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KEBIJAKAN PENGENDALIAN KONFLIK BERBASIS BUDAYA LOKAL 
Oleh Drs. Putu Agustana, M.Si.1 

 
Abstrak: Adanya pluralitas agama dan suku serta makin tingginya 
mobilitas horizontal bangsa Indonesia telah menimbulkan kontak-
kontak sosial secara lebih cepat dan meluas, termasuk kontak 
antar umat beragama. Akibat terjadinya kontak atau interaksi 
tersebut kemudian dapat terjadi konflik ketika satu di antara kedua 
kelompok menganggap kelompok lain merugikannya, baik identitas 
maupun dalam mengakses berbagai kebutuhan. Persoalan-
persoalan pada level sosial-budaya antar kelompok agama 
ditambah dengan persoalan politik sering melahirkan konflik antar 
umat beragama. 
 
Kata kunci: Agama, konflik, dan budaya lokal. 

 

Pendahuluan 

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, konflik yang berkembang 

sebenarnya dapat dipilah ke dalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan 

horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas 

tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Konflik horizontal merupakan 

konflik yang terjadi antar komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek, 

misalnya komunitas lain dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara 

hidup, dan identitas kelompoknya. Pada era reformasi, konflik horizontal 

menjadi hal yang menggejala di Indonesia, yaitu konflik antar umat 

beragama, antar suku, dan konflik antar wilayah. Apapun jenis konflik 

horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antar umat 

beragama sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan 

aspek-aspek lain, seperti persoalan politik atau kebijakan pemerintah, 

kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah 

berlakunya otonomi daerah. 
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Maraknya konfilk antar umat beragama tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari kontribusi penguasa Orde Baru. Sebab melalui politik SARA-nya 

penguasa telah menekan semua perbedaan yang berbau kesukuan, 

keagamaan, ras, dan antar golongan. Semuanya dimasukkan dalam bingkai 

kesatuan, dan stabilitas politik dan keamanan demi pertumbuhan ekonomi. 

Melalui kebijakan ini menjadikan konflik, baik laten maupun manifes, harus 

ditekan dan celakanya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Pendekatan 

tersebut dari luar tampak berhasil, di mana kerukunan hidup beragama 

terlihat tenteram. 

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak 

pemerintah pada waktu itu mencanangkan Trilogi Kerukunan, yaitu 

kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan 

kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Konsep ini harus 

diakui didasarkan atas paradigma pembangunan yang mementingkan 

pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik 

nasional. Tanpa mengabaikan terhadap keberhasilan-keberhasilan yang 

telah dicapai dari proyek kerukunan tersebut, seperti dialog yang pernah 

dilakukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, kerja sama sosial, 

penelitian dan siraturrahmi, namun harus diakui proyek kerukunan itu belum 

menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara top-

down, elitis, parsial serta belum ada dialog yang umum, jujur dan ikhlas 

(Ismail, 2011). Hal ini menyebabkan potensi dan budaya lokal, serta umat 

pada tingkatan bawah menjadi tersubordinasi dan tidak kreatif dalam 

mengendalikan konflik yang ada, karena mereka terbiasa menjadi objek 

dalam setiap proses proyek kerukunan. 

Akibatnya masih sering muncul kasus konflik antar umat beragama di 

berbagai daerah yang menjadi ganjalan kerukunan. Konflik yang memakan 

banyak korban harta maupun jiwa itu ada yang dapat relatif ditemukan 

penyelesaiannya, namun ada yang sampai sekarang masih menggantung 
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dan berlangsung. Konflik yang terjadi itu telah merusak pertemanan, 

hubungan antar manusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu yang 

panjang untuk memulihkan trauma dan sakit hati. Jika proses pemulihan tidak 

dilakukan dengan serius, tidak mustahil masalah kerukunan di Indonesia 

pada tahun-tahun mendatang hanya sebuah nama. 

Untuk itu kajian yang berusaha menggali bagaimana umat beragama 

mengendalikan dan menyelesaikan konflik antar meraka penting dilakukan. 

Kajian seperti ini dapat dijadikan bahan dalam menumbuhkembangkan 

keberdayaan dan ketahanan umat beragama dalam mengelola potensi 

konfliknya sendiri. Hal ini seiring dengan proses demokratisasi  dan 

tumbuhnya kesadaran akan makna pentingnya keragaman dan budaya lokal 

dalam bingkai kesatuan budaya nasional. Budaya lokal tidak harus dilihat 

sebagai ancaman, namun dijadikan sebagai potensi yang harus 

ditumbuhkembangkan, khususnya dalam kerangka pengendalian potensi dan 

penyelesaian konflik antar umat beragama. Kajian tentang konflik dan 

penyelesaiannya perlu memperhatikan kemungkinan adanya potensi konflik 

paska konflik atau potensi konflik lanjutan, baik yang berupa potensi lama 

sebelum konflik awal maupun potensi baru pasca penyelesaian konflik. Hal 

ini penting karena pelacakan adanya potensi konflik lanjutan ini berkaitan 

dengan upaya pengendalian potensi konflik juga menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dengan penyelesaian konflik. Dalam upaya mengkaji 

pengendalian potensi konflik, kajian  bukan hanya memfokuskan kepada 

sesudah terjadinya penyelesaian konflik, namun juga sebelum terjadinya 

konflik, karena konflik terjadi justru karena antar kelompok tidak dapat 

mengendalikan potensi konflik yang ada di antara mereka. 

 

Makna dan Proses Konflik 

Setiap komunitas memiliki struktur sosial, yaitu jalinan hubungan antar 

individu atau kelompok sosial dalam masyarakat sesuai status dan peranan 



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.23-33. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-17637-

1-4   

26 

yang dimilikinya. Bentuk struktur sosial tersebut dapat berupa proses konflik 

dan integrasi dalam masyarakat. Konflik dan integrasi merupakan sebuah 

pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Saifuddin, 1986). Jadi 

walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak 

selamanya kedua hal tersebut harus dipertentangkan. Dalam kehidupan 

nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui 

konflik keseimbangan hubungan sebenarnya dapat ditata kembali (Usman, 

1996). Karena itu, mengkaji konflik pasti berhubungan dengan integrasi. 

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif negatif. 

Interaksi sosial positif dapat berupa kerjasama dan akhirnya integrasi. 

Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik. Integrasi 

sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah 

satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan 

yang ada. 

Secara umum menurut teori “conflict episode,” proses konflik mulai 

dari awal hingga akhir dapat terdiri dari lima episode (Pondy, dalam Miall, 

2002), yaitu: (1) laten conflict, tahap munculnya faktor-faktor dalam situasi 

yang dapat menjadi kekuatan potensial munculnya kasus konflik; (2) 

perceived conflict, tahap ketika salah satu pihak memandang pihak lain 

menghambat atau mengancam kepentingannya; (3) felt conflict, tahap ketika 

salah satu atau kedua belah pihak merasakan dan mengenali keberadaan 

konflik, bukan sekadar pandangan atau anggapan; (4) manifest conflict, 

tahap ketika kedua belah pihak melakukan konflik terbuka yang mengundang 

reaksi pihak lain; dan (5) altermath conflict, tahap sesudah konflik diatasi, 

namun masih terdapat sisa-sisa konflik sehingga menjadi potensi konflik 

lanjutan. 

 

Pendekatan Teori dan Sumber Konflik 



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.23-33. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-17637-

1-4   

27 

Jika dilihat dari dampaknya, jenis konflik dapat dibagi ke dalam konflik 

yang konstruktif dan destruktif. Hal ini tergantung kepada pendekatan dalam 

melihat konflik. Ada dua pendekatan dalam melihat konflik, yaitu pendekatan 

fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Pendekatan pertama 

mengangap masyarakat sebagai sitem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap 

bagian saling terkait dan berfungsi, sehingga memandang masyarakat 

sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu 

bentuk keseimbangan dan ia memandang (Nasikun,1984). Pendekatan 

konflik sebaliknya, di antaranya menyatakan bahwa hakikat dari masyarakat 

adalah perubahan, dan di dalamnya terdapat konflik-konflik yang 

disumbangkan tiap unsur, masyarakat terintegrasi hanya karena adanya 

dominasi kelompok tertentu yang bersifat memaksa. Ritzer (dalam Soleman, 

1986) menyatakan bahwa teori konflik ini terlalu mengabaikan keteraturan 

dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat, di samping konflik itu 

sendiri masyarakat selalu dipandangnya dalam kondisi konflik. Mengabaikan 

norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya 

keseimbangan dalam masyarakat. 

Sementara itu, Soemardjan (dalam Nawari, 2011) mengemukakan 

beberapa teori mengenai sumber konflik, yaitu: (1) teori ”hubungan 

masyarakat” menyatakan konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi dan 

adanya ketidakpercayaan serta permusuhan antar kelompok yang terpola 

tersebut; (2) teori “negosiasi prinsip“ menyatakan konflik disebabkan adanya 

perbedaan posisi dan pandangan dalam melihat konflik; (3) teori “ kebutuhan 

manusia” menegaskan konflik terjadi karena terhalanginya dalam memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial; (4) teori “identitas“ 

menyatakan konflik  disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar 

pada hilangnya sesuatu pada masa lalu yang tidak terselesaikan; (5) teori 

“kesalahpahaman antar budaya“ menyatakan konflik disebabkan 

ketidaksesuaian dalam komunikasi antar budaya yang berbeda; (6) teori 
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“tranformasi konflik” berasumsi konflik disebabkan persoalan ketidaksetaraan 

dan ketidakadilan yang muncul, baik dalam masalah sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

Dilihat dari pandangan pihak yang berkonflik dan sumber awal konflik 

ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan makro, mikro, dan konvergensi menurut 

Salam (dalam Nawari, 2011). Pendekatan makro melihat sumber awal atau 

akar konflik berasal dari adanya persaingan antar kelompok dalam mengejar 

kekuasaan dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik 

antar kelompok pada tataran kesadaran. Pendekatan mikro memandang 

sumber awal konflik dari adanya persaingan antar individu dalam pemenuhan 

kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar manusia yang agresif. 

Sementara pendekatan konvergensi menjelaskan bahwa sumber konflik 

merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu dan 

kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya bersifat pribadi, namun karena 

setiap individu memiliki identitas kelompok tertentu dan ditambah dengan hal-

hal tertentu menjadi konflik antar kelompok. 

 

Pengendalian Potensi dan Penyelesaian Konflik 

Supaya potensi konflik tidak menjadi kasus konflik dibutuhkan 

pengendalian. Sebenarnya pengendalian potensi konflik dapat dilakukan baik 

sebelum terjadinya kasus konflik maupun setelah penyelesaian konflik. Hal ini 

sejalan dengan pandangan bahwa proses konflik-integrasi dalam masyarakat 

senantiasa silih berganti. Selain itu, karena sering terjadi penyelesaian konflik 

justru menyisakan potensi konflik lanjutan karena dalam prosesnya dianggap 

kurang memuaskan salah satu atau kedua belah pihak 

Pengendalian sosial merupakan proses mengajak atau memaksa 

anggota masyarakat agar mematuhi kadah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang 

berlaku dengan tujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kalau dikaitkan dengan 
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istilah “potensi konflik“ menjadi “pengendalian potensi konflik sosial“ atau  

menjadi “pengendalian potensi konflik“ berarti proses mengajak atau 

memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi kaidah-kaidah, nilai-nilai 

sosial, dan menjaga supaya potensi konflik yang ada tidak menjadi kasus 

konflik, sehingga stabilitas dan integrasi dalam masyarakat dapat 

dipertahankan terus. Dari pengertian tersebut, pengendalian potensi konflik 

memiliki dua tujuan, yaitu: (1) supaya potensi konflik tidak menjadi kasus 

konflik, dan (2) untuk menumbuhkan dan keberlangsungan integrasi dalam 

kehidupan masyarakat. 

Cara pengendalian potensi konflik khusus untuk tujuan pertama, yaitu 

supaya potensi konflik tidak menjadi kasus konflik bentuknya beragam 

tergantung kepada kesepekatan dan tradisi yang ada dalam masyarakat. 

Cara pengendalian potensi konflik untuk tujuan kedua (menumbuhkan 

integrasi antar umat beragama ), umat beragama dapat mengembangkan 

nilai-nilai yang disepakati sebagai instrumen agar potensi konflik tidak tidak 

tumbuh dan integrasi berkembang. Di antara nilai-nilai yang perlu 

dikembangkan misalnya tradisi yang berkembang di masyarakat seperti 

gotong royong, tolong-menolong, merealisasikan filosofi lokal, dan 

pemaknaan simbol-simbol lokal yang menjadi simbol pemersatu umat 

beragama. Pada mayarakat Bali ada pepatah “segilik seguluk sebayan taka“, 

artinya hidup rukun dengan suami-istri, dalam keluarga, tetangga, dan teman 

dalam satu masyarakat. 

Disisi lain, Usman (1996) mengatakan perlunya menumbuhkembang-

kan konsensus nilai-nilai sosial yang bersifat fundamental, memanfaatkan 

banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dalam berbagai unit sosial 

sekaligus (cross-cutting affiliation ), sehingga potensi dan kasus konflik dapat 

dikendalikan dan diredam karena adanya loyalitas ganda (cross-cutting 

loyalities). Koentjaraningrat (1985) mengemukakan lima cara pengendalian 

konflik sosial, khususnya dalam kaitannya dengan mempertahankan nilai-nilai 
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tradisi, yaitu: (a) mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan 

adat-istiadat; (b) member ganjaran kepada anggota masyarakat yang taat 

kepada adat-istiadat; (c) mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat 

yang menyeleweng dari adat-istiadat; (d) mengembangkan rasa takut dalam 

jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dengan ancaman dan 

kekerasan; (e) menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan 

sanksi yang tegas bagi para pelanggar. 

Pendapat Koentjaraningrat ini dapat juga diaplikasikan dalam 

kaitannya dengan model pengendalian konflik, baik untuk tujuan pertama 

maupun kedua, untuk itu rumusannya sebagai berikut. (1) Mempertebal 

keyakinan anggota masyarakat akan makna penting menjaga potensi konflik 

supaya tidak menjadi kasus konflik, bahkan jika mungkin menghilangkannya; 

(2) memberi ganjaran kepada anggota masyarakat  yang patuh dalam 

menjaga potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik: (3) 

mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang berusaha 

menjadikan potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik; (4) 

mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menjadikan 

potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik dengan ancaman dan 

kekerasan: (5) menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan 

sanksi yang tegas bagi para pelanggar. 

Penyelesaian konflik merupakan upaya menangani penyebab konflik 

dan membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara 

kelompok yang berkonflik, oleh karena itu secara garis besar ada dua 

pendekatan dalam penyelesaian konflik, yaitu: (1) pendekatan Marxis yang 

menghendaki penyelesaian dengan cara revolusi, juga dapat berupa gerakan 

penentangan, dan (2) pendekatan fungsionalisme yang bersifat persuasif dan 

lebih mementingkan peran mediator yang berfungsi sebagai penengah di 

antara kedua belah pihak yang berkonflik. Curle (dalam Nawari, 2011) 

mengidentifikasi empat unsur dalam proses mediasi, yaitu: (1) mediator 
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membangun dan meningkatkan komunikasi; (2) menyediakan informasi untuk 

dan antara pihak-pihak yang berkonflik; (3) menjadi teman pihak-pihak yang 

berkonflik, dan (4) mendorong pihak-pihak yang berkonflik agar aktif dalam 

negosiasi  kerjasama. 

Bentuk penyelesaian konflik, termasuk konflik antar umat beragama, 

sangat beragam, yaitu: (a) integrasi atau kolaborasi; (b) kompromi; (c) 

dominasi atau kompetisi: (d) akomodasi; dan (e) menghindar. “Integrasi” atau 

“kolaborasi” merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara 

bersama-sama di antara pihak-pihak yang berkonflik dengan pendekatan 

menang-menang (win-win approach). Kepentingan kedua belah pihak 

diperhatikan, ketidaksesuaian dibahas secara rinci. Model ini sangat berguna 

ketika kepentingan kedua belah pihak sama-sama penting dan sulit 

dikompromikan. Dalam bentuk “kompromi” pihak-pihak yang berkonflik 

bersepakat untuk berbagi sumber yang terbatas, kedua belah pihak setuju 

damai, namun persetujuan itu bukan pilihan pertama tiap pihak. Dalam 

bentuk “kompetisi” cenderung bersifat menang-kalah, pihak  yang kuat akan 

menang dan mendominasi. Model ini berguna terutama dalam situasi 

keterbatasan sumber daya yang tersedia, juga ketika masa kritis yang 

menghendaki keputusan cepat harus diambil. Dalam bentuk “akomodasi” 

satu pihak berlapang dada menampung kebutuhan pihak lain dan 

mengorbankan kepentingannya sendiri, sedangkan bentuk  “menghindari” 

berarti salah satu dan atau kedua belah pihak menghindar dari situasi konflik. 

 

Budaya Lokal 

Budaya lokal atau kebudayaan lokal pada dasarnya merupakan setiap 

ide (nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan), aktivitas, dan hasil aktivitas dari 

kelompok manusia di suatu tempat atau daerah. Perangkat nilai-nilai atau 

sistem nilai dari suatu kelompok masyarakat lokal tidak dapat diketahui 

karena ia berada dan berupa peta kognitif pendukung kebudayaan. Ia hanya 
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dapat diketahui dalam wujud pepatah atau bentuk aktivitas manusia atau 

hasil dari aktivitas dalam benda-benda budaya. Nilai-nilai lokal ini atau 

disebut juga kearifan lokal terdapat di setiap suku yang ada di Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun antar manusia atau antar 

kelompok. Misalnya di Bali ada „segilik seguluk sebayan taka‟ sebagai nilai 

lokal yang mengajarkan agar masyarakat hidup berdampingan dan 

bertoleransi antar agama dan suku. Dalam  kaitannya ini nilai-nilai budaya 

lokal tidak hanya berarti berorientasi kepada nilai-nilai warisan nenek moyang 

masa lalu yang cenderung dianggap kuno, tapi juga dapat berupa nilai-nilai 

yang sedang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Yang 

terpenting nilai-nilai itu dijadikan rujukan dan kesepakatan bersama dari 

anggota masyarakat setempat. 

Setiap budaya lokal mempunyai fungsi, yang bila dirinci setidaknya 

ada 4 fungsi, yaitu sebagai: wadah cross-cutting, acuan moral bersama, 

kontrol sosial, dan sebagai garansi dan asuransi sosial. Pertama, budaya 

lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar 

belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal ini 

dapat dibuktikan dari berbagai upacara slametan yang terus berkembang di 

tengah deru modernisasi. Kedua, budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi 

dapat juga berfungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh 

signifikan dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Ketiga, budaya ini 

juga memiliki fungsi sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota 

masyarakat. Keempat, budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota 

pendukung budaya, yang memiliki nilai sosial ekonomis bagi anggotanya. 

 

Penutup 

Sebagaimana halnya ditegaskan dalam memahami budaya lokal, 

maka komponen budaya lokal yang menjadi perhatian meliputi empat aspek, 

yaitu: (a) kelompok sosial, (b) aktor lokal, (c) nilai-nilai, dan (d) upacara. 
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Karena itu dalam mencari model pengendalian, termasuk penyelesaian 

konflik antar umat beragama atau konflik lainnya akan beranjak dari keempat 

komponen budaya tersebut. 

Penilaian terhadap keempat komponen budaya lokal tersebut dilihat 

dari statusnya dalam proses pengendalian konflik. Untuk itu ada 3 

kemungkinan statusnya, yaitu: potensial, aktual, dan inpotensial. Komponen 

budaya lokal dianggap potensial jika ia sangat mungkin diperankan dan 

diberdayakan sebagai instrumen atau media dalam pengendalian konflik. 

Dapat tidaknya pemberdayaan ini didasarkan atas alasan rasional sesuai 

dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini dan ke depan. Alasan-alasan  

tersebut misalnya didasarkan atas tujuan dan orientasi, kuantitas dan 

frekuensi kegiatan, dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta keyakinan 

yang berkembang dalam masyarakat. Komponen budaya lokal dianggap 

inpotensial atau tidak potensial jika ia secara rasional kurang, bahkan tidak 

mungkin dapat diperankan sebagai instrumen pengendali konflik. Di sisi lain 

ia dianggap aktual kalau sudah diperankan oleh masyarakat sebagai 

pengendali konflik. 
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