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Pengembangan Model Manajemen Konflik  

 Pada Masyarakat Desa Pemogan Kota Denpasar  

 

I Gede Wardana, I Ketut Sudiana,  Drs. I Wayan Yogi Swara 

 

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha masyarakat mengatasi konflik. Apakah ada usaha 

pengendalian konflik, atau meredam konflik, dan bahkan sama sekali tidak mau perduli terhadap 

konflik. Jika ada pengendalian konflik. bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. 

Penelitian dilakukan di desa Pemogan, kotamadya Denpasar, khususnya di desa adat dan kampung 

Islam Kepaon, desa Pemogan. Subyek penelitian adalah pimpinan formal dan informal yang ada di 

iokasi penelitian, seperti kepaia desa Pemogan, kepala desa adat Kepaon, dan kepala kampung 

Islam Kepaon. Pimpinan informal dan masyarakat juga sebagai subyek penelitian. Data yang 

dicari terutama data tentang perhatian masyarakat tentang konflik, antara lain data tentang potensi 

konflik dan usaha pengendalian konflik. 

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian  bahwa masih ada usaha-usaha untuk menghindar dari 

pembicaraan konflik, walaupun usaha pengendalian konflik telah ada yang dilakukan oleh elit 

pimpinan secara tidak sadar. Pemahaman tentang konflik masih kurang. Potensi konflik akibat 

perbedaan sistem keagamaan, cukup potensial walaupun telah terjadi pembauran budaya akibat 

panjangnya sejarah kampung Islam Kepaon. Kendala yang dirasakan dalam pengendalian konflik 

adalah berkembangnya masyarakat baik di desa adat maupun kampung Islam Kepaon. Disarankan 

agar model pengendalian konflik dilaksanakan secara sadar dengan pengembangan dialog secara 

intensip dan "joint action" yang melibatkan masyarakat luas secara bertahap, disertai sosialisasi 

cultural kepada generasi muda dan masyarakat pendatang. 

Kata Kunci : Pengembangan Model, Manajemen konflik, Masyarakat Desa, Kota Denpasar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1. Latar Belakang   

Kota Denpasar secara berturut turut 

dikejutkan oleh kerusuhan yang 

menimbulkan korban jiwa. Pada tanggal 21 

Oktober 1997 telah terjadi perkelahian yang 

menewaskan seorang warganya serta 

dilanjutkan dengan kerusuhan massal di desa 

Pemogan Denpasar. Pada tanggal 24 

Desember 1997 kembali terjadi kerusuhan di 

desa Pemogan yang mengakibatkan dua 

orang tewas (Bali Post, 22 Oktober 1997 

halaman 15, 25 Oktober 1997 halaman 19, 

dan 26 Desember 1997 halaman 19). 

Kejadian yang terjadi di 

penghujung tahun 1997 tampaknya mampu 

diredam.Walaupun demikian tampakny 

akewaspadaan masih sangat diperlukan, 

bahkan ditingkatkan. Peluang untuk 

terjadinya kerusuhan masih sangat besar, 

terutama dalam situasi krisis sekarang ini 

danmen jelang permilihan umum serta 

kondisi masyarakat Kota  Denpasar yang 

sangat heterogen. Munculnya kejadian-

kejadian di berbagai tempat di Bali 

tampaknya dapat dipakai indikator bahwa 

peluang untuk terjadinya kerusuhan masih 

sangat besar. Kejadian di kecamatan 

Tejakula, kecamatan Sukasada, dan kejadian 

di kecamatan Banjar merupakan kejadian 

yang sangat memprihatinkan. Siapapun tidak 

menginginkan kejadian tersebut berlanjut 

dan menyebar kewilayah lain, termasuk ke 

wilayah Kota  Denpasar. Kejadian tersebut 

dapat dipastikan akan menghambat 
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pembangunan daerah Bali yang masih 

menekankan pada pembangunan pariwisata 

yang sangat memerlukan rasa aman dan 

nyaman. Terhambatnya pembangunan sudah 

dapat dipastikan sangat merugikan 

masyarakat secara umum. Oleh karena itu, 

maka diperlukan tindakan proaktip yang 

berusaha mengantisipasi peluang terjadinya 

kerusuhan, khususnya di Kotamadya 

Denpasar yang merupakan pintu gerbang 

utama Bali. 

Penelitian Konflik Politik dan 

Usaha Pengendaliannya  Pada Masyarakat 

Desa Pemogan Kota Denpasar, merupakan 

suatu model managemen konflik masyarakat 

Pemogan di maksudkan untuk merumuskan 

tindakan proaktip mencegah terjadinya 

kerusuhan lebih dini di Kotamadya 

Denpasar. Tindakan pencegahan yang 

dilandasi dengan kajian-kajian ilmiah sudah 

dapat dipastikan akan lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan tindakan pengobatan. 

 

1.2. Ruang Lingkup Permasalahan. 

Desa Pemogan terdiri dari tiga desa 

adat yaitu desa adat Pemogan (agama 

Hindu), desa adat Kepaon (agama Hindu), 

dan desa adat kampung Islam (agarna 

Islam). Konflik yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah konflik budaya, dan lebih 

khusus lagi konflik sistem relegi. 

Konflik maupun kerusuhan dapat 

diakibatkan oleh berbagai faktor seperti 

faktor ekonomi, politik, maupun sosial dan 

lain sebagainya. Perbedaan yang menonjol 

di desa Pemogan adalah perbedaan agama 

sehingga ruang lingkup permasalahan 

penelitian dibatasi pada permasalahan sistem 

relegi sebagai salah satu unsur budaya 

(Koentjaraningrat,1985). Diharapkan dengan 

jelasnya pengendalian konflik sistem relegi 

akan mampu dikembangkan model 

managemen/pengendalian konflik secara 

luas.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Bali yang terkenal aman dengan 

masyarakatnya yang penuh toleransi 

tampaknya agak ganjil jika dilanda 

kerusuhan yang sampai menimbulkan 

korban jiwa. Tampaknya ada suatu 

penomena bermasalah pada sistem sosial 

masyarakat di desa Pemogan. General 

Issues-nya adalah pengendalian konflik pada 

masyarakat yang sistem releginya berbeda.  

Strategic issues-nyaadalah : 

1. Bagaimana sebenarnya struktur dan 

fungsi system sosial masyarakat yang 

ada di desa Pemogan 

2. Apakah ada perkembangan struktur dan 

fungsi sistem sosial masyarakat yang 

ada di desa Pemogan ; 

3. Sampai sejauh mana masing-masing 

perkembangan tersebut dirasakan 

mengganggu kelangsungan kehidupan 

bermasyarakat sehingga berpotensi 

memicu konflik; 

4. Sampai sejauh mana kesamaan sistem 

nilai masyarakat yang berpeluang 

mengembangkan integrasi masyarakat 

di desa Pemogan, yang mampu di 

manfaatkan merumuskan model 

managemen konflik, dan 

5. Bagaimana kepedulian, usaha meredam, 

dan usaha pengendalian konflik 

masyarakat di desa Pemogan. 
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1.4. TujuandanManfaatPenelitian 

 

Penelitianiniditujukanuntukmemahami : 

1. Perkembangan struktur dan fungsi 

sistem sosial masyarakat di desa 

Pemogan dan Kampung Islam Kepaon. 

2. Peluang kormik diantara rnasyarakat 

Kepaon. 

3. PeluangintegrasidiantaramasyarakatKep

aon, dan 

4. Kepedulian,usahameredam,danpengend

aliankonflikdimasyarakat 

Hasilpenelitianinidiharapkandapatb

ermanfaatuntukmenghindariterjadinyakerusu

handenganmengendalikanfaktorpenyebabko

nfliksertamemacupeluangintegrasi, 

danakhirnyamampudiwujudkansuatu mode 

lmanagemenkonflik. 

 

2.1. Sosiologi Konflik dan Sosiologi 

Struktur-Fungsi 

Sosiologi konflik sangat jarang 

dipakai membedah suatu fenomena sosial, 

terutama setelah dikenalkannya trilogi 

pembangunan yang antara lain 

menekankanpadamasalahstabilitas.Tampakn

yapendekatansosiologi struktur-fungsi yang 

lebih sering dipakai membedah suatu 

fenomena sosial untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang keterikatan 

antar sub sistem dalam suatu sistem sosial 

masyarakat. Masing-masing sub sistem 

harus mampu menahan diri untuk menjaga 

keutuhan suatu sistem sosial masyarakat. 

Usaha pengekangan dan menahan diri yang 

terlalu dominan dalam menjaga keutuhan 

suatu sistem sosial masyarakat. Gambaran 

tersebutlah yang dipakai 

sebagaimateripenyuluhandenganpendekatani

ntegralistik mewujudkan 

stabilitasyangseringsemu.Kurangtergambark

andanbahkantabu menggambarkan 

perbedaan 

antaranggotasuatusistemsosialyang dianggap 

hanya menimbulkan friksi dan konflik, 

bahkan kerusuhan yang memakan korban 

jiwa. Oleh karena itu ditegaskan bahwa 

pendekatan sosiologi konflik diperlukan 

untuk melengkapi pendekatan sosiologi 

struktur fungsi.Dengan pendekatan sosiologi 

konlik akan dapat ditemukan akar 

permasalahan konflik. Untuk jelasnya lihat 

Sediono (1997). 

 

2.2. Konflik dan Pengendalian Konflik 

Manusia pada hakekatnya penuh 

dengan perbedaan sesuai dengan konsep 

"RwaBhineda" pada masyarakat Hindu. 

Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki 

potensi untuk berkembang menjadi konflik 

kekerasan yang merugikan, sehingga sangat 

perlu memahami tentang perbedaan-

perbedaan yang ada untuk dikendalikan. 

Pengendalian konflik dimaksudkan untuk 

mengendalikan perbedaan yang ada 

sehingga bermanfaat. 

Amstutz,1882menegaskanbahwa 

"dynamic community life depends on the 

management, not the elimination of 

conflict”. 

Dinyatakanbahwajikaterjadikonflikmakabias

anya yang 

dikerjakanadalahmengeliminirataumungkin

menghilangkandampakkonfliktersebut, 

padahal yang 

diperlukanadalahmengendalikankonflikuntu

kmendapatkankehidupanmasyarakatyangdin
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amis." The elimination of conflict is 

impossible". 

Dinyatakan pula bahwa" the 

problem of community is finding 

anappropriate balance between community 

order and individual freedom". "Community' 

order" eratkaitannyadengan" harmonious 

relations", sedangkan " individual freedom " 

eratkaitannyadengan " conflict relation". 

Hubunganharmonisbiasanyalebihdominan( 

8/9 bagian ) dibandingkandengan " conflict 

relations " yang hanya 1/9bagian. (Gambar 

2.1) 

 

 

 

Gambar 2.1 " The Nature of Community 

Relations ". 

 

Amstutz, 1982 juga menyatakan 

bahwa konflik merupakan suatu kontinum 

dari " tension " sampai " warfare ". ( Gambar 

2.2 ) 

IRIS (1999) mengemukakantentang 

"reframing conflict", yaitu : " Conflict is part 

of life and a natural consequence of 

differences among people. Conflict can be 

managed either constructively or 

destructevily : differences as a resource for 

development. The more options people have 

to manage conflict, the better able they are 

to adapt to different situations." 

 

 

 

 

 

“Insignificant Incompatibilities”  

“tension” 

“Disagreement”  

“Rivalry”  

“Dispute” 

“Hostility”  

“Aggression”  

“Violence”  

“warfare”  

“Significant Incompatibilities”  

 

Gambar 2.2 “A Cintinuum of Conflict”  

 

Ada tiga sikap menghadapi konflik, 

yaitu tidak peduli, meredam dan 

mengendalikan konflik. Dapat juga orang 

tidak peduli, mengabaikan dan bahkan 

mentolerir terjadinya konflik. Konflik 

dianggap sebagai persoalan biasa dan bukan 

persoalan luar biasa. Jika terjadi konflik 

maka pasti adayang akan menyelesaikan 

atau pasti akan selesai dengan sendirinya. 

Sikap seperti ini memang tidak memerlukan 

pemahaman sama sekali tentang managemen 

konflik.Akibatnya akan bingung sendiri 

seandainya tiba-tiba muncul konflik 

kekerasan (“violence” atau “warfare 

conflict” yang merugikan kepentingan 

bersama. Konflik kekerasan yang dibiarkan 

merebak akan menciptakan iklim yang tidak 

kompak dan tidak produktip.  

Selama ini yang sering 

dilaksanakan adalah meredam konflik dan 

bukan mengendalikan konflik. Konflik 

ditekan dan dihilangkan dengan pendekatan 

kekuasaan (“power approach”) maupun 

pendekatan hukum (“rights approach”). 
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Semua perbedaan yang sering merupakan 

akar permasalahan konflik tampaknya 

dianggap tabu untuk dimunculkan dan 

apalagi memperdebatkan perbedaan dengan 

alasan stabilitas. Sikap sepertiini hanya 

memerlukan pengetahuan yang minimal 

mengenai gejala, bentuk dan penyebab 

konflik. Memang suasana dapat stabil tetapi 

stabilitas sering semu. 

Meredam konflik akan 

menghambat pemikiran dari orang-orang 

terutama orang yang tidak suka menonjolkan 

diri. 

IRIS (1939) jugamengemukakan 

"conflict management in Indonesia" yang 

menonjolkan "power 

approach".Seharusnyadikembangkan 

'Values, needs and interest approach" 

(gambar 2.3 dan 2.4)". 

 

 

Gambar 2.3. Conflict Management in Stable 

Democraties 

Gambar 2.3 menggambarkan 

tentang pengendalian konflik di daerah yang 

demokrasinya mapan .Jarang 

sekalikonflikdikendalikandengan 

pendekatan 

kekuasaan("powerapproach")ataupunpendek

atanhukum. Pengendalian konflik umumnya 

dengan pendekatan sistem nilai, kebutuhan, 

maupun interes. Diusahakan untuk menggali 

sistem nilai, kebutuhan, maupun 

interessemuapihakyangterlibatdalamkonflik.

Berdasarkaninilah dikembangkan solusi 

yang menguntungkan semua pihak . Tidak 

ada yang merasa terkalahkan. 

Gambar 2.4 

menggambarkantentangpengendaliankonflik

diIndonesia yang demokrasinya kurang 

mapan. Konflik umumnya dikendalikan 

dengan pendekatan kekuasaan maupun 

hukum. Akibatnya akar permasalahan tidak 

mampu diangkat kepermukaan, sehingga 

setiap saat akan bisa memunculkan konflik 

kekerasan kembali. Masihadamasyarakat 

yang merasaterkalahkan. 

 

 
 

Gambar2.4 Conflict Management  

in Indonesia 

Sikap yang 

perludikembangkanadalahsikapmengendalik

ankonflik, 

dankonsekuensinyamemerlukanpemahaman 

yang tinggitentanggejala, bentuk, 

danpenyebabkonflik.Diperlukan pemahaman 

dan penghayatan tentang gejala, bentuk, dan 

penyebab konflik. Untuk itulah diperlukan 

penelitian pengembangan model 

pengendalian konflik. Pengendalian konflik 

dimaksudkan adalah membiarkan perbedaan 

yang ada, dan kalau perlu didiskusikan dan 

bahkan diarahkan sehingga muncul 

tindakan-tindakan yang produktip. Dengan 

konsep "RwaBhineda"' maka perbedaan-
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perbedaan yang ada dianggap wajar 

sehingga perlu dipelihara dan tidak dipaksa 

untuk dibuat menjadi sarna. Tidak 

diperlukan penekanan atas perbedaan yang 

ada di masyarakat. Perbedaan tersebut justru 

perlu dikendalikan. 

 Pengekpresian suatu perbedaan 

akan mampu memperjelas masalah 

walaupun melalui perdebatan yang sengit, 

sehingga solusi akanmuncul. Tanpa 

pengekspresian suatu perbedaan maka 

masalahnya akan tetap samar-samar 

sehingga sulit mencarikan solusi.  

 Winston Churchill telah 

mengatakan bahwa adu argumentasi lebih 

baik daripada adu kekuatan militer. Diskusi 

terbuka yang terus dilakukan dapat 

membuatkan rasa saling menghargai yang 

lebih besar diantara orang-orang atau 

kelompok-kelompok yang berpeluanguntuk 

saling berkonflik. Kemampuan untuk 

bersikap tidak sependapat (“disagreement”) 

terhadap pandangan seseorang tetapi siap 

menerima dan bahkanmendukung hak orang 

itu untuk memegang teguh pandangan-

pandangannya niscaya akan menguntungkan 

kedua belah pihak. Untuk itu diperlukan 

kesempatan berkomunikasi serta 

kemampuan menerima pandangan orang 

lain. 

Diskusi terbuka bagi berbagai 

perbedaan memiliki keuntungan antara lain : 

1. Memacu dilontarkannya berbagai 

sumbangan pemikiran, 

2. Mengkaji dan membersbatasan pada 

berbagaitopikpembicaraan, 

3. Memperjelas berbagai masalah yang 

timbul, 

4. Mengujiberbagaisolusi, 

5. Mencegahmenjamurnyapermusuhanters

elubung, 

6. Memunculkan dan 

memperjelasberbagaipermasalahan, 

7. Mengembangkan rasa 

salingmenghargai, dan 

8. Meredamomongan-omongankerdil. 

 

IRIS(1999)mengemukakan"Constructiv

econflictmanagement process"yaitu : 

1. Identification / convening of parties, 

2. Identification of Issues,  

3. Exploration of values, needs, interests, 

4. Creative problem solving,  

5. Development of consensus / action – 

planning  

. 

Dua kunci pokok dalam 

pengendalian konflik adalah dialog dan 

“joint action”. Dialog dimaksudkan untuk 

pengembangan konsensus, sedangkan “joint  

action” dimaksudkan aksi yang sesuai 

dengan “action planning” yang disepakati. 

Dialog merupakan salah satu 

paradigma yang harus dikembangkan di era 

globalisasi menyusul berkembangnya 

paradigma pengertian. Paradigma pengertian 

berkembang dengan adanya gelombang 

informasi yang sulit dibendung di era 

globalisasi. Pengertian muncul sesuai 

dengan sumber informasi yang cenderung 

bervariasi sehingga pengertian juga 

bervariasi untuk masalah yang sama. Variasi 

inilah yang perlu dialogkan, dan selanjutnya 

dikembangkan solusi yang bermanfaat bagi 

semua pihak (Medina, 1992).  

 

 

 



34 

 

2.3. Perkembangan Sistem Sosial 

Masyarakat Bali 

Secara cepat ataupun lambat 

tampaknya sistem sosial masyarakat selalu 

berubah maupun berkembang. Tampaknya 

perubahan akan semakin pesat memasuki era 

globalisasi dengan adanya perkembangan 

teknologi komunikasi serta perkembangan 

disektorlainnya. Demikian juga halnya yang 

terjadi pada sistem sosial masyarakat di Bali, 

sejalan dengan perkembangan yang ada di 

lingkungannya. 

Masyarakat Bali sangat mampu 

menyesuaikan dirinya dengan perubahan, 

seperti yang dikemukakan oleh Margaret 

Mead, dalam Astrid (1896), dengan 

memperhatikan proses pendidikan serta 

hubungan antara budaya dan agama. Proses 

pendidikan di Bali berbeda dengan proses 

pendidikan masyarakat dunia Barat. Batas 

antara dunia anak dan dunia orang tua 

tidaklah terpisah satu sama lainnya. inilah 

yang menyebabkan anak-anak di Ball tanpa 

gejolak memasuki dunia dewasa. Inilah 

proses pendidikan sosialisasi yang dialami 

oleh anak-anak di Bali sekitar 30-40 tahun 

yang lalu. 

Masalah selanjutnya adalah proses 

pendidikan sosialisasi yang dialami oleh 

anak-anak di Bali pada saat ini. Apakah 

proses pendidikan masih tetap mulus seperti 

30-40 tahun yang lalu.  

Kekenyalan budaya Bali yang 

mampu  menjaring budaya dari luar juga 

dikemukakan oleh Carol Warren, dalam 

Astrid (1996) dengan mengambil contoh 

kategorisasi desa adat dan desa dina. Desa 

adat merupakan desa yang menyelesaikan 

masalah-masalah terkait dengan adat, 

sedangkan desa dinas sekedar merupakan 

desa yang secara administratif 

menghubungkan wilayah dan penduduk desa  

dengan pemerintah. Pengaruh dan wibawa 

desa adat dapat dikatakan lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh dan wibawa 

desa dinas. Oleh karena itu jika kepala desa 

dinas memerlukan keputusan dari penduduk 

disebagian desa adat yang merupakan bagian 

dari desa dinas, kepala desa dinas harus 

meminta ijin dari desa adat untuk 

diperbolehkan memukul " Kulkul " desa adat 

sebagai pertanda bahwa perhatian penduduk 

bagian desa adat yang bersangkutan diminta 

untuk suatu keputusan yang akan dibahas. 

 

2.4. Dinamika Kelompok Sosial 

Tradisional di Bali 

Perbedaan antara kepentingan adat 

("social ritual") dengan kepentingan dinas 

tampaknya tidak mempengaruhi 

terwujudnya keberhasilan tujuan-tujuan 

pembangunan walaupun melalui paranata-

paranata sosial tradisional. Hal ini telah 

dikemukakan oleh Suyatna (1982). 

Dinyatakan bahwa dinamika kelompok 

sosial tradisional di Bali sejalan dengan 

dinamika pembangunan, seperti keberhasilan 

keluarga berencana melalui sistem banjar 

dan keberhasilan pembangunan pertanian 

melaui sistem subak. Oleh karena itu 

diusulkan untuk selalu memelihara dan 

mengembangkan kelompok sosial 

tradisional yang ada di Bali. Pelestarian 

kelompok sosial tradisional tampaknya sama 

dengan melestarikan pisau bermata dua, di 

satu sisi dimaksudkan untuk benteng 

pelestarian nilai budaya dan di sisi lainnya 
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dimanfaatkan untuk memacu tujuan-tujuan 

pembangunan.  

Yasa (19970 kembali mempertegas 

pentingnya peranan kelompok sosial 

tradisional di Bali, seperti berperanan 

sebagai wahana (“channel”) penyaluran 

informasi pembangunan dan sekaligus 

sebagai wahana kegiatan pembangunan. 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian  dilaksanakan di desa 

adat Kepaon dan kampung Islam Kepaon, di 

wilayah desa Pemogan, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Desa 

pemogan terdiri dari 2 (dua) desa adat Hindu 

yaitu Desa adat Pemogan dan Desa Adat 

Kepaon, serta 1 (satu) desa adat Islam yaitu 

Kampung Islam Kepaon yang langsung 

bersentuhan dengan desa adat Kepaon 

sehingga kedua desa tersebut dijadikan 

lokasi penelitian.  

 

3.2. Sumber Data  

 Data primer  diharapkan di dapat 

dari kepala desa dan sekretaris desa 

Pemogan. Sumber data primer lainnya 

adalah pimpinan desa adat Kepaon dan 

pimpinan kampung Islam Kepaon beserta 

aparatnya serta warga di desa adat maupun 

kampung Islam Kepaon yang dipilih secara 

“Quota sampling”. Pemuka masyarakat juga 

dijadikan sumber data primer.  

 Data sekunder didapatkan dari buku 

profil desa serta tulisan-tulisan yang 

menggambarkan tentang sejarah kampung 

Islam Kepaon.  

 

 

3.3 Pendekatan, Data dan Analisis Data  

 Pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan 

budaya, pendekatan sosiologi struktural-

fungsional, serta pendekatan sosiologi 

konflik. Dengan pendekatan  sejarah dan 

budaya akan didapatkan data mengenai 

perkembangan sistem sosial budaya 

masyarakat di desa adat dan kampung Islam 

Kepaon, termasuk perkembangan budaya 

pisik. Selanjutnya dengan pendekatan 

sosiologi struktural – fungsional akan di 

dapatkan tentang sejumlah sub-sistem dalam 

sistem sosial masyarakat desa adat dan 

Kampung Islam Kepaon, serta fungsi 

masing-masing sub sistem yang menuju 

pada tujuan dari sistem sosial masyarakat 

desa adat dan kampung Islam Kepaon.  

 Dengan pendekatan sosiologi 

konflik akan didapatkan data tentang faktor-

faktor yang dirasakan mengganjal oleh 

masyarakat Hindu maupun Islam yang pada 

akhirnya akan mempunyai peluang 

menimbulkan konflik maupun kerusuhan.  

 Data yang dicari terpusat pada data 

tentang ganjalan sistem relegi yang 

dirasakan oleh masyarakat di desa adat dan 

kampung Islam Kepaon. Selanjutnya 

bagaimana masyarakat menyikapi ganjalan 

sistem  relegi tersebut. Data tersebut 

didapatkan melalui wawancara mendalam.  

 Analisis kualitatif akan dipakai 

untuk mengolah data yang didapatkan, 

dengan berusaha mendeskripsikan sejelas-

jelasnya sistem sosial masyarakat desa adat 

dan kampung Islam Kepaon serta 

perkembangannya. Sosiogram merupakan 

salah satu cara yang akan dipakai untuk 

menggambarkan ketokohan masyarakat desa 
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adat dan kampung Islam Kepaon. Analisis 

diarahkan pada potensi konflik sistem relegi 

serta usaha pengendaliannya.  

 

3.4 Jadwal Penelitian  

 Penelitian awal diperlukan, dan 

hasilnya dimaksudkan untuk menguji 

kerangka berfikir serta metode penelitian 

yang dipergunakan. Penelitian 

sesungguhnya dilaksanakan secara bertahap 

di mulai dari pendekatan sosiologi 

struktural-fungsional yang mampu 

menggambarkan secara jelas perkembangan 

struktur dan fungsi sistem sosial masyarakat 

desa adat dan kampung Islam Kepaon. 

Selanjutnya dengan pendekatan sosisologi 

konflik serta psikologi konflik serta pelaung 

terjadinya integrasi masyarakat desa adat 

dan kampung Islam Kepaon. Hasil 

penelitian dimanfaatkan untuk membina 

masyarakat Kepaon ke arah terwujudnya 

integrasi masyarakat Kepaon itu sendiri 

(Tabel 3.1).  

 

4.1  Sejarah Singkat Desa Adat Pemogan 

dan Kepaon 

 Sejarah singkat desa Pemogan 

seperti  yang tertulis pada Profil Desa 

Pemogan (1994) didasarkan pada legenda 

yang sering dilontarkan secara lisan oleh 

tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pemogan. 

Belum ada bukti-bukti tertulis, baik yang 

berupa prasasati maupun buku-buku yang 

mengungkapkan sejarah desa Pemogan.  

 Di nyatakan bahwa pada jaman 

kerajaan Majapahit di Jawa Timur, 

datanglah seorang Maharesi yang melakukan 

Dharma Yatra ke Bali, yaitu Danghyang 

Dwi Jendra (Pedanda Sakti WawuRawuh) 

pada saat raja Watu Renggong memerintah 

Bali. Pada suatu saat tibalah  beliau di suatu 

wilayah yang tanahnya lembek dan tanah 

tersebut di pastu menjadi padat. Tempat 

tersebut kemudian di sebut “KENTEL 

BUMI” di Banjar Sebelenge (Dauh Puri 

Kauh sekarang). Di tempat tersebut 

dibuatlah tempat penyungsungan sebagai 

penghormatan pada beliau. Berasal dari 

wilayah “KENTEL BUMI” inilah terkait 

perkembangan wilayah sekitarnya termasuk 

desa adat Pemogan dan desa adat Kepaon.  

 Pada saat orang membangun di 

daerah “KENTEL BUMI” maka berduyun-

duyunlah orang dari daerah sekitarnya 

berpartisipasi ke daerah Kentel Bumi 

sehingga daerah sekitarnya sering sepi yang 

merupakan asal muasal daerah Suwung di 

Desa Pemogan sekarang. Dengan banyaknya 

penduduk yang berpartisipasi di daerah 

Kentel Bumi maka dibutuhkan pangan. 

Untuk itu ditugaskanlah satu kelompok 

masyarakat mengumpulkan bahan pangan 

untuk  keperluan upacara dan para 

pengayah. Kelomok tersebut disebut 

Pemogan yang berasal dari kata “Boga” 

(pangan) menjadi Pemogan (tempat pangan) 

yang lama kelamaan diucapkan Pemogan. 

Tempat tersebut adalah daerah desa adat 

Pemogan sekarang.  

 Untuk keperluan makanan yang 

matang ditugaskanlah kelompok yang lain  

membuat dapur suci yang disebut 

“KEPAON”. Daerah tersebut adalah  daerah 

desa adat Kepaon sekarang.  

 Tampaknya desa adat Kepaon dan 

Pemogan berdiri pada masa jayanya 

kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan raja 

Waturenggong di Bali.  
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4.2 Sejarah Singkat Kampung Islam 

Kepaon 

 Kampung Islam Kepaon pada 

hakikatnya sudah ada pada kahir abad XVII 

(Muiis Salam 1985 dan Profil Desa 

Pemogan, 1994). Dinyatakan bahwa sekitar 

abad XVII (Tahun 1669) terdamparkan 

sebuah perahu  di pantai Tuban seorang 

bangsawan Madura, Raden Sastroningrat 

(raden Mas Cokrodiningrat) beserta anak 

buahnya  yang selanjutnya di tawan oleh 

Raja Badung, CokordePemecutan III. Raden 

Mas Cokrodiningrat dijanjikan bebas, 

seandainya mampu membantu menaklukkan 

raja Mengwi. Ternyata kerajaan Mengwi 

dapat ditaklukkan sehingga Raden Mas 

Cokrodiningrat dibebaskan dari tawaban, 

dan bahkan dijodohkan dengan putri raja, 

yaitu Anak Agung Ayu Rai (Anak Agung 

Ayu Mas Manik Dewi?).  

 Sebagai benteng pertahanan  

kerajaan Badung maka Raden Mas 

Cokrodiningrat sekeluarga beserta 

pengikutnya ditempatkan di desa Ubung 

sampai beliau dan seorang putranya 

meninggal serta dikuburkan di desa tersebut.  

Putri raj ayang telah  memeluk agama Islam 

kembali ke Badung. Lantaran ke salah  

pahaman dimana putri raja di kira 

mengandalkan sabuk “pengeleakan” (black 

magic”) maka putri raja di bunuh dan 

dikuburkan di sebuah tempat yang dekat 

dengan puri kerajaan Badung. Kuburan 

tersebut sampai sekarang masih ada dan 

dikenal loleh masyarakat Denpasar dan 

sekitarnya dengan nama “KRAMAT 

BADUNG”. 

 Seorang putra Raden Mas 

Cokrodiningrat beserta beberapa orang 

pengikutnya memohon kepada raja Badung 

untuk pindah dari desa Ubung, dan 

diperkenankan serta diberi tempat di desa 

BantanNyuh beserta kebun yang luas sekitar 

3 km arah selatan BatanNyuh. Kepaon 

tampaknya berasal dari kata “Kebon” ini 

walaupun ada versi lainyaitu dari kata arab 

“KAFAUN” yang artinya cukup.  

 Kebon yang dihadiahkan oleh raja 

Badung tampaknya lama kelamaan 

penghuninya semakin banyak dan akhirnya 

menjadi kampung. Kampung Kebon lama 

kelamaan menjadi Kampung Islam Kepaon 

karena penghuninya semua beragama Islam. 

Versi lain  menyatakan bahwa kebon yang 

kemudian berpenghuni dan penghuninya 

cukup mendirikan sebuah Mesjid (minimal 

40 orang) selanjutnya menjadi Kampung 

Islam Kafaun yang kemudian berkembang 

menjadi Kampung Islam Kepaon. 

Mesjidnyapun didirikan dengan nama 

Mesjid Kefau yang kemudian dari 

perubahan lafal menjadi mesjid Kepon atau 

Mesjid Kepaon. Dengan demikian  

tampaknyaKampung Islam Kepaon telah ada 

kira-kira akhir abad ke XVII.  

 

4.3 Gambaran Ringkas Desa Pemogan 

4.3.1 Perkembangan Desa Pemogan 

 Desa Pemogan yang pada awalnya 

disebut dengan desa PemoganKepaon 

(meliputi desa adat Pemogan, desa adat 

Kepaon dan Kampung Islam Kepaon) 

merupakan desa dinas yang dipimpin oleh 

seorang kepala desa atau perbekel. Dengan 

alasan penduduk yang sedikit pada desa adat 

itu maka pada tahun 1962 desa 

PemoganKepaon digabung dengan desa 
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Pedungan. Sesuai perkembangan sistem 

pemerintahan desa terbentuknya kota 

administratif maka desa Pedungan kembali 

dimekarkan menjadi desa Pedungan yang 

selanjutnya menjadi kelurahan Pedungan 

dan Desa persiapan Pemogan. Berdasarkan 

Surat Keputusan gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Bali tertanggal 1 Juni 1982,nomor 

57 tahun 1982 tentang penetapan desa, maka 

desa persiapan Pemogan menjadi desa 

definitif dalam wilayah kota administratif 

Denpasar dengan nomor kode desa : 

51.03.73.2008. 

 

4.3.2 Wilayah Desa Pemogan 

 Desa Pemogan (belum berstatus 

kelurahan) mewilayahi 12 dusun (dinas( 

yang sekaligus menjadi banjar adat, 

termasuk dusun kampung Islam. Satu dusun 

baru yang khusus  sebagai banjar adat. Ke 

12 dusun/banjar tersebut adalah :  

1. Dusun / BanjarPemoganKaja 

2. Dusun / BanjarPanti Sari  

3. Dusun / BanjarGelogorCarik 

4. Dusun / BanjarGunung 

5. Dusun / Banjar Islam 

6. Dusun / BanjarDalem 

7. Dusun / BanjarJaba Tengah  

8. Dusun / BanjarJabajati 

9. Dusun / BanjarSakah 

10. Dusun / BanjarRangkansari 

11. Dusun / BanjarDukuhTangkas 

12. Dusun / BanjarKajeng 

Tiga banjar adat lainnya yaitu banjar Taruna 

Bhineka, banjar Dalem Kusumasari dan 

banjar Panti gede. 

DesaadatPemoganterdiridari 5 (lima) 

banjaradatyaitu:  

1. BanjarPemoganKaja 

2. BanjarPanti Sari  

3. BanjarGelogorCarik 

4. BanjarGunungdan 

5. BanjarPantiGede 

DesaadatKepaonterdiridari 9 (sembilan) 

banjaradatyaitu : 

1. BanjarDalem 

2. BanjarJaba Tengah  

3. BanjarJabajati 

4. BanjarDukuhTangkas 

5. BanjarSakah 

6. BanjarRangkansari 

7. BanjagKajeng 

8. BanjarTarunaBhineka 

9. BanjarDalemKusumasari 

 

4.4. Potensi Konflik dan Usaha 

Pengendaliannya  

4.4.1. Persepsi Tentang Konflik  

 Masyarakat umumnya memandang 

konflik sebagai “violence conflicts” yaitu 

konflik kekerasan 

sehinggakonflikumumnyadipandangnegatifd

anmenakutkan. 

Persepsimasyarakattentangkonflikhanyalahp

erkelahian.Hal initerbuktidarikehati-

hatianmasyarakatdesaKepaonjikadiajakbicar

atentangkonflikkekerasan (perkelahian) yang 

terjadi di akhirtahun 1997 yang 

barulalu.Masyarakatumumnyamemilihuntuk

menghindardaripembicaraankonfliktersebut, 

dankalaupunterpaksamembicarakanmasalaht

ersebutmakamasyarakatcepat-

cepatmengatakanbahwakejadiantersebutkare

napersoalananakmudasaja, 

sehinggatidakterlaluistimewa.Sangatdisayan

gkananakmudamenjadikambinghitam. 

 Masyarakatumumnyatidaktahutenta

ngtingkatankonflikdari yang paling 
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ringanyaitu “tension” sampaipada yang  

paling beratyaitu “violence” ataupun 

“warfare”. Karena masyarakat hanya 

mengenal konflik kekerasan (“violence 

conflicts”) maka wajar saja masyarakat 

sangat takut dengan konflik. Masyarakat 

tidak pernah tahu bahwa konflik sebenarnya 

dapat dikendalikan sehingga bermanfaat 

untuk mengembangkan masyarakat yang 

dinamis seperti yang dikemukakan oleh 

Amstutz (1982). Dinyatakanbahwa “conflict 

is the source of vigorous and dynamic 

society. An enviroument  without tensions, 

disagreements, and disputes would be 

uncreative and unproductive. Dynamic 

community life depends on the management, 

not the elimination of conflict”.  

 

4.4.2. KonflikVertikalSistemRelegi 

 Perbedaan agama 

danperbedaansistemrelegipadahakikatnyame

rupakanfaktorkemajemukan horizontal 

danbukanmerupakanfaktorkemajemukanvert

ikal yang menyebabkankonflikseperti yang 

dikemukakanoleh Pelly 

(1992).Posisidanperanandalampekerjaanmer

upakansalahsatukemajemukanvertikal, 

walaupunkemajemukanvertikaldan 

horizontal 

berpeluangberakumulasimenimbulkankonfli

k. Dapat juga konflik akibat faktor 

kemajemukan vertikal yang tampak 

kepermukaan sedangkan kemajemukan 

horizontal merupakan faktor  tidak kentara. 

Posisi dan peranan dalam struktur pekerjaan 

tampak tidak serasi tetapi kemungkinan 

hakikatnya akibat perbedaan sistem relegi 

yang tidak serasi.  

 Pernah ada ketegangan dan 

ketidakserasian (“tensions”) antar struktur 

elite masyarakat  yang kelihatannya 

dibiarkan berlarut-larut sehingga 

berkembang menjadi perasaan tidak enak 

bahkan persaingan (“rivalry”) antar elite 

tersebut. Masalahnya karena tidak 

terlaksananya peranan (“role”) sesuai 

pekerjaannya. Untung saja pada akhirnya 

ada dialog walaupun tanpa mediator antar 

elite tersebut yang mampu meredam 

ketegangan. Peranan kembali bisa terlaksana 

sesuai posisi  yang ada. Keserasian antar 

struktur pekerjaan tampaknya dapat 

diwujudkan kembali.  

 Diredamnya ketegangan struktural 

tampaknya belum menyelesaikan 

permasalahan secara tuntas dengan 

munculnya “tensions” baru yang berkaitan 

dengan agama dan sistem relegi yang 

dirasakan sebagai penyebab ketidak serasian 

antar elite tersebut. “Tensions” tersebut 

dirasakan sulit untuk didialogkan. 

Tampaknya “tensions” posisi dan peranan 

dirasakan sebagai akibat perbedaan agama 

dan sistem relegi. Dengan demikian 

ada”tensions” baru  yang mampu 

berkembang menjadi konflik kekerasan 

(“violence conflicts”) yang akan  merugikan 

masyarakat.  

 Tampaknya “tensions” yang 

kebetulan “tensions” vertikal yang berkaitan 

dengan posisi dan peranan dikendalikan 

secara tidak sadar. Padahal jika “tensions” 

tersebut dapat dikendalikan secara sadar 

akan  mampu memunculkan komuniti yang 

dinamis. Demikian juga halnya dengan 

“tensions” sistem relegi yang bahkan belum  

mampu dapat diselesaikan sehingga cukup 
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potensial memunculkan konflik kekerasan. 

Masih dirasakan ada bayang-bayang 

kesulitan mendialogkan hal-hal yang ada 

kaitannya dengan perbedaan permasalahan 

yang ada kaitannya “tensions” perbedaan 

agama dan perbedaan sistem relegi menjadi 

tidak bertambah jelas, sehingga sulit untuk 

dicarikan solusinya.  

 Tampaknya perbedaan agama dan 

perbedaan sistem keagamaan dirasakan 

sebagai faktor penyebab yang tidak kentara 

terjadinya konflik. konflik yang kentara 

adalah konflik vertikal antar elite sesuai 

dengan posisi dan peranan elite dalam 

struktur pekerjaan tersebut.  

 

4.4.3 Konflik Horizontal Sistem Relegi 

 Perbedaan  yang ada seperti 

identitas nama dan simbol-simbol pakaian 

sistem relegi diusahakan untuk 

disembunyikan, dikekang dan diredam 

dengan alasan demi stabilitas. Ada usaha 

secara secara sengaja untuk tidak 

menonjolkan identitas agama sesuai dengan 

sistem releginya karena dirasakan bahwa 

masyarakat tampaknya masih agak sulit 

untuk menerima perbedaan agama dan 

perbedaan sistem relegi tersebut, walaupun 

ada kemungkinan bahwa perasaan tersebut 

merupakan perasaan  sepihak. Perasaan 

tersebut agak sulit untuk dicarikan secara 

transparan dan terbuka. Tampaknya sudah 

ada rasa ketertekanan (“tensions”) dan 

ketidaksetujuan (“disagreement”), bahkan 

rasa persaingan (“rivalry”) akibat perbedaan 

identitas nama dan simbol-simbol pakaian 

sistem relegi. Kondisi ini sudah tentu akan  

menambah beba (“tensions”) masyarakat 

dalam keseraharian, yang pada akhirnya 

akan dapat mengganggu kehidupan 

bermasyarakat jika berkembang menjadi 

konflik kekerasan akibat tidak terkendalinya 

“tensions” tersebut.  

 Ada juga perasaan yang 

berkembang di kalangan masyarakat yang 

menganggap bahwa  masyarakat satu dengan 

yang lainnya terlalu arogan dalam 

pelaksanaan sistem releginya. Perasaan 

tersebut sangat sulit untuk 

dikemukakansecaraterbukadenganalasantaku

tuntukberbenturan.Tampaknya ada 

pemikiran bahwa keterbukaan dalam 

rnenguraikan perasaan,  terutama perasaan 

yang ada kaitannya dengan perbedaan 

agama dan sistemrelegi justru dianggap akan 

menimbulkan konflik kekerasan. 

Perasaan adanya arogansi dalam 

pelaksanaan sistem relegi akan terus menjadi 

ganjalan dalam kehidupan bermasyarakat 

sehingga potensial menimbulkan konflik 

kekerasan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, Perasaan tersebut mungkin 

baru sampai pada tahap "disagreement", 

tetapi karena sulit untuk dibicarakan dan 

didialogkan secara terbuka serta tidak 

mampu untuk dikendalikan maka peluang 

munculnya konflik kekerasan sangat besar. 

Perasaan-perasaan tersebut tidak mampu 

dijelaskan antar sesama rnasyarakat 

sehingga sulit dikembangkan solusi dan 

akhirnya berpeluang memunculkan 

"violence conflicts". 

 

4.4.4. Analogi Konflik dan 

Pengendaliannya 

Kondisi konflik dapat dianalogkan 

secara sederhana dengan menggambarkan 

hubungan kerja antara seorang direktur yang 
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kebetulan orang asing dengan sekretarisnya 

yang sehari-harinya bekerja dalam satu 

ruangan. Sang direktur yang sangat takut 

digigit nyamuk sehingga selalu meminta 

agar sekretarisnya menutup jendela bila sang 

direktur memasuki ruangan walaupun 

ruangan menjadi pengap dan panas. Sang 

sekretaris merasa kurang enak karena 

bekerja sambil merasakan kepanasan. 

Sekretarisnya tidak pernah tahu alasan sang 

direktur dna juga tidak berani menolak 

permintaan sang direktur walaupun ada 

perasaan mendongkol. Mulai ada konflik 

vertikal antara direktur dengan sekretaris. 

Sama sekali tidak ada usaha untuk saling 

memahami satu sama lainnya. Suasana 

pengap dan panas ditambah lagi perasaan 

mendongkol akan dapat dipastikan 

menurunkan produktivitas kerja sang 

sekretaris, dan pada akhirnya akan 

merugikan kepentingan institusi yang 

merupakan kepentingan bersama.  

"Conflict relations" atau hubungan 

yang tidak serasi antara direktur dengan 

sekretaris seperti yang digambarkan diatas 

dapat berkembang menjadi 3 (tiga) situasi, 

yaitu : 

a. Tanpa perkembangan dan tanpa solusi. 

Hubungan yang tidak serasi akan 

berlanjut tanpa ada perubahan. Sang 

sekretaris akan tetap menjadi korban 

rasa mendongkol dalam suasana panas 

dan pengap. Pada akhirnya akan 

dapatdipastikanmenurunkanproduktivita

skerjasangsekretarisyang merugikan 

kepentingan institusi. 

b. Berkembang menjadi konflik kekerasan. 

Hubungan yang tidak serasi akan 

berkembangmenjadikonflik 

kekerasan.Ketidaksetujuan("disagreeme

nt") dengan perintah penutupan jendela 

diungkapkan dalam bentuk 

pembantingan jendela sehingga jendela 

rusakdan kacanya pecah. Hal ini 

disikapi oleh sang direktur dengan 

memukul meja dan memerintahkan sang 

sekretaris keluar ruangan. Akhirnya 

muncullah saling serang menyerang 

("aggression") dan bahkan 'Violence 

conflicts'"' yang dapat dipastikan 

merugikan kepentingan bersama 

ataupun kepentingan institusi. 

c. Ditemukannya solusi. Walaupun dengan 

penuh kedongkolan maka sang 

sekretaris  

menanyakanalasanperintahpenutupan 

jendela kepada sangdirektur. Terjadi 

dialog antara direktur dan sekretaris 

sehingga permasalahan menjadi jelas. 

Sekretaris menginginkan rasa nyaman 

sedangkan direktur menginginkan 

terhindar dari gigitan nyamuk. Konflik 

dikendalikan melalui dialog yang 

menghasilkan solusi dipasangnya kipas 

angin dan bahkan “air conditioning”, 

sedangkan jendela tetap ditutup. 

Mungkin saja direktur dan sekretarisnya 

secara urunan (“joint action”) 

mengadakan kipas angin ataupun  

 

4.4.5.  Potensi Konflik, Faktor 

Pendukung, dan Kendalanya 

Perbedaan agarna dan sistem 

keagamaan tampaknya cukup potensial 

sebagai siah satu sumber terjadinya konflik 

kekerasan di desa adat dan kampung Islam 

Kepaon. Perbedaan agama dan sistem 

keagamaan mengakibatkan perbedaan 
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kepentingan dalam sistem keagamaan. 

Perbedaan kepentingan inilah yang potensial 

memunculkan konflik kekerasan di Kepaon. 

Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Pelly (1992) yang 

menyatakan bahwa benturan kepentingan 

agama merupakan salah satu bentuk 

sumnber konflik. Ada 3 (tiga) sumber 

ketidak serasian sosial sebagai sumber 

konflik, yaitu : 

a. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi, 

dan kesempatan ekonomi; 

b. Perluasan batas-batas 

kelompoksosialbudaya dan  

c. Benturan kepentingan politik, ideologi 

dan agama 

Jikaagamadimasukkankedalamfakt

or-faktorkemajemukan masyarakat maka 

agama sebagai salah satu faktor 

kemajemukan horizontal. Beberapa unsur 

dari faktor kemajemukan horizontal dan 

vertikal seperti yang dikemukakan oleh 

Pelly (1992) adalah :  

a. Faktorkemajemukan horizontal, 

seperti ; 

a.1. 

Etnisdanrasatauasalusulketurunan;  

a.2. Bahsa Daerah 

a.3. AdatIstiadat/perilaku 

a.4. Agama; dan 

a.5. Pakaian/makanan, dan budaya 

material lainnya  

b. Faktorkemajemukanvertikal, seperti 

:  

b.1. Penghasilan (ekonomi);  

b.2. Pendidikan;  

b.3. Pemukiman;  

b.4. Pekerjaan; dan 

b.5. Kedudukansosiopolitik. 

 

 

 

Perbedaan agama 

dansistemkeagamaan di 

desaadatdankampung Islam 

Kepaontampaknyacukuppotensialsebagaisal

ahsatusumberterjadinyakonflikkekerasansec

aralangsungmaupuntidaklangsung.Secaralan

gsungjika agama 

dansistemkeagamaandiiihatsebagaisalahsatuf

aktorkemajemukan horizontal, 

yaitudenganadanyabenturankepentingansiste

mkeagamaanataubenturankepentinganpelaks

anaankeagamaan.Secaratidaklangsungdimak

sudkanbahwabenturankepentingansistemkea

gamaantidakkentara, tetapi yang 

kentaraadalahbenturankepentinganpekerjaan

ataupunhirarkipekerjaan. 

Di desaadatdankampung Islam 

Kepaontelahtampakadanyatanda-

tandadalamsituasi "insignificant 

incompatibilities” seperti "tensions" ataupun 

"disagreement" danbahkan "rivalry" 

antarmasyarakatsecaralangsungmaupuntidak

langsung. 

Potensitersebutakanberkembangjikatidakada

usahamengendalikannya, 

Faktorpendukung yang 

utamadalammengendalikankonflikadalahlam

anya.sejarahperkembangan Islam di 

Kepaonsehinggamasyarakat Hindu di 

Kepaonsudah lama terbiasadenganperbedaan 

agama. Banyakmasyarakat Islam 

memilikihubungandarahdenganmasyarakat 

Hindu khususnyawargaPande yang ada di 

Kepaon.Banyak upacara-upacara keagamaan 

melibatkan masyarakat Hindu, seperti 

upacara tumpengan telur yang dilaksanakan 
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oleh umat Islam. Masyarakat Islam sudah 

terbiasa membawa dan mengantarkan 

makanan kepada saudaranya yang Hindu. 

Masyarakat Islam masih merasa terikat 

dengan Puri Pemecutan. Dengan 

menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa 

sehari-harinya maka terjadi hubungan yang 

harmonis antara masyarakat Hindu dengan 

masyarakat Islam. Hubungan harmonis 

sebagai akibat sejarah perkembangan Islam 

yang sangat lama merupakan faktor 

pendukung dikendalikannya konflik. 

hubungan harmonis ini mendominasi 

hubungan antara masyarakat Hindu dan 

Islam di Kepaon. Gambaran ini merupakan 

gambaran umumnya hubungan antara 

masyarakat seperti  yang dikemukakan oleh 

Pelly (1992).  

Dengan adanya hubungan harmonis 

akan memudahkan dikembangkannya dialog 

dan bahkan "joint actions". Dialog dan "joint 

actions" merupakan kata kunci pengendalian 

konflik jika ada ketidakserasian dalam 

masyarakat. 

Kendala utama pengendailan 

konflik adalah adanya perkembangan sistem 

sosial masyarakat di desa adat dan kampung 

Islam Kepaon. Banyaknya pendatang baru di 

kampung Islam Kepaon yang diperkirakan 

25 % dari masyarakat Islam Kepaon 

tampaknya menambah masyarakat yang 

kurang memahami sejarah perkembangan 

islam Kepaon. Perkembangan juga terjadi 

pada masyarakat Hindu di desa adat Kepaon 

yang tampaknya ada kesenjangan 

pendidikan antara generasi muda dan 

generasi tua. Generasimuda yang sudah 

terlepas dari masyarakat agraris tampak 

sangat terikat dengan pekerjaannya di sektor 

non agraris. Masyarakat agraris masih 

banyak waktu yang dipakai untuk 

mensosialisasikan norma-norma lama yang 

dilakukan oleh generasi tua, seperti yang 

dikemukakan oleh Margaret Mead, dalam 

Astrid (1996). Dinyatakan bahwa proses 

pendidikan generasi tua kepada generasi 

muda sangat mulus sehingga generasi muda 

tidak ada gejolak dalammemasuki 

kedewasaannya. Masalahnya bagaimana 

halnya dengan kondisi saat ini yang sudah 

meninggalkan masyarakat pertanian menuju 

masyarakat industri.  

 Perkembangan sistem sosial di 

masyarakat desa adat dan kampung Islam 

Kepaon mengganggu hubungan harmonis 

yang selama ini mendominasi hubungan 

pada masyarakat Kepaon. Terganggunya 

hubungan harmonis akan menyulitkan 

terjadinya dialog sehingga pengendalian 

konflik sulit untuk dikembangkan.  

 

4.4.6. Pengendalian dan Model 

Pengendalian Konflik  

 Konflik kekerasan yang terjadi di 

penghujung tahun 1997 memang dapat 

diredam tetapi tampaknya belum menyentuh 

akar permasalahan. Masyarakat masih tetap 

merasakan was-was dengan terbukti agak 

sulitnyamasyarakat untuk diajak bicara 

secara terbuka tentang masalah konflik 

tersebut. Masyarakat sangat mengandalkan 

adanya pos polisi sebagai pencegah berlanjut 

dan meluasnya dampak konflik.  

 Konflik kekerasan yang terjadi di 

Kepaon tersebut tampaknya dianggap wajar-

wajar saja dan dicarikan pembenaran 

melalui dinamika anak-anak muda. 

Dengan demikian seolah-olah masyarakat 
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berusaha menganggap konflik tersebut 

selesai. Konflik kekerasan yang 

dilaksanakan anak-anak muda yang karena 

penuh dengan dinamika tampaknya 

dianggap wajar walaupun sampai memakan 

korban jiwa.  

 Tampaknya pendekatan yang 

dipakai adalah pendekatan kekuasaan dan 

hukum. Dengan pendekatan kekuasaan 

(“power approach”) dimaksudkan adalah 

meredam dan mencegah meluaskan dampak 

konflik kekerasan dengan mengandalkan 

keberadaan pos polisi yang mulai 

ditempatkan di desa adat Kepaon setelah 

terjadinya konflik kekerasan. Degan 

pendekatan hukum dimaksudkan 

penyelesaian konflik melalui penegakan 

hukum, sehingga ada yang dikalahkan dan 

dimenangkan. Kurang tampak usaha 

pendekatan sistem nilai  yang dianjurkan 

dalam IRIS (1999) dalam mengendalikan 

konflik gambaran ini tampaknya sesuai 

dengan gambaran pengendalian konflik di 

Indonesia pada umumnya seperti yang juga 

digambarkan dalam IRIS (1999), yang 

umumnya mengutamakan pendekatan 

kekuasaan.  

 Model pengendalian konflik 

dikembangkan didasarkan pada kenyataan 

bahwa di dalam masyarakat ada hubungan  

harmonis (“harmonious relations”) yang 

biasanya dominan dan ada hubungan konflik 

(“conflict relations”) seperti yang 

dikemukakan oleh Pelly (1992). Hubungan 

harmonis dipakai sebagai landasan 

pengendalian konflik melalui pengembangan 

dialog secara terbuka dengan menggunakan 

pendekatan nilai dan bukan pendekatan 

kekuasaan seperti yang tertuang dalam IRIS 

(1999). 

 Sejarah panjang berkembangnya 

agama Islam di Kepaon menjadi dasar 

pengembangan hubungan harmonis dalam 

masyarakat, walaupun ada kendala dengan 

semakin banyaknya pendatang dan semakin 

kurang intensifnya sosialisasi budaya pada  

generasi muda. Terganggunya hubungan 

harmonis mengakibatkan terganggunya 

dialog, apalagi masih dirasakan sulit 

mendialogkan secara terbuka tentang 

perbedaan agama dan sistem relegi. 

Dengandemikiantahapan model 

pengendaliankonflikadalah : 

a. Memantapkan hubungan harmonis 

masyarakat dengan :  

a.1. Meningkatkan sosialisasi pada 

masyarakat pendatang dan  

a.b. Meningkatkan sosialisasi 

pendidikan budaya kepada generasi 

muda.  

b. Mengembangkan dialog 

terbukasecarabertahapyaitu :  

b.1. Membiasakansecarabertahap 

dialog terbuka, terutama 

dialog 

terbukatentangperbedaan 

agama dansistemkeagamaan 

di 

kalanganpimpinanmasyarakat, 

baik formal maupun informal.  

b.2. Membiasakan secara bertahap 

pula dialog di kalangan 

masyarakat 

c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan  

bersama (“joint actions”) di 

kalangan masyarakat sebagai 

implementasi solusi yang 



45 

 

dihasilkan dari dialog-dialog yang 

semakin intensip.  

 

5.1 Kesimpulan 

a. Umumnya masyarakat agak sulit 

untuk diajak secara terbuka 

membicarakan tentang konflik 

karena :  

a.1. Persepsi masyarakat tentang 

konflik hanyalah perkelahian, 

kekerasan dan bahkan 

kerusuhan sehingga 

menakutkan.  

a.b.  Pemahaman  masyarakat 

tentang konflik dan 

pengendaliannya umumnya 

sangat kurang sehingga tidak 

pernah menghubungkan antara 

konflik dengan dinamika 

masyarakat  

b. Perbedaan sistem relegi cukup 

potensial berkembang menjadi 

konflik kekerasan karena :  

b.1. Ada perasaan-perasaan yang 

mengganjal di kalangan 

masyarakat dalam 

pelaksanaan agama (sistem 

relegi) masing-masing, dan 

perasaan tersebut merupakan 

“tensions” atau 

“disagreement”) dan bahkan 

“rivalry”.  

b.2. Perasaan-perasaan tersebut 

tidak terkendali karena sulit 

untuk didialogkan secarfa 

terbuka sehingga berpeluang 

berkembang menjadi konflik 

kekerasan (“violence 

conflicts”)  

c. Kurang tampak usaha secara sadar 

untuk  mengendalikan konflik, 

sebaliknya yang ada hanyalah 

meredam konflik dan menghindari 

menyebarnya dampak konflik.  

d. Sejarah perkembangan agama Islam 

yang sangat lama (tiga ratusan 

tahun yang lalu) merupakan modal 

dasar tumbuhnya “harmonius 

relations” sehingga memudahkan 

dialog maupun “joint actions” jika 

ada hal-hal yang menyebabkan 

munculnya “conflict relations”.  

e. Adanya ‘cultural log” 

antaragenerasituadengangenerasimu

damaupunpendatangtampaknyamen

jadikendalapengendaliankonflik.  

 

5.2 Saran  

a. Mengubah persepsi  masyarakat 

tentang konflik yang hanya 

dibayangkan sebagai perkelahian 

atau kekerasan.  

b. Memasyarakatkan pemahaman 

tentang konflik dan  pengendalian 

secara bertahap melalui jalur “non 

formal education” (penyuluhan 

pembangunan)  

c. Memanfaatkan sejarah 

perkembangan budaya, termasuk 

sistem relegi, untuk 

mengembangkan dialog dan  “joint 

action” mengantisipasi perubahan-

perubahan sehingga pengendalian 

konflik dapat dikembangkan.  
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