saudara. Hal ini

yang menyebabkan persatuan masyarakat masih tetap terjaga.

D. Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis, Agama, dan Tempat Ibadah

Masyarakat Desa Negara Ratu berjumlah 350 KK yang terdiri dari tiga etnis

yaitu, etnis Lampung, etnis Bali, dan etnis Jawa. Etnis Lampung yang

berjumlah 220 KK, etnis Bali berjumlah 80 KK, dan etnis Jawa 50 KK.

Dengan demikian etnis Lampung merupakan etnis yang mayoritas dari jumlah

penduduk, kemudian di ikuti oleh etnis Bali, dan selanjutnya barulah etnis

Jawa. Walaupun etnis Lampung merupakan penduduk yang mayoritas tetapi

mereka tidak menunjukkan diri sebagai yang mayoritas. Untuk itu dalam

berbagai kegiatan apapun etnis yang lainnya seperti etnis Bali dan Jawa selalu

dilibatkan.

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam dan Hindu.

Masyarakat yang memeluk agama Islam berjumlah 270 KK, sedangkan yang

memeluk agama Hindu berjumlah 80 KK. Ini menunjukkan bahwa masyarakat

yang beretnis Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Sedangkan masyarakat

yang beretnis Lampung dan Jawa merupakan pemeluk agama Islam.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Negara Ratu memeluk agama Islam,

namun masyarakat yang memeluk agama Hindu diberi kebebasan untuk
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beribadah. Hal ini terlihat ketika ada acara-acara besar agama Hindu maupun

masyarakat yang beragama islam turut serta membantu menertibkan jalan

yang akan di lintasi oleh rombongan masyarakat yang melaksanakan upacara

keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun masyarakat yang memeluk

agama Islam menjadi mayoritas namun mereka tidak mau mengecilkan

masyarakat yang beragama Hindu yang merupakan minoritas.

Masyarakat Desa Negara Ratu juga memiliki tempat beribadah masing-masing

agama yaitu mempunyai satu masjid dan empat mushola yang masing-masing

terletak di dusun I, II, III, IV, dan V. Sedangkan pura yang merupakan tempat

beribadah umat Hindu berjumlah tiga pura besar yaitu terletak di dusun V dan

di kawasan PT PSMI. Dengan banyaknya tempat peribadatan yang ada di desa

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki toleransi yang tinggi khususnya

dalam beribadah. Sehingga dalam menjalankan peribadatan masyarakat dapat

berjalan dengan hikmat tanpa ada keresahan.

Tabel 4.4 Komposisi penduduk berdasarkan etnis,
agama, dan tempat ibadah

No Etnis/Agama/
tempat Ibadah

Jumlah

1 Lampung 220 KK
2 Bali 80 KK
3 Jawa 50 KK
4 Islam 270 KK
5 Hindu 80 KK
6 Masjid 1 Unit
7 Mushola 4 Unit
8 Pura 3 Unit

Sumber: Data skunder monografi desa tahun 2018
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E. Sarana dan Prasarana

Desa Negara Ratu memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung

berjalannya proses pembangunan, sarana yang ada yakni pemerintahan, sarana

pendidikan, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan. Sarana pemerintahan,

yaitu kantor kepala desa yang berjumlah satu unit dengan peralatan dan

perlengkapan kantor. Desa Negara Ratu juga memiliki dua unit sekolah dasar

yang terletak di dusun satu dan lima, memiliki satu masjid dan empat mushola

serta tiga pura besar.

Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat Desa Negara Ratu yang

diperoleh dari monografi tahun 2017 yang menunjukkan jumlah pendidikan

yang ditempuh serta data yang belum menempuh pendidikan.

Tabel 4.5 Jumlah pendidikan masyarakat desa negara ratu

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 SD/MI 138
2 SLTP/MTS 49
3 SLTA/MA 63
4 S1/Diploma 2
5 Putus Sekolah 3
6 Buta Huruf 1
7 Belum Sekolah 145

Sumber: Data skunder monografi desa tahun 2018

F. Struktur Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Desa Negara Ratu berprofesi sebagai petani, petani-

petani tersebut terbagi-bagi dalam bidang masing-masing seperti petani padi,

petani pekebun, dan ada sebagian yang belum bekerja. Bisa dilihat pada tabel

dibawah ini.
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Tabel 4.6 Jenis pekerjaan dan jumlah pekerja

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang)
1 Petani 708
2 Pedagang 6
3 PNS 1
4 Tukang 1
5 Guru 6
6 Buruh 97
7 Swasta 10
8 Belum Bekerja 800

Sumber: Data skunder monografi desa tahun 2018

G. Keadaan Alam dan Sumber Daya Lainnya

Potensi suberdaya alam yang dimiliki oleh Desa Negara Ratu adalah lahan

kosong, sungai, sawah, ladang, yang saat  ini sudah dimanfaatkan secara

maksimal oleh masyarakat Desa Negara Ratu. Potensi yang ada di desa negara

ratu adalah: tenaga kerja, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya

tenaga ahli yang cukup memadai dan bisa diamati melalui tabel tingkat

pendidikan warga desa negara ratu. Dalam bidang ekonomi Desa Negara Ratu,

sumberdaya yang dimiliki dan dikembangkan di desa tersebut adalah adanya

lahan-lahan pertanian yang luas, perkebunan, toga, penggilingan padi,

penggilingan kopi, peternakan, alat-alat produksi pertanian, dan lain-lain.

Potensi sumberdaya sosial yang dimiliki di Desa Negara Ratu ini adalah

banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM,

GAPOKTAN, Kelompok pengajian, kelompok pasraman, arisan, kelompok

simpan pinjam, posyandu, karang taruna, dan risma.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat di katakan bahwa Desa

Negara Ratu dahulunya merupakan pusat dari marga bara sakti yang pada

waktu itu dipimpin oleh pembarop dan pesirah. Namun ketika Negara
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Republik Indonesia telah merdeka, maka berakhirlah tugas dari PEMBAROP

dan PESIRAH dan digantikan oleh seorang pejabat yang memimpin desa yaitu

kepala desa. Desa Negara Ratu yang memiliki jumlah penduduk 1397 jiwa ini

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang petani

sawa dan ada juga sebagai petani ladang. Melihat mayoritas masyarakat desa

sebagai petani sudah pasti Desa Negara Ratu merupakan daerah perkebunan

dan persawahan. Dengan dianugrahkan tanah yang subur masyarakat setempat

cukup makmur kehidupannya terlihat dari banyaknya masyarakat yang

memiliki sepeda motor secara pribadi. Terlebih sarana dan prasarana desa juga

sudah cukup memadai seperti jalan yang cukup bagus jembatan penghubung

desa yang berdiri kokoh menyebabkan hasil panen yang diperoleh penduduk

dapat di distribusikan dengan lancar.

Hal ini tidak terlepas dari kegigihan kepala desa dan warga masyarakat desa

untuk bahu-membahu dalam memajukan desa sedikit demi sedikit sudah dapat

terealisasi. Contoh kebersamaan yang terjadi di Desa Negara Ratu dalam

memajukan desanya adalah masih ramainya acara gotongroyong yang

diselenggarakan baik itu bersih jalan, pembuatan fasilitas umum, berbaikan

jalan, dan lain sebagainya yang dilakukan secara bersama. Perlu diketahui

juga Desa Negara Ratu yang berjumlah penduduk 1397 jiwa ini terdiri dari

350 KK yang dimana penduduk desa ini terdiri dari tiga etnis besar yaitu etnis

Lampung 270 KK, etnis Bali 50 KK, dan etnis Jawa 30 KK.

Walaupun mereka berbeda etnis, namun yang menjadi menarik adalah dari

dahulu sampai sekarang penduduk desa selalu hidup harmonis dan damai. Hal
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ini tidak terlepas dari kesadaran akan komitmen persatuan yang telah

disepakati bersama dan peran tokoh masyarakat dan juga pastinya kepala desa

sebagai pemimpin tertinggi. Yang lebih menarik lagi adalah komunikasi yang

dilakukan oleh warga desa adalah mereka memakai bahasa masing-masing

etnis namun  dapat dimengerti oleh etnis lainnya. Hal ini juga yang

menyebabkan semangat kekeluargaan antar warga desa terjalin dengan baik.



VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harmonisasi Perdamaian
Antaretnis

Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian antaretnis yang

tejadi di Desa Negara Ratu adalah kerena masyarakat setempat sering

melakukan dialog. Dengan seringnya masyarakat berkumpul maka masing-

masing etnis dapat mengenal antara etnis satu dengan etnis lainnya. Dengan

terciptanya hubungan baik antaretnis ini maka masyarakat sama-sama

belajar terkait prinsip-prinsip hidup masing-masing etnis, sehingga antar

etnis satu dengan yang lain saling mengetahui apa yang menjadi prinsip

hidup yang diyakini sebagai tuntunan hidup. Untuk itu masyarakat selalu

berupaya untuk tidak menyinggung hal-hal yang sensitif terkait

kepercayaan masing-masing etnis. Selanjutnya muncullah sikap toleransi

antaretnis yang terjadi karena sikap menghargai perpedaan dari masing-

masing etnis. Hal ini senada dengan apa yang di kemukakan oleh Jamuin

(2004) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi perdamaian
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antaretnis yaitu: dialog antaretnis, dialog antaragama dan aliran, serta temu

antarpewarta agama.

2. Menciptakan Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

Selain itu dalam menciptakan harmonisasi perdamaian antaretnis di Desa

Negara Ratu masyarakat setempat mempunyai prinsip kehararmonisan

yang sama dari masing-masing etnis sesuai kitab agama yang dianut. Dari

persamaan prinsip tersebutlah muncul keinginan untuk hidup harmonis

ditengah masyarakat yang multi etnis. Sehingga norma yang mewajibkan

agar masyarakat selalu dituntut untuk tidak menganggap etnis sendiri lebih

baik dari etnis lainnya dapat diberlakukan dan norma ini juga dapat

diterima oleh masyarakat dan masyarakat menyadari bahwa norma tersebut

menjadi suatu kebutuhan yang harus di patuhi. Selain itu peran tokoh

masyarakat yang senantiasa memberi bimbingan dan sebagai kontrol

masyarakat, agar senantiasa tetap saling hormat menghormati dan peduli

terhadap etnis yang lain juga mempengaruhi terciptanya harmonisasi

perdamaian antaretnis.

3. Menjaga Harmonisasi Perdamaian Antaretnis

Selanjutnya dalam menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis yang terjadi

di Desa Negara Ratu masyarakat setempat selalu mengedepankan sikap

toleransi dan saling menghormati pelaksanaan kegiatan keagamaan dari

masing-masing etnis. Seperti budaya CANGGOT, Maulid Nabi, dan

Melasti yang setiap berlangsungnya acara ini masyarakat selalu antusias
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untuk membantu dalam mensukseskan acara tersebut. Dengan kepedulian

antar etnis satu dengan yang lainnya inilah yang menyebabkan harmonisasi

perdamaian antaretnis tetap terjaga dengan baik. Selain itu hal yang tidak

kalah penting yang gemar dilakukan oleh masyarakat setempat untuk

menjaga perdamaian antaretnis adalah ingin selalu berupaya untuk terlibat

dalam kegiatan sosial yang di laksanakan di desa. Hal ini senada dengan

apa yang di kemukakan oleh Perpustakaan Nasional (2003) bahwa ada tiga

cara untuk menjaga harmonisasi perdamaian antaretnis yaitu: toleransi,

menghindari budaya kekerasan, dan keluar dari perangkap permasalahan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan dialog yang terjadi di Desa Negara Ratu

masyarakat yang hadir masih banyak yang terlambat. Untuk itu diperlukan

sosialisasi penghargaan terhadap waktu agar masyarakat dapat  lebih

disiplin. Dengan demikian apabila masyarakat lebih disiplin maka waktu

berlangsungnya kegiatan dialog akan tidak banyak terbuang.

2. Diperlukan penyegaran terhadap komitmen persatuan yang telah dibuat

oleh para pendiri desa dengan cara melakukan sebuah acara besar yang

khusus menceritakan sejarah awal masuknya masyarakat etnis Bali dan

Jawa ke Desa Negara Ratu. Agar masyarakat tetap menjaga komitmen

persatuan yang sudah terjalin baik sejak dahulu.

3. Harmonisasi perdamaian antaretnis yang terjadi di desa negara ratu

selayaknya menjadi contoh kepada masyarakat yang multi etnis agar

perbedaan etnis tidak selalu menimbulkan masalah malah sebaliknya
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perbedaan tersebut harusnya menjadi kekuatan untuk bersama-sama

membangun bangsa yang kuat dan berbudaya.

4. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting mengingat

indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam

etnis, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya sangat memungkinkan

terjadinya gesekan-gesekan diantara masyarakat yang plural ini. Untuk itu

toleransi atau saling menghargai inilah yang perlu dikedepankan oleh

masyarakat agar gesekan-gesekan yang terjadi dapat diminimalisir.

5. Peran dari tokoh-tokoh masyarakat atau orang yang memiliki pengaruh di

dalam masyarakat ini sudah selayaknya memberi contoh yang baik dan

mau duduk bersama membangun sikap persatuan yang semakin lama

semakin memudar ini agar kembali bersatu padu  untuk membangun

bangsa yang kuat dalam segi ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain

sebagainya. Jangan sampai orang-orang yang memiliki pengaruh ini

menyalah gunakan kekuatannya karna dampaknya akan sangat berbahaya.

6. Pemerintah seharusnya lebih cepat tanggap terhadap isu-isu yang beredar di

masyarakat yang mana isu-isu tersebut apabila tidak segera diselesaikan

maka dampaknya akan sangat besar mengingat masyarakat sekarang sangat

cepat terprovokasi terhadap isu-isu yang belum pasti.
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