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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Bentrok antara kedua desa, yaitu Desa Balinuraga dengan Desa Agom, di 

sebabkan karena pelecehan seksual dimana adanya fitnah kepada warga 

masyarakat suku Bali yang dilakukan oleh oknum masyarakat Lampung. 

Kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2012 pukul 

17.30 WIB. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Way Arong 

Desa Sidorejo (Patok) Kab. Lampung Selatan antara sepeda roda dua yang 

dikendarai oleh suku Bali di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai 

Nurdiana yang berumur sekitar 17 tahun warga Desa Agom Kec. Kalianda 

Kab. Lampung Selatan berboncengan dengan Eni yang berumur sekitar 16 

tahun warga Desa Negri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan. 

(http//www.Lampost/Konflik Balinuraga.com/28/12/2012/22:12 WIB). 

 
Pada peristiwa tersebut warga suku Bali memberikan pertolongan terhadap 

Nurdiana dan Eni, namun warga suku Lampung lainnya memprovokasi 

bahwa warga suku Bali telah memegang dada Nurdiana dan Eni. Sehingga 

pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 pukul 22.00  WIB, warga suku Lampung 

berkumpul di pasar patok  melakukan penyerangan ke pemukiman warga 

suku Bali di Desa Balinuraga Kec. Way Panji. Selanjutnya warga suku 

http://www.konflik/
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Lampung menyerang warga masyarakat Bali di Desa Balinuraga pada hari 

Minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 01.00 WIB. Selanjutnya, puncak 

konflik terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.00 WIB, 

saat warga Lampung menyerang secara serentak di Desa Balinuraga. 

(http://www.Lampost/Konflik Balinuraga.com/28/12/2012/22:12 WIB). 

 
Adanya konflik tersebut maka akan menimbulkan dampak positif maupun 

dampak negatif. Dampak positif diantaranya konflik dapat memperjelas 

berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas, adanya konflik 

menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Dampak negatif dari terjadinya konflik tersebut 

diantaranya konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antara 

individu dan kelompok, konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta 

benda dan terjadinya korban jiwa, konflik menyebabkan adanya perubahan 

kepribadian dan konflik menyebabkan dominasi kelompok pemenang. 

(http://www.Lampost/Konflik Balinuraga.com/28/12/2012/22:12 WIB). 

 
Menurut Hugh Miall (2002:65) bahwa keharmonisan hubungan antar 

kelompok perlu dengan sengaja dipupuk bersama sebagai suatu sistem 

acuan dan pengandali untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang 

baik di antara mereka. Lebih jauh, perilaku para anggota dan sentimen-

sentimen kelompok etnik yang berkembang juga dapat menjadi suatu 

ukuran yang membentuk pengendalian penyelesaian konflik.    

 
 
 
 
 
 

http://www.konflik/
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Hal yang menarik pada penelitian ini adalah adanya pro dan kontra  kedua 

belah pihak masyarakat terhadap sepuluh butir perjanjian perdamaian. 

Adapun hal yang pro seperti salah satu pihak masyarakat meyetujui setiap 

poin perjanjian perdamaian dan hal yang kontra seperti salah satu pihak 

masyarakat menolak setiap poin perjanjian perdamaian. Maka dari itu 

penulis tertarik terhadap penelitian ini. Adapun hasil dari isi sepuluh butir 

perjanjian perdamaian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 
1. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga Keamanan, Ketertiban, 

Kerukunan,  Keharmonisan, Kebersamaan dan Perdamaian antar suku 

yang ada di bumi Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang 

kita cintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program 

pembangunan yang sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 
2. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan 

anarkhis yang mengatasnamakan Suku, Agama dan Ras (SARA), 

sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan 

dan kerugian secara material khususnya bagi Kedua belah Pihak dan 

umumnya bagi masyarakat luas.  

3. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian, dan 

perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, Kelompok, 

dan atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orang 

tua, ketua kelompok dan/atau pimpinan golongan. 

 
4. Kedua belah pihak sepakat apabila orang tua, ketua kelompok dan/atau 

pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti 
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yang tercantum pada angka 3 (tiga), maka akan diselesaikan secara 

musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa 

setempat.  

 
5. Kedua belah pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti 

yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidak tercapai, 

maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan 

aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan 

permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
6. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan 

perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi 

menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, Pihak Pertama 

dan/atau Pihak Kedua bersedia melakukan pembinaan kepada yang 

bersangkutan, dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan 

sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan.  

 
7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 

(enam) berlaku juga bagi warga Lampung selatan dari suku-suku 

lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.  

 
8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak pada 

tanggal 27 sampai dengan 29 oktober 2012 yang mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa (meninggal dunia) maupun terhadap korban yang 
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luka-luka, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan 

hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang 

menjadi korban, dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum 

(kepolisian).  

 
9.  Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Bali 

Nuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara 

damai dengan seluruh Lapisan Masyarakat yang ada di wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang 

berbatasan dan/atau berdekatan dengan wilayah Desa Bali Nuraga 

Kecamatan Way Panji.   

 
10. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi 

perjanjian perdamaian ini ke lingkungan masyarakatnya. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah respon masyarakat Desa Balinuraga dengan masyarakat 

Desa Agom terhadap sepuluh butir isi perjanjian perdamaian tersebut? 

2. Bagaimanakah perbandingan respon masyarakat Desa Balinuraga 

dengan masyarakat Desa Agom terhadap sepuluh butir perjanjian 

perdamaian tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui respon masyarakat Desa Balinuraga dengan masyarakat 

Desa Agom terhadap sepuluh butir isi perjanjian perdamaian tersebut. 

2. Membandingkan respon masyarakat Desa Balinuraga dengan respon 

masyarakat Desa Agom terhadap sepuluh butir perjanjian perdamaian 

tersebut agar diketahui persamaan dan perbedaan yang terjadi. 

 

 D. Kegunaan Penelitian 

 
 
 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi 

dan pengetahuan mengenai konflik komunal yang sedang terjadi di 

Lampung. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi masyarakat kedua belah pihak dan pihak terkait yang mengawal 

atau membina  upaya perdamaian di daerah. 


