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(STUDI TENTANG ETNIS MELAYU KECAMATAN JAWAI PASCA

KONFLIK ETNIS DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 1999)
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ABSTRAK

Elit masyarakat Melayu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki
pengaruh strategis di masyarakat serta memegang peranan penting dalam menjaga
perdamaian pada saat pasca konflik. Mereka harus berbuat dengan maksimal supaya
masyarakat merasa aman dan damai, mereka harus mampu menghadapi konflik dan
mengurai konflik yang terjadi di masyarakat. Beberapa pendekatan yang dilakukan
oleh Pemerintah atau elit masyarakat supaya konflik tidak terjadi lagi.Peran elit
masyarakat Melyu dalam upaya peace keeping di Kecamatan Jawai sangat
menentukan dalam upaya perdamaian karena memiliki pengaruh strategis di
masyarakat, ketika konflik maupun pasca konflik.

Berdasarkan permasalahan diatas, ada empat hal yang diangkat dalam
penelitian ini, yaitu; peace keeping pada konflik di Jawai, pandangan elit masyarakat
Melayu dalam peace keeping, peran elit masyarakat Melayu dalam peace keeping
dan upaya peace keeping di Kecamatan Jawai.

Berdasarkan dari hasil analisis data, diperoleh simpulan sebagai berikut;
peace keeping di Kecamatan Jawai dilakukan melalui perjanjian, pengumpulan/razia
senjata tajam dan alat-alat yang digunakan pada saat konflik, menyebar aparat
keamanan di titik-titik yang rawan serta pencarian terhadap akar permasalahan
supaya konflik tidak terjadi lagi. Hal ini, dipandang oleh elit Melayu merupakan hal
yang positif, karena merupakan langkah awal untuk menjaga perdamaian di
Kecamatan Jawai. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh elit masyarakat Melayu
seperti memberikan himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, pembentukan pos-
pos ronda, pendekatan individu dan keluarga, menjalin kerjasama dengan pihan lain
di luar Kecamatan Jawai. Selain itu upaya peace keeping juga lakukan dari sisi
hukum, budaya, agama, politik, pemerintah.

Kata Kunci: Peran Elit, Konflik Etnis dan Peace Keeping.

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak lepas dari konflik, salah

satu persoalan yang krusial dan ramai diperbincangkan adalah persoalan SARA.
Hal ini ditandai dengan terjadi banyaknya tindakan kekerasan di berbagai daerah
di Indonesia. Ini dapat kita lihat di daerah Kalimantan Tengah, Ambon, Maluku

1 Dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
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dan tidak terlepas juga Kalimantan Barat, yang rawan akan persoalan SARA.
Apabila terjadi sedikit gejolak di masyarakat akan fatal akibatnya.

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Kalimantan Barat yang
merupakan satu dari sekian banyak daerah di Nusantara ini yang sejarahnya tidak
luput dari konflik. Setidaknya hal itu sudah terjadi beberapa kali dengan
melibatkan etnis Dayak, Melayu, China, dan Madura.2 Sejaktahun 1963
perselisihan dan konflik antar anggota kelompok masyarakat telah terjadi paling
tidak sebanyak 12 kali. Beberapa di antaranya merupakan konflik besar yang
berdarah, termasuk di dalamnya konflik antar warga keturunan Cina dan
komunitas Dayak tahun 1967, konflik Samalantan tahun 1979/1980, konflik
Sanggau Ledo tahun 1996/1997 dan konflik Sambas tahun 1998/1999.3Ada yang
mengatakan setidaknya 10 kali sampai 15 kali terjadi konflik etnis. Adapula yang
mencatat 10 kali konflik karena pada tahun 1997 dihitung sekali konflik
sedangkan yang mencatat 15 kali konflik karena beberapa konflik kecil yang
terjadi dibeberapa desa dihitung sebagai konflik sosial dengan mengabaikan
eskalasinya.4

Secara keseluruhan etnis Dayak dan Madura yang telah terlibat dalam
10kali konflik termasuk dua konflik berdarah tersebut yaitu Samalantan dan
Sanggau Ledo, sedangkan di tahun 1998/1999 terjadi pula konflik antara etnis
Melayu dengan Madura yang berakhir dengan pengusiran komunitas Madura dari
seluruh wilayah Kabupaten Sambas5 dan Bengkayang, terkecuali mereka yang
tinggal di kota Singkawang. Konflik yang terjadi di Kabupaten Sambas dapat
dikatakan murni konflik komunitas etnis yaitu antara etnis Melayu Sambas dan

2Sejarah pecahnya konflik antar kelompok etnis di Kalbar dapat dilihat misalnya antaraMadura
dan Dayak tahun 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1977, 1986, 1997, 1991 dan 1999,bentrokan etnis
Madura dengan Melayu dan Dayak tahun 1999 di Parit Setia Kecamatan Jawai (19Januari 1999),
Tebas (23 Pebruari 1999), Prapakan (17 Maret 1999), Sungai Garam (7 April 1999), RSU Singkawang
(9 April 1999), Sungai Ruk (16 April 1999), dan Karimunting (18 April 1999). Uray Husna Asmara:
Tragedi Pertikaian antar etnis Melayu-Madura, Dayak-Madura di Kalbar, Penelitian danMakalah
Diskusi Konflik dan Kedamaian Sosial di tanah Air, UIN Jakarta. 2002. Konflik yang terjadidi Kalbar
terjadi perbedaan tahun kejadian, sesuai sumber yang dikutip.

3Syarif Ibrahim Al-Qadri, “Faktor-faktor Penyebab konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran
Etnis, serta Integrasi ke Arah Disintegrasi di Kalimantan-Barat,” dalam Suaidi Asy’ari (ed.), Konflik
Komunal di Indonesia Saat Ini, (INIS dan PBB UIN Jakarta, 2003), h. 106.

4Koeswinarno dan Dudung Abdurrahman, Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari
AcehSampai Papua (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006), h. 184-185.

5Yang dalam sejarah Sambas baru pertama kali terjadi konflik besar antara dua etnis ini yaitu
etnis Melayu Sambas dan etnis Madura Sambas. Sampai pada pengusiran etnis Madura dari Sambas.
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etnis Madura Sambas yang terjadi pada tahun 1999.6Konflik di Sambas juga
merupakan konflik yang terbesar dan untuk pertama kali terjadi secara massal
antara Madura dan Melayu Sambas karena sejak dahulu hanya terjadi konflik di
antara Dayak dan Madura tanpa melibatkan etnis Melayu.7

Kejadian konflik antar komunitas etnis di Kabupaten Sambas tahun 1999
berawal dari kejadian di Desa Parit Setia Kecamatan Jawai yang biasa di sebut
Tragedi Lebaran Berdarah.8 Tapi sebelum kejadian Tragedi Lebaran Berdarah,
sudah ada konflik yang bersumber dari penangkapan warga Madura yang
bernama Hasan yang berasal dari desa Sari Makmur Kecamatan Tebas, karena
diduga akan mencuri di rumah salah satu warga Desa Parit Setia. Namun sayang,
perbuatan Hasan tersebut diketahui oleh tuan rumah dan diteriaki maling yang
akhirnya di dengar dan dikejar oleh warga yang lainnya. Usaha untuk menyelinap
masuk kerumah gagal dan akhirnya salah satu dari mereka tertangkap, sementara
yang lainnya melarikan diri. Tertangkapnya Hasan membuat warga marah dan
mengikat serta memukulnya hingga babak belur dan oleh Kepala Desa setempat
di bawa ke Polsek Kecamatan Jawai.

Setelah kejadian tersebut, beredar bahwa pelaku pencurian telah di siksa
oleh warga setempat dan hal inilah yang menyebabkan kemarahan dari etnis
Madura dan rencana akan menyerang desa Parit Setia di mana tempat
penangkapan warga Madura tersebut, tapi rencana tersebut batal karena adanya
pendekatan kekeluargaan antar kedua tokoh masyarakat dari kedua Desa
tersebut.9 Tapi kesepakatan yang telah disetujui tidak terlalu lama, sehari setelah
kesepakatan tersebut terjadi penyerangan oleh warga Madura di Desa Parit Setia
dan menelan korban jiwa dari warga Melayu. Kejadian tersebut menyebabkan tiga
orang yang menjadi korban yaitu Wasli, Mahli dan Ayyub. Dari situlah berawal
kerusuhan antara etnis Madura dan Melayu di Kecamatan Jawai dan merambat ke

6Konflik ini juga melibatkan etnis lain seperti etnis Dayak namun dalam skala kecil. Lihat
Koeswinarno dan Dudung Abdurahman, Fenomena Konflik…, h. 207. Menurut Syarief Ibrahim Al
Qadrie, konflik sosial di Kabupaten Sambas bukan konflik antar kelompok etnis, namun konflik itu
terjadi antar anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Madura di Kabupaten Sambas,
karena kenyataannya pertikaian tersebut tidak melibatkan kelompok etnis Madura dan Melayu secara
keseluruhan. Lihat Munawar M. Saad, Sejarah Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas (Pontianak:
Kalimantan Persada Press, 2003), h. v-vi.

7Koeswinarno dan Dudung Abdurrahman, Fenomena Konflik..., h. 185-190. Terdapat
penjelasan rentetan konflik etnis di Kalimantan Barat sampailah pada yang terakhir melibatkan etnis
Melayu secara massal.

8Bambang Hendarta Suta Purnama, Konflik Antar komunitas Etnis di Sambas 1999:
SuatuTinjauan Sosial Budaya, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 57.

9Kedua tokoh masyarakat tersebut adalah Bapak Madian yang mewakili warga Melayu dan H.
Saniman mewakili warga Madura dan berjanji tidak akan menyerang.
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Kecamatan-Kecamatan lain di Kabupaten Sambas sampai terusirnya etnis Madura
dari Kabupaten Sambas.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Jawai banyak memakan korban, tidak
sedikit warga Madura yang sebenarnya tidak tahu-menahu tentang sumber dan
penyebab konflik,10 yang terkena imbasnya dan harus diburu, dibunuh dan diusir
lantaran mereka menyandang identitas sebagai etnis Madura. Oleh karena itu,
beberapa pendekatan atau dialog yang dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok
masyarakat (elit masyarakat) dalam upaya untuk menjaga perdamaian di
Kecamatan Jawai supaya konflik tidak akan terulang kembali seperti pertemuan
pada tanggal 23 Januari 1999 antara Muspika Jawai dan tokoh Madura dan
Melayu yang dilaksanakan di pendopo Kantor Kecamatan Jawai.

Dalam sebuah konflik, elit masyarakat Melayu yang tidak terpisahkan dari
masyarakat sangat memegang peranan penting dalam mengupayakan perdamaian.
Para elit masyarakat Melayu di Kecamatan Jawai mempunyai pengaruh yang
strategis dalam sebuah konflik. Mereka memegang kunci penting untuk menjaga
perdamaian sesuai dengan perannya di masyarakat. Untuk itu disinilah letak
urgensi peran elit masyarakat Melayu Kecamatan Jawai, pihak yang diharapkan
sebagai penengah dalam masalah konflik tersebut. Berhasil atau tidaknya
terpulang kepada peranelit masyarakat Melayu bagaimana upaya membuka ruang
interaksi diantara kedua belah pihak.

Dalam konflik yang terjadi, peran elit masyarakat Melayu sangat di
perlukan dan dituntut untuk menjaga perdamaian, elit Melayu sangat berpengaruh
dalam konflik tersebut dan harus berbuat dengan maksimal supaya masyarakat
merasa aman dan damai, dalam hal ini peran elit masyarakat Melayu diharapkan
mampu menghadapi konflik dan mengurai konflik yang ada di masyarakat serta
menjaga perdamaian.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas terkait dengan peran elit masyarakat
Melayu dalam peace keeping, menurut penulis sangat penting dan mempunyai
kontribusi yang besar terkait konflik yang terjadi di Kecamatan Jawai Kabupaten
Sambas tahun 1999. Maka dari situlah peneliti tertarik untuk mengangkat
penelitian tersebut dalam bentuk tulisan yang bertemakan “Peran Elit Masyarakat
Melayu Kecamatan Jawai dalam Peace Keeping Pasca Konflik Etnis di
Kabupaten Sambas Tahun 1999”.

10Mereka yang tidak tahu tentang sumber konflik yaitu mereka yang tinggalnya relatif jauh dari
pusat atau pertama kali konflik terjadi.
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B. Peace Keeping di Kecamatan Jawai
Peristiwa konflik di Kecamatan Jawai telah menimbulkan berbagai masalah

sosial yang tidak hanya dirasakan oleh warga Madura dan Melayu yang ada di
Kecamatan Jawai, tetapi juga di Kabupaten Sambas pada umumnya, bahkan
berdampak pada lingkup di luar daerah etnis yang berkonflik. Khusus konflik di
Kecamatan Jawai, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Forum
dialog dalam berbagai bentuk sudah dilakukan, seperti pada pertemuan pertama
pada tanggal 23 Januari 1999 di Kantor Camat Jawai dan yang ketiga pertengahan
bulan Maret 1999 di Gedung serbaguna Sentebang antar tokoh Melayu dan
Madura.11Adanya keinginan masyarakat untuk menyudahi konflik dapat dilihat
dari berbagai indikator seperti; kesediaan untuk saling memaafkan, mengerti,
tolong-menolong, menghormati hak orang lain, menerima perbedaan serta
kesediaan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya.

Usaha untuk menjaga keamanan, aparat dan masyarakat mengadakan razia
senjata tajam, senjata api dan alat-alat yang digunakan dalam kerusuhan seperti
yang diungkapkan oleh H. Naziri sebagai berikut;12

“jadi elit masyarakat bekerjasama dengan aparat keamanan pade waktu iye
ngumpolkan senjate, yang dari Melayu ngumpolkan senjate di wakelkan pak
H. Mali secare simbolis”

Aparat jugamengadakan pertemuan dengan berbagai kalangan dari tokoh
masyarakat dan etnis yang bertikai. Seiring dilakukannya perundingan antar
pemimpin etnis yang difasilitasi oleh Pemerintah, namun masih belum
memberikan titik terang dalam penyelesaian dan masih perlu menemukan konsep
baru yang mampu memberikan jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

Usaha untuk menjaga perdamaian sebagaimana yang dilakukan oleh elit
Masyarakat Melayu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Vilfredo, dimana
usaha elit Masyarakat Melayu mengarah kepada keseimbangan dan pemulihan
setelah terjadi konflik atau pergolakan di Kecamatan Jawai.

Memang ketegangan atas peristiwa konflik di Kecamatan Jawai sudah
menurun dan tidak ada lagi benturan fisik antara kedua belah pihak.Suasana ini
sifatnya hanya sesaat dan sewaktu-waktu konflik bisa terjadi kembali ketika
pemicunya cukup kuat. Konflik di Kecamatan Jawai merupakan awal kejadian
yang menyebabkan konflik terbuka yang sangat besar di Kabupaten Sambas dan
bersejarah, karena pertama kali warga Melayu terlibat langsung dengan warga

11Diolah dari wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013.
12Wawancara dengan Bapak H. Naziri tanggal 27 Februari 2013.
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Madura serta memerlukan penanganan khusus terhadap persoalan yang masih
belum juga selesai.

Upaya rekonsiliasi yang masih tersendat karena adanya stereotip antara
etnis Melayu dan Madura yang merupakan potensi konflik yang akan memicu
kembali terjadinya konflik baru jika pemicunya masih kuat dan persoalan yang
masih belum terselesaikan. Di sinilah perlunya peran elit untuk menjaga agar
jangan sampai konflik terjadi kembali serta elit Melayu harus jeli melihat
persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Penyelesaian terhadap akar masalah
konflik merupakan awal dari upaya untuk mendorong perdamaian ke depan.
Pencarian terhadap akar-akar masalah, sebab dan dampak konflik menjadi tugas
bersama.

Di sinilah peran elit dalam menjaga perdamaian, mereka mempunyi peran
yang cukup signifikan untuk menjaga perdamaian di tingkat lokal, memberikan
pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas, karena mereka memiliki
kekuasaan yang informal serta dihormati di masyarakat. Elit berperan sesuai
dengan status mereka masing-masing sesuai dengan otoritasnya, baik sebagai
tokoh masyarakat, agama, Kepala Desa atau pemimpin organisasi yang ada di
Kecamatan Jawai untuk menjaga perdamaian.

Hal inilah yang dilakukan para elit masyarakat Melayu pasca konflik di
Kecamatan Jawai, mereka memegang peranan penting untuk menciptakan dan
menjaga perdamaian, selain itu, mereka juga memiliki pengaruh yang strategis
dalam masyarakat.

Selain usaha diatas, menurut hemat penulis langkah-langkah yang dilakukan
dalam menjaga perdamaian pasca konflik tahun 1999 di Kecamatan Jawai seperti;
1. Perlunya upaya secara terus menerus untuk menciptakan kondisi perdamaian.

Walaupun telah dilakukan beberapa kali perjanjian antara etnis Madura dan
Melayu yang dianggap gagal untuk meredam konflik. Ini dilakukan paling
tidak masing-masing elit tidak mudah terprovokasi dari isu-isu yang dapat
menimbulkan konflik serta berfikir positif terhadap etnis yang lain dan ini
akan mempengaruhi pola pikir dari tingkat grassrood.

2. Penegakan hukum dengan tegas dan konsekuen serta perlakukan hukum yang
sama kepada siapa saja yang bertikai (bersalah). Aparat juga harus bersifat
netral, keberpihakan kepada salah satu etnis akan menambah permasalahan
yang ada serta akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat.

3. Sosialisasi dan dialog secara langsung untuk mencari titik temu akar
permasalahan serta upaya menciptakan kondisi damai dari setiap etnis yang
bertikai dan adanya kesadaran dari kedua etnis tersebut untuk berdamai.
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4. Selalu diadakan razia senjata, karena pasca konflik senjata dengan mudah di
temukan di mana-mana.

5. Upaya dari elit dalam meredam isu yang negatif dan menyampaikannya
kepada masyarakat, karena elit mamiliki peran di masyarakat dan menjadi
panutan supaya situasi/isu dapat dikendalikan.

Upaya perdamaian yang dilakukan selain dari tingkat atas, juga dilakukan
dari tingkat bawah (grassrood) masyarakat yang berkonflik sehingga dari setiap
kesepakatan yang dibuat dapat ditaati oleh mereka yang berkonflik. Mereka yang
membuat kesepakatan, mereka pulalah yang mentaatinya.

C. Pandangan Elit Masyarakat Melayu dalam Peace Keeping
Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat sudah banyak memakan korban,

baik itu nyawa atau harta benda. Hal ini terjadi terus-menerus sampai pada
pelosok di daerah Kecamatan yang ada di Kabupaten. Menurut catatan, konflik
yang terjadi di Kalimantan Barat telah terjadi 12 kali konflik termasuk yang
terjadi di Kabupaten Sambas.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Sambas, etnis Melayu tidak pernah
terlibat baik kelompok maupun komunal kecuali tahun 1999. Hubungan Melayu
dengan Madura sudah terjalin puluhan tahun lamanya sebelum terjadi konflik,
afiliasi agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
kedekatan ini. Sebenarnya masyarakat Madura dengan masyarakat Melayu
sebelum kerusuhan telah terjalin hubungan yang baik, bahkan telah berlangsung
proses asimilasi secara baik. Ini dapat ditemukan melalui kawin campur antara
kedua etnis tersebut. Hal ini dikarenakan pertemuan antara masyarakat Melayu
sebagai masyarakat tempatan dengan masyarakat Madura sebagai pendatang
sudah lama.

Perseteruan antara dua etnis ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi
karena etnis Melayu banyak dikenal orang sebagai etnis yang tidak menyenangi
keributan, maka perselisihan yang sering terjadi tidak pernah berkembang
menjadi konflik besar. Akan tetapi pada tahun 1999, merupakan batas waktu
kesabaran etnis Melayu, untuk tidak memberikan toleransi dan menerima begitu
saja gangguan-gangguan yang datang dari etnis Madura. Akibatnya, terjadilah
konflik yang merendahkan dan melecehkan martabat etnis Melayu, kejadian ini
benar-benar secara spontan yang dilakukan bersama-sama tetapi tidak ada yang
mengskenariokannya.13

13Diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 27 Februari 2013 selaku Kades Parit
Setia
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Kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Jawai merupakan ungkapan dari rasa
frustrasi di kalangan masyarakat Melayu terhadap sikap dan perilaku suku
Madura yang mudah menggunakan kultur kekerasan, mudah melanggar janji, dan
memandang remeh dalam berhubungan sosial antar etnis. Sebaliknya, kultur
Melayu dipahami memiliki budaya yang bertolak belakang dengan orang Madura.
Dalam berhubungan sosial orang Melayu selalu menghindari terjadinya konflik,
hidup damai, sabar, dan lebih senang mengalah. Benturan kultur tersebut
sebenarnya telah lama terjadi, di satu sisi orang Madura dengan pendekatan
"kekerasan" selalu dalam posisi unggul, di sisi lain orang Melayu selalu
dikalahkan.

Hubungan sosial antara masyarakat etnis Melayu dengan etnis Madura
sudah sejak lama tidak harmonis, bahkan sering terjadi perselisihan baik secara
individual maupun kelompok. Di satu pihak suku Melayu menganggap bahwa
sumber konflik terjadi karena perilaku orang-orang Madura tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat etnis Melayu. Dalam persepsi orang
Melayu orang Madura dinilai gampang melanggar hukum, seperti mengambil
milik orang Melayu, menyerobot tanah, arogan, menang sendiri dan mudah
menggunakan senjata tajam (clurit), serta membawa kelompoknya dalam
menyelesaikan hampir pada setiap konflik. Para pendatang dinilai tidak dapat
menyesuaikan adat dan kebudayaan setempat.14

Dalam persepsi masyarakat Melayu, banyak nilai-nilai budaya etnis Madura
(terutama dari daerah asal tertentu di Madura) bertentangan dengan budaya
setempat. Masyarakat Melayu yang jengkel, cemas, dan takut jika terjadi konflik
dengan etnis Madura. Benturan sering terjadi, manakala orang Melayu sering
tidak mengerti argumen pembelaan sepihak yang disampaikan secara sombong
dari orang-orang Madura, serta cenderung menyelesaikan persoalan dengan
kekerasan (carok atau menggunakan clurit).

Konflik yang terjadi di Kecamatan Jawai atau yang disebut dengan Tragedi
Lebaran Berdarah sangat sulit dipahami oleh orang Melayu, mengapa pada hari
yang disucikan oleh umat Islam itu orang-orang Madura membantai secara
membabi-buta masyarakat Desa Parit Setia yang tidak terlibat dalam kejadia
tersebut. Setelah kejadian tersebut masyarakat Melayu Jawai masih bersedia
berdamai walaupun mereka sudah dilecehkan (Melayu Kerupuk).

Langkah yang diambil oleh masyarakat Melayu untuk berdamai dipandang
positif oleh kalangan elit Melayu yang ada di Kecamatan Jawai. Ini merupakan

14Diolah dari wawancara dengan Bapak Sarjo Jur’in tanggal 26 Februari 2013.
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langkah awal untuk menjaga perdamaian antara etnis Madura dan Melayu yang
ada di Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tebas yang pada waktu itu
bertikai.15Tetapi apa yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda, tidak lama
terjadi lagi konflik di Kecamatan Tebas dan Pemangkat. Hal inilah yang membuat
masyarakat Melayu marah, sampailah perjanjian dilaksanakan kembali.

Untuk menjaga perdamaian, upaya yang dilakukan pasca konflik di
Kecamatan Jawai sudah cukup maksimal, baik itu dari Kepolisian, TNI dan
Kecamatan yang bekerjasama dengan elit-elit serta organisasi yang ada. Upaya
memberikan himbauan kepada masyarakat terus dilakukan oleh para elit Melayu,
hal ini dipandang positif untuk menjaga agar konflik jangan sampai terjadi lagi.
Penjagaan perdamaian yang dilakukan sudah maksimal, ini dapat dilihat
bagaimana elit Melayu menjalin hubungan antar desa untuk mengumpulkan
senjata pasca konflik dan diserahkan kepada pihak keamanan. Selain menjalin
hubungan antar desa, elit Melayu juga menjalin hubungan dengan elit Melayu
yang ada di Kabupaten dan Kota singkawang dalam upaya untuk menjaga jangan
sampai ada orang etnis Madura yang kembali lagi ke Kecamatan Jawai.16

Sikap tegas etnis Melayu di Kecamatan Jawai menolak kedatangan kembali
etnis Madura tidak dapat diperkirakan sampai kapan, kebanyakan dari elit Melayu
menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada yang berani menjamin keselamatan
orang Madura untuk kembali ke Kecamatan Jawai. Walaupun kejadian tersebut
sudah lama terjadi, tetapi masyarakat masih belum mau menerima etnis Madura
untuk kembali lagi, untuk hidup berdampingan masih belum bisa karena itu
trauma yang dalam17 serta orang Melayu masih menyimpan stereotif tertentu
terhadap orang Madura.

Pandangan elit Melayu sendiri tentang menjaga perdamaian merupakan hal
yang positif, karena ini dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai konflik
terjadi kembali. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga
perdamaian sudah maksimal, ini dapat dilihat upaya Pemerintah berkerjasama
yang baik serta hubungan yang intens antara TNI, Polri dan masyarakat, sehingga
secara bersama bisa menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas. Selain itu,
upaya tersebut juga bisa menanggulangi rasa aman di wilayah konflik.Sebab
keamanan bukanlah hanya milik perorangan namun milik kita semua.Kita
kondusifkan wilayah kita dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung

15Diolah dari wawancara dengan Bapak Badri Tanggal 28 Februari 2013.
16Diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 27 Februari 2013 dan Bapak Badri

tanggal 28 Februari 2013.
17Diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 27 Februari 2013 dan Bapak Badri

tanggal 28 Februari 2013.
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jawab, yang berusaha memprovokasi. Diharapkan kepada seluruh komponen
masyarakat untuk serta merta membangun rasa aman, semua etnis yang ada di
Kecamatan Jawai sehingga dapat sinergis bersama membangun, sehingga
berbagai angin konflik yang berhembus dapat kita atasi dan hadang bersama.18

Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengeratkan hubungan harmonis antara
masyarakat dan aparatur Pemerintah/keamanan yang terlibat dalam pembauran,
merasa bertangung jawab atas rasa aman dan kebersamaan itu. Inilah yang
diharapkan oleh masyarakat pasca konflik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
seperti gotong royong di desa-desa dan lainnya akan menambah rasa
persaudaraan, semua bersatu untuk membangun dan menjaga perdamaian yang
telah dibuat, sehingga ada ungkapan “Jawai Bersatu” kemitraaan antara TNI/Polri
dengan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif. Kita secara
bersama bisa menangkal segala gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Hal
ini bisa meningkatkan rasa kebersamaan, karena masih banyak perjuangan yang
harus dibangun bersama dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di
Kabupaten Sambas, khususnya di wilayah Kecamatan Jawai sehingga masyarakat
dapat meningkatkan hubungan keakrabannya dan dapat membangun komunikasi
yang lebih baik lagi.19

Memberikan rasa aman menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, keamanan
bukan hanya milik perorangan, namun milik semua elemen masyarakat. Menjaga
situasi aman dan kondusif di Kecamatan Jawai dari gangguan yang dapat
memecah belah keharmonisan, di antaranya dengan kebersamaan yang
diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan.Inilah menjadi
simbol pemersatu yang dapat mengayomi masyarakat, terutama dalam
mendukung terciptanya keamanan.

Salah satu kunci membina perdamaian yang berkesinambungan adalah
bagaimana membangun kepercayaan yang ada ditingkat grassroot. Dengan
membangun kepercayaan yang ada ditingkat grassroot, permasalahan-
permasalahan sepele akan dapat segera diselesaikan ditingkat lokal tanpa
melibatkan pihak yang di atasnya, masyarakat dapat segera mandiri dapat
menyelesaikan konfliknya dengan cara-cara yang tentu saja menjadi kesepakatan
umum yang ada di Kecamatan Jawai. Kemandirian warga dalam menyelesaikan
konfliknya tak lepas dari peran elit yang ada di masyarakat dapat berfungsi
dengan baik. Membina kepercayaan ditingkat grassroot bukanlah pekerjaan yang
mudah, harus mesti dimulai dari hal-hal atau kegiatan yang sederhana, namun

18Diolah dari wawancara dengan Bapak Martinus tanggal 4 Maret 2013.
19Diolah dari wawancara dengan Bapak Uray Kamaludin tanggal 7 Maret 2013
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dapat menjangkau kelompok etnis yang bersangkutan. Di sinilah sesungguhnya
harapan yang besar kepada elit untuk bekerja bersama dengan berbagai komponen
masyarakat dalam menyelesaikan agenda-agenda perdamaian.

Kalau dilihat dari pemaparan diatas, ada dua kelompok yang berperan
dalam menjaga perdamaian di Kecamatan Jawai yaitu kelompok Governing elite
dan non Governing elite. Kelompok yang Governing elite seperti Muspika selaku
yang memerintah di Kecamatan Jawai. Sedangkan kelompok non Governing elit
seperti tokoh agama/adat, organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan Jawai
yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat.

D. Peran Elit Masyarakat Melayu dalam Peace Keeping
Sebagai orang yang menjadi elit dalam masyarakat, peran para elit dalam

masyarakat untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat sangatlah penting.
Dalam situasi konflik, mereka dituntut untuk mau dan mampu berkontribusi
menciptakan suatu prakarsa perdamaian.

Konflik besar yang terjadi di Kabupaten Sambas merupakan konflik yang
pertama kali antara etnis Madura dengan Etnis Melayu, sampai pada pengusiran
etnis Madura dari Kabupaten Sambas. Hubungan sosial antara etnis Melayu
dengan etnis Madura di Kabupaten Sambas boleh dikatakan tidak baik atau gagal
untuk menghasilkan hubungan yang baik. Terdapat segregasi sosial pada
pemukiman serta adanya perbedaan kultur dan cara hidup sehingga membentuk
stereotif yang negatif antara etnis Melayu dengan etnis Madura. Stereotif yang
timbul tidak hanya di daerah perkotaan saja, tetapi juga terjadi di Kecamatan-
kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga hubungan menjadi tidak
harmonis, timbulnya trauma akibat konflik yang berkepanjangan.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada tahun
1999 diselesaikan melalui campur tangan Pemerintah yang dalam hal ini pihak
keamanan (peace keeping).Hal ini untuk meredam konflik yang terjadi serta
menghindari kerugian yang lebih besar, baik nyawa atau harta benda. Di sinilah
diperlukan peran Pemerintah dalam hal menjaga keamanan, intervensi Pemerintah
sangat diperlukan, baik itu intervensi kemanusian dan yang lainnya, walaupun
sifatnya masih terbatas pada penanganan pengungsi korban konflik. Selain itu
pemerintah juga mendatangkan pasukan Brimob untuk menjaga keamanan di
Kecamatan Jawai.

Dalam kasus kerusuhan di Kecamatan Jawai 1999, dari pihak Kepolisian
tidak menindak tegas terhadap oknum pelaku yang diduga melakukan pencurian
sehingga menimbulkan kekecewaan dari etnis Melayu, hal ini didasarkan bahwa
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tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut.20 Berbeda dengan salah satu
elit dari masyarakat Melayu, bahwa pihak Kepolisian tidak berani untuk
menindak pelaku karena sudah didesak oleh pihak Madura supaya untuk
melepaskan temannya,21 selain itu polisi juga tidak berdaya dan takut untuk
menghadapi preman Madura. Terjadi beberapa kasus kriminal tidak ditangani
secara hukum atau pelaku dibiarkan berkeliaran bebas.22 Hal ini dikarenakan
jumlah personil di Kapolsek Kecamatan Jawai sangat sedikit pada waktu itu.

Peristiwa Parit Setia di Kecamatan Jawai 19 Januari 1999 yang
mengakibatkan tiga warga Melayu meninggal, sebenarnya segera diatasi oleh
Pemerintah Dearah bersama dengan pihak aparat keamanan dari Kabupaten
dengan mengadakan perjanjian perdamaian Melayu-Madura yang dilaksanakan
pada tanggal 23 Januari 1999 oleh para elit tiga hari setelah kejadian yang
disaksikan oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian dan aparat keamanan. Jadi
pertemuan yang tanggal 23 Januari 1999 merupakan pertemuan yang pertama
dilakukan oleh warga Melayu dengan warga Madura, menurut Bapak Malik
Saleh, pertemuan pertama dilaksanakan di pendopo Kantor Kecamatan, yang
mana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak
yaitu masing-masing dari kedua etnis tersebut meminta maaf dan menyerahkan
kepada pihak keamanan untuk menangani permasalahan tersebut serta dari pihak
keamanan selalu berusaha untuk menjaga keamanan, sehingga ada kebebasan
masyarakat untuk bekerja dan tidak takut untuk keluar rumah.23Selain permintaan
maaf dari kedua belah pihak, dari masyarakat Melayu juga meminta Kepolisian
untuk menindak tegas pelaku pembunuhan di Desa Parit Setia. Belakangan
barulah pelaku pembunuhan ditangkap Polisi, tindakan yang dilakukan oleh
aparat agaknya cukup meredam kemarahan Melayu, walaupun hanya bersifat
sementara.

Setelah diadakan pertemuan pertama, selang beberapa minggu kemudian
terjadi penusukan warga Melayu yang bekerja sebagai seorang kernet bus
angkutan umum yang dilakukan oleh seorang dari warga Madura pada tanggal 21
Februari 1999 di Desa Tebas. Kejadian ini membuat amarah warga melayu
kembali terusik, sehingga memicu kerusuhan massa melayu, terjadilah
penyerangan, pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah Madura yang tidak
hanya terjadi di Kecamatan Tebas dan Pemangkat, tetapi juga terjadi di

20Diolah dari wawancara dengan Bapak Martinus tanggal 4 Maret 2013 dari Kepolisian.
21Diolah dari wawancara dengan bapak Badri tanggal 28 Februari 2013 yang pada waktu itu

sebagai Kepala Desa Parit Setia.
22Heru Cahyono dkk, Konflik Kal-Bar dan Kal-Teng,...h. 111-112
23Wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013.
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Kecamatan Jawai.24 Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 27 Februari 1999,
diadakan pertemuan yang kedua kalinya, lalu dibuatlah “Pernyataan Bersama”
dari kedua belah pihak yang intinya tidak mengulangi lagi peristiwa yang lalu,
tidak ada penyerangan lagi diantara keduanya, saling menghormati antara satu
dengan yang lainnya serta tidak mudah terpancing dengan isu-isu negatif yang
berkembang.25

Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dari wakil tokoh
masyarakat etnis tersebut kembali dilanggar, dan dilakukan pertemuan kembali di
Gedung Serbaguna Sentebang Kecamatan Jawai. Dari pertemuan tersebut
dihasilkan kesepakatan bersama antara tokoh Madura dan Melayu. Menurut
wawancara peneliti dengan Bapak Malik Saleh sebagai informan, kesepakatan
yang dihasilkan yaitu;

“Kalau penandetanganan ke 3 ye dah penyerahan senjate ye,
penyerahan senjate antar ke 2 suku tok barok, artinye senjate Melayu tok
di sarahkan ke die, senjate die sarahkan ke Melayu, bukan penyerahan ke
Pemerintah,”26

Selain dari peran Pemerintah dalam hal ini aparat keamanan untuk menjaga
perdamaian di Kecamatan Jawai, para tokoh-tokoh masyarakat atau elit
masyarakat Melayu memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian
supaya konflik tidak menyebar luas. Dalam menjaga perdamaian, elit masyarakat
Melayu melakukan sesuai dengan otoritasnya di masyarakat, baik sebagai tokoh
Masyarakat, pendidik, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan seperti FKPM
dan FORKANIS.

Ada beberapa peran yang dilakukan oleh elit masyarakat Melayu dalam
rangka menjaga perdamaian pasca konflik, selain mengadakan pertemuan-
pertemuan dengan etnis yang bertikai seperti:
1. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Himbauan kepada masyarakat ini dilakukan oleh elit masyarakat
Melayu supaya konflik tidak terulang lagi dan selalu menjaga keamanan
bersama, himbauan ini dilakukan oleh elit masyarakat Melayu sesuai dengan
perannya di masyarakat. Menurut H. Naziri, peran yang dilakukan elit
masyarakat Melayu untuk menjaga perdamaian, menghimbau kepada

24Heru Cahyono dkk, Konflik Kal-Bar dan Kal-Teng... h. 114.
25Wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013.Informan tidak tahu persis

tanggal berapa pertemuan yang kedua kalinya.
26Ibid.
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masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing serta kondisi pada waktu
itu;

“Kalau tokoh agama lewat khutbah, ceramah-ceramah yang
materinye disesuaikan dengan kondisi pade waktu iye, geye juak
dengan pendidik, sesuai dengan profesinya masing-masinglah. Jadi
para tokoh masyarakat pade waktu iye memang di himbau dari
Kecamatan untuk ikut berperan dalam menjage perdamaian di
Kecamatan itok, khususnya di Desa masing-masing”27

Hal ini lebih mudah dan efektif untuk menghimbau kepada masyarakat,
karena pada waktu itu masyarakat semua berkumpul dan menghimbau kepada
masyarakat bahwa tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk
apapun. Tidak hanya dari elit masyarakat Melayu, dari tokoh pemuda juga
memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian,
sebagaimana yang diungkapkan oleh Muzanni selaku ketua pemuda di Desa
Parit Setia pada waktu itu;

“Karne kondisi pade waktu iye jadi diambeklah suatu gagasan dan iye
datang dari Muspika, diadekanlah perdamaian dan peran pemuda
membawahek dan setidaknye meredamlah, disatu sisi pemuda begeye juak
dengan tokoh masyarakat dan agama same juak perannye, kalau kame
pemuda sesuai dengan arahan dari Muspika meredam pemuda jangan
sampai menimbulkan hal-hal yang memancing kemarahan di satu pihak.
Jadi rasa dendam dihilangkan pade waktu iye, disisi lain pemuda juak
membendung masyarakat, karne pade waktu suasana maseh belom aman,
ade yang nak ke luar kanak ancam, ade pemuda yang ditahan dan
STNKnye diambek dan mintak tebusan, jadi masyarakat pade waktu iye di
sarankan tinggal dirumah ajak, aktifitas baik siang atau malam hari
dikurangek lah supaye mengindarek hal-hal iye, mun bahase kite ngalah,
karne kalau kite lawan konflik lebih basar, karne kite berharap kedapan
supaye konflik daan terjadi. Selain iye kame pemuda tatap menjage
supaye daan berlanjutlah dan tatap berkoordinasi bagaimane ngatasek
iye.”28

Memang suasana pada waktu itu masih tidak kondusif, was-was, rasa
takut masih menyelimuti masyarakat Kecamatan Jawai. Dari elit masyarakat
Melayu tidak bosan-bosannya memberikan himbauan kepada masyarakat
supaya tetap menjaga keamanan dan menjaga kesepakatan yang telah dibuat.

27Wawancara dengan Bapak H. Naziri tanggal 27 Februari 2013.
28Wawancara dengan Bapak Muzanni tanggal 28 Februari 2013, yang waktu itu menjabat ketua

pemuda di Desa Parit Setia.
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Begitu juga dengan Kepala Desa di Kecamatan Jawai, sering mengadakan
pertemuan di Kecamatan untuk membahas supaya konflik tidak terjadi lagi,
bagaimana usaha dari Kepala Desa untuk menjaga keamanan di desanya
masing-masing.Dari pihak Muspika sendiri selalu berkoordinasi dengan pihak
desa atau elit masyarakat setempat, tidak hanya itu, Muspika juga
mengumpulkan tokoh masyarakat, pemuda untuk memberikan himbauan agar
jangan sampai hal ini menjadi berlarut-larut.29 Begitu juga dengan organisasi
FKPM yang ada di Kecamatan Jawai, selalu berkoodinasi dengan ranting-
ranting FKPM yang ada di Desa-desa untuk selalu menghimbau kepada
masyarakat supaya menjaga perdamaian pasca konflik, jangan sampai konflik
terjadi lagi.Inilah yang perlu kita pertahankan untuk menjaga perdamaian.
FKPM juga selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan
Jawai yang bekerjasama dengan Muspika setempat.30

Begitu juga dari pihak Kepolisian, mereka berusaha untuk menjaga
keamanan dan itu merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai
keamanan di Kecamatan Jawai. Dalam hal ini, peran yang dilakuan dari pihak
Kepolisian berupa mengecek langsung di lapangan dan memberikan
himbauan kepada masyarakat ketika di masjid-masjid atau pada pertemuan-
pertemuan dengan masyarakat serta mengirimkan surat himbauan kepada
Kepala Desa dan organisasi terkait.31

Peran yang dilakukan elit Melayu di Kecamatan Jawai sesuai dengan
peran atau otoritasnye dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ralp Linton sorang ahli
sosiologi, yang dikenal dengan dua konsep yaitu status (status) dan peran
(role). Dimana elit dapat dikatakan berperan apabila menjalankan hak dan
kewajibannya karena bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya
di masyarakat.

2. Melakukan pendekatan individu dan budaya
Selain dari memberikan himbauan kepada masyarakat, elit masyarakat

Melayu juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Dalam hal ini peran elit
mengajak masyarakat untuk saling menghormati perbedaan yang ada di
masyarakat. Disini peran elit masyarakat Melayu melakukan pendekatan
secara individu kepada masyarakat untuk mengetahui dan mencari informasi,

29Diolah dari wawancara dengan Bapak Sarjo Jur’in, tanggal 26 Februari 2013.
30Diolah dari wawancara dengan Bapak Uray Kamaludin tanggal 5 Maret 2013, mantan ketua

FKPM dan pensiunan TNI.
31Diolah dari wawancara dengan Bapak Martinus tanggal 4 Maret 2013 dari Kepolisian.
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kemungkinan ada isu-isu untuk melakukan tindak kekerasan lagi.Dari
pendekatan individu tersebut, elit masyarakat melayu dengan leluasa
menggunaka peranannya di masyarakat.Pendekatan ini dimulai dari keluarga,
yang pada waktu itu diyakini efektif untuk menjaga perdamaian. Hal ini
seperti diungkapkan oleh H. Naziri sebagai berikut;32

“Kalauupaya dari tokoh masyarakat atau elit pada waktu iye meredam
kepade masyarakat, ...kalau untuk penjernihan situasi mentallah
terutame dari masyarakat kite upayanye lewat dari keluarge ke
keluarge, tetangga ke tetangga, karne waktun iye nak ngupol daan
berani ditakutkan ade semacam propokator, selain iye ade dari
FKPM untuk menjage perdamaian, bertemu antare Malayu dengan
Madure, iye upaye yang di lakukan saat iye. Selain iye juak urang kite
maseh bejage-jage.”

Elit masyarakat Melayu juga melakukan pendekatan individu melalui
keluarga ke keluarga, elit masyarakat yang bergabung dalam organisasi
Forum Komunikasi Antar Etnis (FERKANIS) juga mengadakan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan budaya yang ada di Kecamatan Jawai, baik
itu budaya Melayu, Dayak, dan budaya Cina. Tujuan diadakan kegiatan yang
berbau budaya untuk menjalin silaturahmi, saling mengakrabkan diantara
etnis yang ada. Hal ini menimbulkan kesan yang baik diantara etnis yang ada
dan dari desa-desa juga menyambut dengan baik. Selain itu, dalam
perkawinan juga diadakan pendekatan dengan etnis lain, dalam arti etnis lain
juga diundang (disarok). Jadi tidak ada lagi anggapan bahwa kamu orang Cina
kami orang Melayu, semua membaur macam satu keluarga.33

Di sini, elit masyarakat Melayu turut serta menjaga perdamaian dengan
pendekatan individu dan budaya serta mempunyai kepekaan sosial dan
solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Keberadaan elit masyarakat Melayu
ditengah-tengah masyarakat dan Peran yang dilakukannya memberikan
motivasi kepada warga masyarakat, timbulnya rasa percaya diri dan saling
membaur diantara etnis. Disinilah elit masyarakat Melayu melaksanakan
perannya melalui pendekatan individu dan keluarga serta budaya sehingga
dapat menjaga perdamaian bersama.

Begitu juga pendekatan melalui budaya juga dilakukan oleh FKPM
yang dalam hal ini FKPM selalu mengadakan kegiatan rutin untuk
memperigati hari jadi atau hari terbentuknya FKPM di Kecamatan Jawai. Ini

32Wawancara dengan Bapak H. Naziri tanggal 27 Februari 2013.
33Diolah dari wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013.
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setiap tahun dilaksanakan dengan bermacam penampilan dari etnis yang ada
di Kecamatan Jawai dengan tujuan untuk membangkitkan kembali budaya
yang ada dan saling menjaga diantara masyarakat.34

Peran yang dilakukan oleh elit Melayu melalui pendekatan individu dan
keluarga, dan harus mampu untuk meyakinkan individu dan keluarga supaya
rasa takut, cemas dan sebagainya dapat lebih berkurang. Disisi lain, organisasi
juga harus mampu meyakinkan masyarakat, baik itu melalui pendekatan
individu/ keluarga atau melalui budaya yang ada. Pendekatan yang dilakukan
oleh FORKANIS merupakan salah satu upaya untuk menjalin persaudaraan
antara etnis yang ada di Kecamatan Jawai.

3. Menjalin kerjasama antara elit dan instansi baik di Kecamatan atau diluar
Kecamatan

Upaya yang dilakukan elit masyarakat Melayu untuk menjaga
perdamaian yaitu dengan menjalin kerjasama diantara elit yang ada di
Kecamatan dan diluar Kecamatan. Hal ini, salah satu upaya untuk
mendapatkan informasi dari luar dan menjaga keamanan dan perdamaian di
Kecamatan Jawai dan daerah-daerah lainnya. Di sini FKPM bekerja sama
dengan pihak Muspika, Kepolisian, TNI, organisasi, partai politik dan elit-elit
etnis yang lainnya. Kerjasama yang dilakukan elit Melayu di Kecamatan
Jawai tidak hanya ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, tetapi sampai pada
Kota Singkawang yang dalam hal ini FKPM yang ada di Singkawang, TNI
dan Kepolisian. Peran FKPM sendiri untuk menjaga perdamaian pasca konflik
di Kecamatan Jawai yaitu untuk menjaga jangan sampai masyarakat berbuat
hal-hal yang tidak diinginkan.

Kerjasama yang dijalin dalam rangka untuk menyatukan persepsi,
karena pasca konflik banyak harta atau keluarga yang ditinggalkan,35disini
koordinasi sangat diperlukan kalau ada warga Madura yang datang untuk
melihat atau bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di Kecamatan Jawai,
atau yang ingin menjual tanah yang dimilikinya sewaktu tinggal di Kecamatan
Jawai. Dalam hal ini, elit Melayu berperan sebagai perantara untuk

34Diolah dari wawancara dengan Bapak Uray Kamalidin tanggal 5 Maret 2013 mantan ketua
FKPM dan Bapak Syahrial tanggal 27 Februari 2013 pernah menjabat wakil ketua FKPM dan
sekarang menjabat sekretaris FKPM.

35Dalam hal ini, ada anak perempuan atau keturunan keluarga dari warga Madura yang kawin
dengan warga Melayu serta ada harta yang ditinggalkan. Ada beberapa keturunan dari warga Madura
yang masih tinggal di Kecamatan Jawai terutama yang perempuan,
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mempertemukan kedua belah pihak,36kalau untuk warga Madura yang masih
tinggal atau menetap di Kecamatan Jawai, sebagai elit selalu menjaga jangan
sampai terjadi lagi konflik.

Menjalin kerjasama yang dilakukan oleh elit Melayu juga untuk
mempermudahkan koordinasi di tingkat desa yang ada di Kecamatan Jawai,
misalkan kalau ada kegiatan yang ingin dilakukan oleh salah satu organisasi.
Koordinasi yang dilakukan untuk menyatukan visi dan misi sebagaimana
yang diungkapkan oleh ketua FORKANIS Kecamatan Jawai;

“Ye, konkritnye, nyatenye, selain iye setelah kamek melakukan
kunjongan ke beberape desa, karne di Kecamatan kamek merekrut
kawan-kawan kite di desa-desa sehingge untok melaksanakan
kegiatan konkretnye kite mudah, jadi pengurus Kecamatan
berkoordinasi dengan Kepala Desa, aparatur pemerintahan desa kite
ingin melaksanekan gotong royong, bakti disie padahal tujuan untok
menjalin silaturahmi, pendekatan saling kenal mengenal, tujuan
sebenarnye,...pendekatkan dangan masyarakat bahwe kite tok dah
membaor, sifat sosialisasi ye semue kite jalan, semue desa ye kite
jalan dari FORKANIS iye usaha kite...dari pihak keamanan juak
berkoordinasi dg FORKANIS, dalam rangka penertiban alat-alat
bagas konflik, macam senjate dan sebagainye dikumpolkanlah.
Koordinasi dangan pihak FORKANIS kite kerjesme dengan pihak
keamanan termasok dengan FKPM dengan pak Uray Kamaluddin,,
jadi beliau tok selalu membarekkan penyampain kepada masyarakat
khususnye Forum Komunikasi Pemuda Melayu tok kan di desa-desa
tok dah ade jadi beliau lebih mudah, sehingge ade kesepakatan untok
mendukung konsep keamanan dengan FORKANIS, tok usaha yang
kamek lakukan, sehingge artinye pihak keamanan polisi daan ragu-
ragu dalam arti karne takut, nyinggut agek maseh, sembaragan masok
atau pun datang kan jadi takut geye, jadi peran FKPM dan
FORKANIS dan keamanan dan Kecamatan yang pertame di
Kabupaten Sambas, dalam arti begaye melihat keadaan aman dalam
arti ndak belawanan dengan kawan agek, sehingge ape bakas-bakas
yang terjadi tadek kite sarahkan, untok di Kabupaten Sambas di
Kecamatan Jawai yang pertame kali usaha dari FORKANIS bekerja
same dengan FKPM, dengan keamanan dalam rangke penyerahan
senjate, sehingge gaongnye cukup tinggi juak, Kapolda yang turun
tangan, memang gaongnye bukan agek di Kabupaten Sambas waktu
iye se Kalimantan Barat, malah ade tamu yang datang, bahwe tok

36 Pertemuan yang dilakukan tidak di Sambas tetapi di daerah yang aman bagi warga Madura
seperti di Singkawang atau Pontianak, diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 27
Februari 2013 selaku Kepala Desa Parit Setia, dan Bapak H. Naziri.
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patut di tiru untok kegiatan di Sampit waktu iye, tok cukup bagus, iye
salah satu usaha dalam keberadaan FORKANIS, dan setelah pasca
kerusuhan 99 berjalan memang sampai 2 tahun kamek yang dikatekan
komunikasi dengan kawan-kawan ye yang dianggap ndak penting pun
kite lakukan, selalu dan selalu...kepengurusan FORKANIS juak
berkoordinasi dengan Batak, Jawe, jadi selalu kitte lakukan iye,37

4. Membentuk kelompok ronda malam di setiap Desa
Setiap Desa yang ada di Kecamatan Jawai membentuk pos-pos ronda

untuk berjaga-jaga, hal ini dilakukan tidak hanya pada waktu konflik saja
tetapi juga pasca konflik dan sampai sekarang. Konflik yang terjadi di
Kecamatan Jawai membuat masyarakat untuk berhati-hati. Upaya yang
dilakukan elit masyarakat Melayu untuk membentuk kelompok ronda supaya
selalu berhati-hati dalam arti untuk menjaga keamanan di setiap Desa masing-
masing. Ini dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian yang telah disepakati
bersama antara etnis Madura dan etnis Melayu. Hal ini sebagaimana yang
diungkapkan oleh H, Naziri sebagai berikut;

“Iye di buat pos ronda untuk ngadekan ronda malam, yang
dilaksenakan masyarakat secare bergiler, selain iye ade juak dari
Hansip ke istilahnye, sampai itok pun maseh ade ye, baik dari
Kepolisian Koramil atau FKPM, karap diadekan penyuluhan-
penyuluhan atau pengarahan kepade masyarakat, “perlunye kite
menjage keamanan, perdamaian,kewaspadaan, bukan hanye aja pade
waktu konflik tolen.”38

Selain ungkapan dari bapak H. Naziri, hal serupa juga diungkapkan oleh
Bapak Muzanni selaku ketua pemuda Desa Parit Setia pada waktu konflik;

“Supaye konflik daan basar atau meluas dibentuklah ronda masing-
masing desa untuk mengantisipasi karne daan menutup kemungkinan
maseh ade yang lain, selain untuk berjage-jage dan menghindarek
hal-hal yang daan kite inginkan, walaupun konflik udah terjadi tapi
tetap bejage, maklomlah masyarakatkan emosionalnye maseh kuat,
maseh rangasan, garang, daan baik nak kite salahek ye, yang
dikhawaterkan konflik same-same kite agek, jadi same-same pemuda
yang ade disetiap desa diarahkan ke yang baik-baik jangan sampai
udah lakak konflik karne emosional kite maseh tinggi akhirnye kite

37Wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013 selaku ketua FORKANIS
Kecamatan Jawai

38Wawancara dengan Bapak H. Naziri tanggal 27 Februari 2013.
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yang konflik, selain ronda, kite juak menertibkan sisa-sisa tedek
ye.”39

Tidak hanya dalam ronda malam, kelompok yang dibuat juga selalu
berjaga kalau ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan besar seperti hari besar
nasional atau hari besar agama serta acara perkawinan dan acara-acara yang
lainnya.

Peran inilah yang dilakukan oleh elit masyarakat Melayu pasca konflik
untuk menjaga perdamaian di Kecamatan Jawai.Elit Melayu mempunyai
peran yang cukup signifikan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas.

Peran elit dalam menjaga perdamaian bentuknya beragam, masing-
masing elit di masyarakat berperan sesuai dengan statusnya pada waktu itu,
seperti apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Etnis, pemuda, dan
elit masyarakat lainnya. Mereka berperan sesuai dengan perannya masing-
masing.

E. Upaya-Upaya Peace Keeping di Kecamatan Jawai
Upaya untuk menjaga keamanan di Kecamatan Jawai dapat dilihat dari

beberapa sisi seperti;
1. Sisi Hukum

Konflik yang terjadi di Desa Parie Setia memakan korban 3 orang dari
warga Melayu dan dua orang luka-luka. Upaya dari pihak hukum dalam hal
ini Kepolisian, melakukan langkah-langkah persuasif dengan kedua etnis yang
bertikai, supaya mau menyerahkan oknum pelaku pembunuhan di Desa Parit
Setia. Dari pihak Melayu menyerahkan pelaku penyerangan terhadap Hasan
sedangkan dari pihak Madura hanya menyerahkan satu pelaku pembunuhan
pada kejadian tanggal 19 Januari 1999 di Desa Parit Setia.40

Warga Melayu tidak puas dengan tindakan warga Madura yang hanya
menyerahkan satu orang pelaku saja, kemudian desakan datang dari warga
Melayu kepada pihak Kepolisian dan barulah aparat menangkap tiga orang
Madura lagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan tersebut. Pihak keamanan
juga berusaha untuk selalu bersosialisasi kepada masyarakat dan langsung
turun kepada masyarakat supaya apa yang terjadi di masyarakat cepat diatasi.

39Wawancara dengan Bapak Muzanni tanggal 27 Februari 2013 sekarang menjabat Sekretaris
Desa Parit Setia.

40Diolah dari wawancara dengan Bapak Malik Saleh, tanggal 5 Maret 2013.
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Tidak hanya kepada masyarakat, pihak Kepolisian juga memberikan
penyuluhan hukum kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat, pemuda,
organisasi yang ada di Kecamatan Jawai, ini dilakukan supaya masyarakat
mengerti tentang hukum dan ini terus berlangsung sampai sekarang, seperti
yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 oleh TNI dan Polri. Kegiatan ini
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Jawai pada
khususnya dan Sambas pada umumnya.41

2. Sisi Budaya
Upaya yang dilakukan untuk menjaga perdamaian dari sisi budaya

dengan membentuk Forum Komunikasi Antar Etnis di Kecamatan Jawai.
Selain bergerak di bidang sosial, FORKANIS juga bergerak dibidang budaya,
seperti kegiatan yang dilakukan dengan tema “Nada dan Dakwah.” Dalam
kegiatan tersebut, dari setiap etnis di minta untuk menampilkan budayanya
masing-masing. Ini dilaksanakan pada setiap hari-hari besar nasional maupun
keagamaan. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan FORKANIS, menjalin
silarurrahmi dan mempererat persaudaraan antara etnis yang ada di
Kecamatan Jawai.42

Forum ini juga melibatkan pimpinan agama, pemuka adat, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya yang benar-benar
mengakar dari semua etnis yang ada di Kecamatan Jawai.  Tugas utamanya
dari forum tersebut adalah menyatukan perbedaan budaya yang ada.Di
samping memberi penyuluhan, pengarahan dan pengertian tentang bagaimana
menjaga kerukunan menumbuhkan keharmonisan, keterbukaan, saling
menghormati serta menghargai perbedaan budaya yang ada sehingga selalu
tercipta persatuan dan kesatuan bangsa.43

3. Sisi Agama
Upaya melalui agama juga di pandang perlu untuk menjaga keamanan,

karena tokoh agama merupakan salah satu elit yang di pandang oleh
masyarakat. Upaya untuk menjaga perdamaian yang dilakukan oleh elit
agama seperti; khutbah, ceramah-ceramah keagamaan dan lain sebagainya
yang materinya disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu, apalagi kondisi

41Diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono melalui HP tanggal 22 Maret 2013, lihat juga
http://www.equator-news.com/sambas/20130321/kamtibmas-pasti-terjamin diakses tanggal 24 Maret
2013.

42Diolah dari wawancara dengan Bapak Malik Saleh tanggal 5 Maret 2013.
43Ibid.,
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masyarakat pada waktu itu masih dalam keadaan trauma, rasa takut dan lain
sebagainya.44

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti
kegiatan hari besar Islam dan agama lain yang ada di Kecamatan Jawai
merupakan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar agama yang ada
di Kecamatan Jawai. Selain itu, kerjasama antar yayasan-yayasan seperti
yayasan Kristen, Budha dan agama lainnya yang digalakkan oleh FORKANIS
mendapat dukungan dari Muspika setempat, karena hal ini untuk
mempermudah komunikasi antar agama dan Muspika yang ada di Kecamatan
Jawai.45 Disini elit agama menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui
dialog dengan elit-elit dari agama lain.

Para elit agama memiliki media untuk menyampaikan pesan perdamaian
versi mereka serta memiliki sarana-sarana yang strategis untuk
mengkampanyekan perdamaian seperti pada forum-forum kultural atau pada
acara-acara yang bersifat keagamaan masing-masing.

4. Sisi Politik
Upaya yang dilakukan oleh elit politik untuk menjaga perdamaian di

Kabupaten Sambas sama sekali tidak terlihat perannya. Ini karena wacana
untuk perdamaian dianggap kontra-produktif untuk partai. Wacana
rekonsiliasi tidak menguntungkan bagi parpol dan menghindar dalam
persoalan rekonsiliasi/perdamaian tersebut. Jika partai mendukung wacana
rekonsiliasi, maka dianggap mendukung warga Madura dan memihak kepada
salah satu kelompok atau dianggap memperjuangkan kepentingan Madura.46

Berbeda dengan kondisi Kabupaten Sambas, di Kecamatan Jawai, elit
politik juga berperan dalam menjaga perdamaian/rekonsiliasi, ini terlihat
bergabungnya elit politik ketika mengadakan penyuluhan, pembinaan,
kegiataan-kegiatan yang diadakan oleh FORKANIS atau FKPM. Elit politik
tidak menonjolkan bahwa mereka sebagai anggota politik, tetapi mereka
bergabung dengan sendirinya pada organisasi, tokoh masyarakat serta pihak
keamanan dan mereka sudah dianggap salah satu orang yang di tuakan/
dipandang dalam masyarakat.47

44Diolah dari wawancara dengan Bapak H. Naziri tanggal 27 Februari 2013.
45Diolah dari wawancara dengan Bapak Malik Saleh melalui HP tanggal 6 Mei 2013.
46Heru Cahyono, Konflik Kal-Bar dan Kal-Teng...h. 147.
47Diolah dari wawancara dengan Bapak Uray Kamaluddin tanggal 7 Maret 2013.
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5. Sisi Pemerintah
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga perdamaian di

Kecamatan Jawai pasca konflik, menyerukan kepada masyarakat agar segera
menghentikan pertikaian dan tokoh masyarakat di himbau untuk
menenangkan warganya masing-masing di setiap desa, agar konflik tidak
meluas ke desa-desa yang lain. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan juga
memfasilitasi untuk mengadakan perundingan antara kedua etnis yang
bertikai, yang dilaksanakan di pendopo Kantor Camat Jawai.48 Selain itu,
pemerintah Kabupaten juga menginstruksikan kepada Kepala Desa melalui
Camat setempat untuk menginventarisir tanah, harta benda yang di tinggalkan
oleh etnis Madura dengan adanya surat edaran dari Bupati Sambas.49

Pemerintah yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian berusaha untuk
mengungsikan warga Madura dari Kecamatan-kecamatan yang berkonflik
seperti Kecamatan Jawai, Tebas dan Pemangkat ke tempat yang lebih aman
seperti Singkawang dan Pontianak.

Selain surat sedaran dari Pemerintah untuk menginventarisir tanah, harta
benda yang di tinggalkan warga Madura, Bupati Sambas membuat himbauan
tertulis supaya warga masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan
ketentraman bersama serta mendukung adanya pernyataan sikap dan
pernyataan bersama tokoh-tokoh masyarakat Melayu, Madura dan Dayak.50

Tidak hanya itu, Pemerintah juga melakukan pendekatan cara alamiah.
Pendekatan alamiah yang dilakukan pemerintah semakin kuat dengan
masuknya etnis Madura secara perlahan-lahan di beberapa wilayah seperti
Singkawang sejak tahun 2004, dengan menerapkan konsep pilih antah.51

Tetapi dengan konsep ini, menimbulkan bahwa pemerintah kurang berperan
dalam proses rekonsiliasi. Pendekatan alamiah ini di dasarkan pada sebuah

48Diolah dari wawancara dengan Bapak Uray Kamaliddin, tanggal 7 Maret 2013.
49Diolah dari wawncara dengan Bapaln Sarjo Jur’in, tanggal 26 Februari 2013 dan Bapak

Sartono, tanggal 27 Februari 2013.
50Bambang Hendarta Suta Perwana, Konflik AntarKomunitas... h. 63.
51Dalam konsep pilih antah, orang-orang Madura diperbolehkan kembali namun dengan syarat

harus memiliki track record bagus seperti tidak pernah terlibat tindak kriminal atau tidak pernah
bermasalah dengan penduduk setempat, serta tidak terlibat dalam konflik tahun1999. Orang Madura
yang diperbolehkan kembali dilakukan dengan sistem seleksi. Kriteria penyeleksian meliputi: pertama;
warga Madura yang mengalami kawin campur dengan Melayu, entah itu kawin campur melalui laki-
laki Melayu Sambas dan wanita Madura atau laki-laki Madura dengan wanita Sambas, kedua; dengan
memperhatikan lamanya hidup di Sambas yakni mereka yang sudah berada di Sambas setidaknya satu
generasi atau 25 tahun. Bagi warga Madura yang memenuhi kriteria ini sebenarnya layak disebut
“putra daerah Sambas”, ketiga; selama tinggal di Sambas tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan
kriminal.
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asumsi kekhawatiran bahwa kalau perdamaian dipaksakan secara formal
masyarakat akan tidak bisa menerima dan menyebabkan konflik akan terulang
lagi.52

Pemerintah Kecamatan juga selalu mengadakan rapat koordinasi
(RAKOR) yang diadakan sebulan sekali dengan Kepala Desa, Polres,
Koramil, KUA dan organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan Jawai. Ini
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensosialisasikan program
yang telah di buat dan salah satu cara untuk mendengarkan aspirasi dari
masyarakat melalui Kepala Desa. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali dan
terus berlangsung sampai sekarang.53

Langkah berikutnya adalah bagaimana menjaga perdamaian agar dapat
berkesinambungan menjadi program di Kecamatan Jawai, yang diterjemahkan
dalam kebijakan dan operasional program yang sifatnya integratif dan
komprehensif untuk menunjukkan perdamaian di Kecamatan Jawai.

Upaya perdamaian yang dilakukan di Kecamatan Jawai tidak hanya
melibatkan Pemerintah yang dalam hal ini pihak keamanan, tetapi elit
masyarakat Melayu juga berperan dalam menjaga keamanan. Governing elite
yang dalam hal ini Pemerintah setempat yang didukung non Governing elite
berusaha untuk menjaga agar jangan sampai konflik yang terjadi terulang
kembali. Selain itu, Governing elite dan non Governing elit selalu
bekerjasama untuk memelihara keseimbangan atau pemulihan keseimbangan
setelah terjadi konflik.

E. Penutup
Terjadinya kembali konflik di Kecamatan Jawai antara etnis Madura

dan etnis Melayu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Melayu
terhadap berbagai perilaku, sikap dan perbuatan masyarakat Madura yang
terkesan arogan, anarkis dan sewenang-wenang. Benturan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh etnis Madura tidak hanya terhadap masyarakat Melayu,
tetapi dialami juga oleh etnis Cina lainnya, dan perlakuan yang kurang pantas
tersebut sudah berlangsung cukup lama, sehingga kemarahan dan
kekecewaan etnis Melayu menjadi menumpuk (terakumulasi) sehingga
terjadilah konflik yang besar-besaran dan menyeluruh di Kabupaten Sambas
sampai pada pengusiran terhadap etnis Madura dari Kecamatan Jawai dan
Kabupaten Sambas pada umumnya. Selain akumulasi kekecewaan, perbedaan

52Heru Cahyono dkk, Konflik Kal-Bar dan Kal-Teng... h. 118.
53Diolah dari wawancara dengan Bapak Sartono tanggal 22 Maret 2013.
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kultur budaya juga menjadi penyebab konflik etnis di Kabupaten Sambas,
manakala etnis Madura tidak mengindahkan dan menghormati adat istiadat
dan budaya yang ada di masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh elit masyarakat Melayu yang
bekerjasama dengan Pemerintah supaya konflik tidak terjadi lagi seperti
perjanjian yang dilakukan di pendopo Kantor camat Jawai dan Gedung Serba
Guna Sentebang, tetapi konflik masih saja terjadi. Selain beberapa perjanjian
yang dilakukan, elit juga melakukan pendekatan kepada masyarakat baik itu
bersifat individu dn keluarga.

Walaupun konflik yang terjadi beberapa kali, masyarakat masih
bersedia untuk berdamai, langkah dari elit masyarakat Melayu untuk
berdamai dipandang positif karena ini merupakan langkah awal untuk
menjaga perdamaian antara etnik Melayu dengan Madura. Selain itu, elit
masyarakat Melayu juga bekerjasama dengan Kepolisian, TNI sehingga
berbagai isu-isu yang datang dapat diatasi bersama.

Adanya rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian
diantara elit dengan masyarakat serta pihak Muspika di Kecamatan Jawai,
adanya rasa persatuan dan kesatuan sehingga ada ungkapan “Jawai bersatu.”
Menjalin kemitraan merupakan kunci untuk terciptanya situasi yang
kondusif. Membina perdamaian yang berkesinambungan serta kepercayaan
yang diciptakan dari tingkat gressroot ini akan menjadikan kemandirian
dalam menyelesaikan konflik yang tak lepas dari peran elit yang ada di
masyarakat yang berfungsi dengan baik.

Usaha menjaga perdamaian di Kecamatan Jawai pasca konflik yang
dilakukan oleh elit Melayu seperti memberikan bimbingan, himbauan kepada
masyarakat, melakukan pendekatan baik itu individu maupaun keluarga serta
pendekatan melalui budaya. Selain itu, elit masyarakat Melayu juga menjalin
kerjasama dengan instansi baik di Kecamatan atau di luar Kecamatan dan
dengan organisasi lain yang diharapkan bisa membantu untuk menjaga
keamanan di Kecamatan Jawai. Disisi lain, pemerintah juga selalu
berkomunikasi dengan elit di tingkat Desa dan organisasi yang ada.

Upaya untuk menjaga keamanan di Kecamatan Jawai juga dapat dilihat
dari berbagai sisi, seperti sisi hukum, sisi budaya, sisi agama, sisi politik dan
pemerintah. Upaya ini dilakukan secara secara terus menerus dan
berlangsung sampai sekarang.
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