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Abstract 
 

In multicultural societies, with a wide variety of ethnicities and tribes who are covered by a 
plural culture is a reality that happens in life. But the plurality in society itself is very vulnerable 
to a conflict that at times would appear and become a violence against minority groups.Flict 
occurring between Chinese ethnic and tribes Pandhalungan have long happened was in 1967 riot 
anti-Cina occurring in Situbondo, Besuki and Panarukan,and in 1996, a similar incident also 
occurred the conflict that led to the riots and the discrimination against the ethnic Chinese.The 
roots of the conflict which aspects influenced the onset of violence are quite diverse, national 
political situation at that time which facilitates community easily ignited emotions.A factor of 
economic gap between a person of chinese descent and indigenous also be the cause of in the 
conflict,Where the economic gap with the cause of social jealousy eventually gave birth to the 
latent conflicts,Factors this is what projects are still attached to society Pandhalungan especially 
in sub-district besuki.Pendhalungan society assumes that people of Chinese descent at the 
moment too dominate over them, especially in terms of the economy.To reduce escalation of 
conflicts, so the need for handling the early roots of the conflict such as the role of the 
Government in terms of the fulfillment of basic needsand the recognition of the identity of 
minorities and the role of society is also indispensable in restoring political stability. 
 
Keywords: history of ethnic Chinese and the public Panndhalungan, social disparities, conflict 

resolution 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Sebagai negara yang mempunyai berbagai macam suku bangsa dan etnis serta 
kebudayaan yang beragam, Indonesia memiliki semboyan bhineka tunggal ika sebagai 
alat pemersatu yang disadari keberadaannya. Keanekaragaman bangsa Indonesia sendiri 
terbentuk melalui sebuah proses seperti, kedatangan imigran asing yang datang ke 
nusantara dan kemudian menetap. Para pendatang diantaranya berasal dari cina, india, 
eropa dan arab. Sehingga dari situlah terbentuk sebuah keanekaragaman suku bangsa 
serta budaya. Dan diantara orang-orang asing yang paling banyak datang ke nusantara 
merupakan orang Cina atau Tionghoa. 

Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini bukanlah tanpa 
hambatan. Keanekaragaman itu sendiri sangat rentan terhadap munculnya sebuah 
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konflik, dan konflik itu sendiri muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yang 
diantaranya faktor ekonomi dan politik.Ini terbukti dengan adanya serentetan peristiwa 
perselisihan antara orang pribumi dengan orang pendatang seperti etinis Cina atau 
Tionghoa. 

Kemunculan peranakan Cina sendiri di dalam bidang politik dan ekonomi telah 
lama terjadi yakni, pada akhir abad delapan belas dan pada awal abad Sembilan belas. 
Tidak diragukan lagi mereka memainkan peranan penting dalam lingkar perekonomian 
lokal yang dianugerahi beragam gelar seperti rangga, tumenggung dan bupati. 
Perkembangan ini memunculkan kebencian dan memicu konflik etnis seperti 
ditunjukkan oleh peter carey,kwee hui kian,Claudine salmon,jhon bastin dan Robert 
van niel. Di bawah para penguasa cina, banyak pemimpin lokal Jawa mengalami 
kemunduran dan diganti oleh orang-orang cina. Dominasi ini terus berlanjut hingga 
terjadi perselisihan berdarah yang menyebabkan tewasnya tuan tanah cina Han Tik Ko, 
dan beberapa pejabat eropa pada tahun 1813 (Sri, Margana, 2012: 277). 

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor kekuasaan dan ekonomi sejak dahulu 
memang menjadi penyebab timbulnya konflik antara masyarakat pribumi dan orang 
asing peranakan cina. Dimana semenjak VOC menyerahkan kawasan-kawasan seperti 
Besuki, Panarukan, Lumajang, Jember dan Bondowoso kepada para pengusaha cina, 
semenjak itulah para penguasa lokal dan masayarakat pribumi melakukan pembe-
rontakan. 

Dari semua yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba mendalami seberapa 
jauh pengaruh kesenjangan ekonomi terhadap konflik anatar etnik.Dan penulis juga 
mengharapkan tulisan ini bisa dijadikan bahan renungan dan tinjauan akademis terhadap 
penanganan konflik, serta diharapkan untuk dapat membangun kesadaran masyarakat 
terutama masyarakat Pandhalungan dan etnis Tionghoa didalam mencari pemecahan 
akar masalah atau resolusi konflik. 

B.  Metodologi 

Dalam penyusunan makalah ini, penulis melakukan langkah-langkah 
metodologis dengan mengunjungi tempat ibadah atau klenteng warga Tionghoa di 
Besuki. Dan mewawancarai seorang penjaga klenteng mengenai keadaan saat ini 
tentang hubungan masyarakat Pandhalungan dan etnis Tionghoa. Penulis juga mencoba 
mengkaji studi literatur mengenai sejarah konflik antara etnis Tionghoa dan masyarakat 
pandhalungan serta penyebab yang melatar belakanginya, dan mencoba mencari 
informasi atau dokumen melalui internet untuk mengumpulkan fakta awal dan peta 
persoalan makro. 

Kemudian analisis terhadap hasil temuan tersebut kedalam teori-teori konflik, 
untuk kemudian mengetahui potensi dan kedalaman konflik, serta unsur-unsur konflik 
laten yang melekat saat ini. 

C.  Analisis 

1.  Masyarakat Pandhalungan 

Disebut masyarakat pandhalungan karena masyarakat tersebut berbudaya baru, 
yang proses terbentuknya melalui percampuran dua budaya dominan yakni budaya Jawa 
dan Madura. Secara administratif, kawasan kebudayaan pandhalungan meliputi 
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kawasan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso Jember dan 
Lumajang.  

2.  Perilaku Masyarakat 

Masyarakat pandhalungan cenderung akomodatif dan menghargai perbedaan, 
dan rasa kecemburuan sosial yang bernuansa pribumi dan non pribumi, serta orang 
pandhalungan juga dikenal tidak suka basa-basi, jika merasa tidak senang mereka akan 
mengungkapkannya. Dari tipe perilaku inilah yang kemudian melahirkan benih-benih 
konflik, dimana konflik yang bersifat laten tersebut muncul karena karakter atau 
perilaku masyarakat yang cenderung keras dan juga diiringi faktor kesenjangan sosial. 

3.  Ciri-ciri masyarakat pandhalungan secara garis besar 

Masyarakat pandhalungan sebagian besar agraris tradisional, berada di 
pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri. Tradisi dan 
mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya, takut menyimpang dari 
pikiran dan pendapat yang berlaku umum, terbuka terhadap perubahan dan mudah 
beradaptasi, ekspresif dan transparan serta tidak suka memendam perasaan atau basa-
basi dan keputusan bertindaknya mengikuti keputusan para tokoh yang dianut atau 
paternalistik. 

4.  Hubungan Masyarakat Pandhalungan dan Etnis Tionghoa 

Hubungan masyarakat pandhalungan dengan etnis Tionghoa maupun orang 
peranakan cina sendiri telah berlangsung sejak abad ke delapan belas. Dimana pada saat 
itu ketika kawasan ujung timur pulau jawa berada dalam kekuasaan VOC yang saat itu 
dipimpin oleh gubernur Marshall Herman Deandels, dan semenjak krisis finansial 
mendorong Netherland East IndiesGovernment melakukan segala upaya untuk 
mendapat sumber pemasukan baru. Termasuk diantaranya dengan cara menjual atau 
mengontrakkan pengelolaan tanah kepada para tuan tanah cina (Lekkerkerker, dalam Sri 
Margana, 2012). 

Dan dari sejumlah kawasan yang diperjualkan kepada tuan tanah cina tersebut, 
yakni kawasan Besuki dan Panarukan yang diyakini oleh Goldbach memiliki potensi 
pemberontakan yang sangat besar, dan dalam kurun waktu satu setengah tahun 
kemudian prediksi tersebut terbukti (Goldbach, dalam Sri Margana, 2012). 

Hubungan antar etnik didaerah Kabupaten Situbondo sendiri mengalami pasang 
surut, dan menimbulkan berbagai macam pergolakan.Puncaknya ketika kerusuhan dan 
kekerasan terhadap etnis Tionghoa meletus pada tahun 1967 dan 1998. Dimana akibat 
dari terjadinya konflik manifest tersebut menimbulkan luka yang mendalam bagi orang-
orang peranakan cina sebagai kelompok minoritas yang tertindas. Kerusuhan yang 
terjadi di tahun 1998 tidak hanya berdampak pada pengrusakan sejumlah toko milik 
orang-orang peranakan cina, tempat ibadah atau klenteng yang berada di Kecamatan 
Besuki kelurahan pecinan juga  ikut menjadi sasaran amuk masa saat itu. 

Dari berbagai serentetan peristiwa yang terjadi, terdapat beberapa penelitian 
mengenai kerusuhan atau konflik manifest yang terjadi antara etnis Tionghoa dan 
masyarakat pribumi di Situbondo. Dan beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 
konflik yang terjadi pada saat itu ialah disebabkan oleh faktor situasi politik nasional 
yang diselingi faktor ekonomi. 
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Secara sosio-ekonomi, posisi ekonomi yang kuat dari warga Indonesia keturunan 
Cina telah berhadapan dengan ketertinggalan warga negara Indonesia asli atau pribumi. 
Secara historis, posisi ekonomi tersebut berawal dari kebijaksanaan pemerintah Hindia 
Belanda yang menjadikan orang cina sebagai kelas perantara (go between) ataupun 
kalangan menengah (Achmad Habib, 2004: 19). 

Warisan sejarah masa lampau hingga saat ini masih cukup berpengaruh dalam 
hubungan etnis tionghoa dan masyarakat lokal. Ketika penjajahan Belanda menerapkan 
Devite et Impera , politik memecah belah. Dimana kala itu penjajah Belanda membagi 
penduduk Nusantara kedalam tiga golongan yakni: 

Kelas paling atas: yakni Bangsa Eropa, di tengah: Timur Asing, mayoritasnya 
Cina dan dibawah sekali: yakni “Inlanders”, bumi putera atau pribumi. Ketiga 
kelompok ini hidup terpisah satu sama lain dan memainkan peranan serta kedudukan 
ekonomi yang sangat berbeda, dimana kelompok pribumi berada pada kelas paling 
bawah yang kemudian Belanda menggunakan politik adu domba terhadap kedua 
golongan (antara cina dan pribumi). Bahkan ada kebencian yang mendalam diantara 
kedua golongan tersebut, inilah bom waktu yang ditinggalkan penjajah! (Junus,Jahya, 
dalam Alfian, Hamzah, 1998: 84). 

5.  Konflik Laten Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan 

Konflik laten merupakan konflik yang bersifat tersembunyi dan perlu diangkat 
ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Situasi dan kondisi yang terjadi saat 
ini ialah, hubungan antara masyarakat lokal atau pandhalungan dan etnis Tionghoa 
telah mengalami peningkatan dalam hubungan yang cukup harmonis didalam kehidupan 
baik itu secara sosial-budaya maupun didalam aktifitas ekonomi diantara keduanya, 
terutama pasca konflik yang berujung pada kekerasan yang terjadi pada tahun 1967 dan 
1998 di daerah Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Besuki. 

Namun keharmonisan hubungan tersebut bukan berarti tidak ada sentimen 
negatif dari tiap anggota masayarakat. Pada akhir-akhir ini terjadi sebuah insiden kecil, 
dimana dua orang pria dari masyarakat pandhalungan yang pada saat itu sedang ber-
belanja di apotek yang notabene pemiliknya merupakan warga keturunan Tionghoa. 
Insiden kecil tersebut terjadi ketika kedua orang pria tersebut tergesa-gesa dan ingin 
cepat dilayani, seketika itu juga si pelayan sekaligus pemilik toko menegur kedua orang 
pria tersebut dan menyuruhnya mengantri. Dari teguran tersebut kemudian kedua pria 
ini merasa tidak terima bila dirinya direndahkan oleh orang “Cina”, dan mereka juga 
berujar bahwa orang-orang “Cina” pada saat ini mulai bertindak “sewenang-wenang” 
dengan keadaan ekonomi yang mereka miliki. 

Tentu hal tersebut merupakan benih-benih konflik laten yang mulai timbul pada 
segelintir anggota masyarakat pandhalungan. Meskipun sentiment negative tersebut 
hanya diungkapkan oleh dua orang, tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat 
yang lain juga merasakan hal yang sama yakni sentiment negative terhadap warga 
keturunan Tionghoa. 

Menurut (Koentjaraningrat, 1993: 16) dari dalam segi sistem ekonomi maupun 
dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnik Cina tampak terpisah dari masyarakat 
lingkungannya. Mempertimbangkan gejala-gejala tersebut, tidak mengejutkan bila 
hubungan laten antara etnikasli Indonesia dengan etnik Cina digambarkan sebagai “api 
dalam sekam” (Achmad Habib, 2004: 19). 
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Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan 
sebuah jaminan bahwa didalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan perten-
tangan. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam masyarakat orba. Masyarakat orba tampak 
harmonis, damai, dan kecilnya tingkat pertentangan diantara anggota-anggota 
masyarakat baik dalam dimensi ekonomi, etnis, maupun agama. Akan tetapi dibalik 
stabilitas, keharmonisan, dan perdamaian tersebut ternyata terdapat konflik laten yang 
begitu besar. Hal ini dibuktikan ketika orba dan struktur kekuasaannya runtuh, berbagai 
konflik laten dalam dimensi etnis, keagamaan dan separatisme merebak seperti jamur di 
musim hujan (Novri, Susan 2010: 100). 

Jadi walaupun keadaan masyarakat pandhalungan dan warga Tionghoa 
khususnya di daerah Besuki saat ini terlihat stabil dan harmonis, namun benih-benih 
konflik yang terpendam masih cukup melekat pada segelintir anggota masyarakat. Dan 
apabila unsur laten tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, maka hal tersebut 
kemungkinan akan berubah menjadi konflik laten atau konflik yang berujung pada 
kekerasan. 

Fenomena konflik dapat dipandang sebagai proses sosiasi. Sosiasi bisa mencip-
takan asosiasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok 
masyarakat.Sebaliknya, sosiasi juga bisa melahirkan disasosiasi yakni para individu 
mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya feeling of hostility secara ilmiah. 
Simmel juga menyatakan: “The actually dissociating elements are the cause of the 
conflict-hatred and envy, want and desire”(Unsur-unsur yang sesungguhnya dari 
disasosiasi adalah sebab-sebab konflik –kebencian dan kecemburuan, keinginan dan 
nafsu). (Simmel, dalam Novri, susan, 2010: 47). 

Bila melihat lagi kebelakang, tepatnya di akhir-akhir menjelang keruntuhan 
rezim orde baru,dimana konflik antar etnik pecah di sejumlah daerah Indonesia 
termasuk yang terjadi di kabuapten Situbondo yang telah menyebabkan kekacauan dan 
kerusakan infrastruktur. Dari serentetan peristiwa tersebut tidak terlepas dari adanya 
sosiasi antar kedua golongan, dan dengan seiring perkembangannya sosiasi yang terjalin 
tersebut, kemudian berubah menjadi disasosiasi hingga timbul sebuah kebencian antar 
kedua golongan dan rasa keinginan untuk menjadi sama atau lebih unggul dari golongan 
yang lain melalui sebuah pertentangan atau konflik. 

Masyarakat pribumi pada dasarnya merupakan masyarakat timur yang toleran. 
Yang mudah menerima kelompok ras lain seperti ras Arab, Eropa dan kelompok rasa 
tau etnik lainnya. Tetapi tidak demikian dengan kelompok keturunan etnik Cina, 
ketegangan demi ketegangan dan pertentangan baik itu yang terselubung maupun 
terbuka mudah sekali timbul. Masalah utama timbulnya hal tersebut antara lain karena 
banyak diantara kelompok ras Cina yang masih merasa dirinya lebih dari kelompok ras 
pribumi. Karena itu, kelompok Cina dari zaman Belanda hingga saat itu tahun (1967), 
sebagian besar hidup terpisah, menjaga jarak, dan membentuk garis pemisah dengan 
kelompok masyarakat pribumi (Retno dan Bambang, 2012: Vol.12). 

6.  Kesenjangan Sosial Masyarakat Pandhalungan dan Etnis Tionghoa 

Rasa sentimentil tidak semata-mata tumbuh didalam kehidupan dan hubungan 
antar etnik. Namun yang perlu dicermati lebih dalam ialah, suatu penyebab yang 
melatar belakangi tumbuhnya rasa sentimentil oleh suatu kelompok terhadap kelompok 
masyarakat lain. Begitu juga dengan rasa sentiment yang tumbuh pada masyarakat 
pribumi terhadap orang keturunan Cina, rasa kebencian serta konflik yang pernah terjadi 
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tidak semata-mata terjadi begitu saja, berbagai penyebab turut mengiringi konflik 
tersebut. Dan penyebab tersebut diantaranya kesenjangan sosial, dominasi politik 
maupun ekonomi, serta perbedaan budaya antar etnik. 

Menurut Kleden (1992: 152), permusuhan dan kekerasan terhadap sebuah 
kelompok etnis, seperti yang terjadi pada kelompok etnik Cina, tidak pernah bersifat 
murni etnik. Memang benar, perbedaan etnis, perbedaan budaya dan perbedaan ras bisa 
menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak sendirinya menimbulkan dendam 
antar etnik yang mendalam, yang membawa kepada kekerasan. 

Perbedaan budaya dan berkelainan etnik, paling mungkin hanya menimbulkan 
salah pengertian. Hubungan etnik baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau 
perbedaan antar etnik yang satu dengan etnik yang lain disertai juga dengan dominasi 
politik ataupun ekonomi oleh etnik yang satu terhadap etnik yang lain. 

Konflik dan kekerasan antar etnik yang pernah terjadi di Besuki sejak dahulu 
tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatar belakanginya.Seperti pada masa 
pendudukan pemerintah kolonial pada abad delapan belas, dimana pada saat itu terjadi 
pemberontakan besar-besaran oleh masyarakat pribumi terhadap tuan tanah yang 
notabene orang peranakan Cina, pemberontakan tersebut tidak terlepas dari dominasi 
etnis Cina saat itu di bidang politik dan ekonomi yang diwarisi oleh pemerintah 
kolonial. 

Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya sudah mengandung kekerasan 
struktural, karena bukan merupakan hubungan setara, melainkan ditandai oleh 
keunggulan dominan satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain. Kalau dominasi ini 
kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik, 
atau perbedaan yang terlalu besar dalam penguasaan asset dan penghasilan ekonomi, 
maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami deperesi 
atau ketergantungan. Menyusul kemudian konflik antara pihak yang menguasai dan 
pihak yang merasa dikuasai, yang apabila mengalami eskalasi, dapat berkembang 
menjadi kekerasan (Kleden, dalam Ahmad, Habib, 2004: 25). 

Konflik antar etnik, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah etnik 
semata, tetapi lebih menyangkut hubungan kekuatan ekonomi-politik.Orang atau 
kelompok yang mempunyai kekuatan politik bisa mempertukarkan kekuatan plotiknya 
dengan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi 
dapat mempertukarkan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan perlindungan dan 
kemudahan politik (Ahmad,Habib, 2004: 26). 

Keberhasilan etnik Cina menguasai sektor ekonomi nasional oleh banyak pakar 
ilmu sosial selalu disebut sebagai faktor “pencetus kecemburuan sosial”, penyebab 
mereka menjadi sasaran “amuk masa”. Peristiwa kerusuhan di sejumlah daerah selama 
musim pemilu 1997, atau pada saat krisis ekonomi dan melangkanya sembako yang 
sempat membuat masyarakat panik, berkembang menjadi kerusuhan anti-Cina (Adhie, 
Massardi dalam Alfian, Hamzah, 1998). 

Konflik dan kekerasan yang pernah terjadi di daerah Situbondo dan Besuki, 
kerap dikaitkan dengan isu Muslim dan non Muslim. Berdasarkan informasi yang 
diperoleh melalui beberapa informan yang bertempat tinggal di pecinan kecamatan 
Besuki dan informasi melalui media, menunjukkan bahwa konflik yang berujung 
kekerasan yang terjadi pada tahun 1996 tersebut berawal dari sebuah kasus penghinaan 
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agama, yang kemudian pelaku yang bernama Saleh hanya dikenakan vonis hukuman 
penjara lima tahun, kemudian masa tidak menerima vonis yang dianggap terlalu ringan 
tersebut dan masa juga menduga bahwa Saleh disembunyikan didalam salah satu gereja. 
Seketika itu pula, masa yang tersulut emosi melakukan pengrusakan terhadap tempat 
ibadah orang Kristen dan Tionghoa serta penjarahan terhadap bebrapa toko milik warga 
keturunan Tionghoa. 

Dalam konteks kekinian, benih-benih konflik yang mulai tumbuh pada 
masyarakat Pandhalungan terhadap etnis Tionghoa, cenderung menunjuk kepada 
kesenjangan sosial antara keduanya, sehingga dari adanya kesenjangan tersebut 
kemudian melahirkan kecemburuan.Tentu hal tersebut merupakan sebuah “sumbu 
pemicu” terhadap konflik yang sewaktu-waktu bisa meletus kembali.Bila menengok 
lagi kebelakang, pada kasus kerusuhan yang pernah terjadi tersebut, meskipun banyak 
yang mengatakan bahwa penyebabnya ialah isu benturan antara Muslim dan non 
Muslim, namun yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa masa kemudian melakukan 
penjarahan terhadap tempat usaha milik warga keturunan Tionghoa?Hal ini yang 
kemudian dijadikan alasan bahwasanya, kecemburuan sosial masih melekat pada 
masyarakat. 

7.  Resolusi Konflik Sebagai Upaya Preventif Eskalasi Konflik 

Didalam dinamika konflik antar etnik, penyelesaian konflik dapat dicapai 
dengan pengelolaan konflik yang secara langsung membahas tindakan yang berfokus 
pada konflik itu sendiri. Dan pengelolaan konflik bertujuan untuk membentuk upaya 
preventif terhadap terjadinya tindak kekerasan atau konflik manifest. 

Pengelolaan konflik bertujuan untuk menciptakan masyarakat hidup yang damai 
dan tanpa kekerasan. Oleh sebab itu, pengelolaan konflik hendaknya menggunakan 
proses-proses tanpa kekerasan, misalnya dengan cara merangkul, bekerja berdam-
pingan, dan menengahi. Dalam menengahi semua ini seringkali dituntut perubahan 
“aturan main”, penolakan terhadap “permainan politik” yang tidak tulus (Adi, Fahrudin, 
2011: 178). 

Pada kasus konflik laten sendiri, bentuk penanganannya ialah dengan mem-
bentuk upaya preventif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah meluasnya konflik 
menjadi sebuah kekerasan, rekonsiliasi hubungan antar kedua etnik pun perlu dibentuk 
didalam sebuah upaya pencegahan konflik terbuka. Upaya membentuk toleransi juga 
sangat diperlukan untuk saling bisa menerima keberagaman. 

Fisher (2001) mengklasifikasi sumber-sumber konflik dalam teori penyebab 
konflik yang masing-masing, dengan metode dan sasaran yang berbeda, keenam teori 
tersebut ialah: 

 Teori Hubungan Masyarakat, teori ini menganggap bahwa sumber konflik berawal 
dari ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda didalam 
suatu masyarakat. Sasaran didalam teori ini adalah: 1) Meningkatnya komunikasi 
dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik; 2) 
Mengusahakan toleransi agar masyarakat saling menerima keragaman yang ada di 
dalamnya. 

 Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi 
yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang 
mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah: 1) Membantu 
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pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan 
berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi 
berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah 
tetap, 2) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua 
belah pihak atau semua pihak. 

 Teori Kebutuhan Manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan 
oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi 
atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering 
merupakan sebuah inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai ialah: 1) Membantu 
pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama 
kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilakan pilihan-pilihan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, 2) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik 
mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 

 Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, 
yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak 
terselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai ialah, 1) Melalui fasilitasi lokakarya atau 
dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidenti-
fikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan 
untuk membangun emapati dan rekonsiliasi antara mereka, 2) Meraih kesepakatan 
bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. 

 Teori Kesalah Pahaman antar-Budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh 
ketidak cocokan dalam komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.Sasaran 
yang ingin dicapai ialah, 1) Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami 
konflik mengenai budaya pihak yang mengalami konflik, 2) Mengurangi stereotype 
negative yang yang mereka miliki tentang pihak lain, 3) Meningkatkan keefektifan 
komunikasi antar budaya. 

 Teori Transformasi Konflik, berasumsi bahwa sumber konflik berasal dari masalah-
masalah sosial,budaya dan ekonomi (Fisher, dalam Adi, Fahrudin, 2011: 176) 

Bila ditinjau dari teori konflik Fisher, sumber-sumber konflik yang timbul antara 
masyarakat pandhalungan dan etnis Tionghoa tergolong kedalam, teori kebutuhan 
manusia, teori identitas dan teori transformasi konflik. 

Tinjauan dari teori kebutuhan manusia, masyarakat pandhalungan merasa 
bahwa kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, sehingga hal ini kemudian menimbulkan 
kecemburuan terhadap warga etnis Tionghoa yang rata-rata lebih unggul dalam hal 
perekonomian. Dalam upaya pengelolaan konflik ini, peran pemerintah sangat 
diperlukan untuk mengurangi eskalasi konflik seperti membuka lapangan kerja untuk 
masyarakat lokal. 

Tinjauan dari teori identitas, dalam hal ini pengakuan identitas terhadap 
kelompok minoritas yakni warga Tionghoa perlu di tingkatkan, untuk mengembalikan 
kesadaran masyarakat bahwa kedua kelompok mempunyai status yang sama dalam hal 
kewarganegaraan yakni warga negara Indonesia. 

Tinjauan dari teori transformasi konflik, dalam hal ini selain peranan pemerintah 
didalam upaya penyelesaian konflik, peranan dari masyarakat terutama tokoh Agama 
juga sangat diperlukan didalam pengelolaan konflik. Karena mengingat kultur 
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masyarakat Pandhalungan yang rata-rata pemeluk Islam yang beraliran NU (Nahdatul 
Ulama’), dimana sikap dari masyarakat mengikuti tokoh yang dijadikan panutan. 

Peran strategi komunikasi juga sangat diperlukan didalam pengelolaan konflik 
terutama pada konflik laten. Karena komunikasi merupakan kunci dalam mengelola 
konflik, dengan komunikasi seseorang dapat mengelola konflik kearah yang lebih 
baik.Komunikasi yang baik dapat membantu pihak yang bertikai mengidentifikasi 
masalah serta dapat memahami masalah dari sudut pandang masing-masing pihak. 
Komunikasi dapat mencegah konflik apabila, aktor komunikasi menggunakan pesan 
yang dapat diterima secara psikolog dan sosial oleh para pihak yang terlibat 
komunikasi, dan jika salah satu atau semua aktor komunikasi menghormati symbol adat, 
suku, agama dan kepercayaan, serta jika salah satu aktor atau semua aktor komunikasi 
mau dan mampu menempatkan diri atau setara dengan pihak yang lain. 

Strategi komunkasi EC (Equal Communication), strategi ini merupakan strategi 
komunikasi untuk mengelola konflik yang paling sesuai untuk konflik laten antara 
masyarakat Pandhalungan dan warga etnis Tionghoa di Kecamatan Besuki. Mengingat 
strategi ini merupakan komunikasi yang dipenuhi dengan pola hubungan yang penuh 
dengan kesetaraan dan kerjasama. 

Strategi EC juga mempunyai pola hubungan sebagai berikut; 1) Pola hubungan 
yang dipenuhi dengan suasana saling mendukung dan bukan pola hubungan yang 
menang sendiri, 2) Pola hubungan yang saling bergantung atau membutuhkan dan 
bukan pola hubungan dimana kedua pihak saling menandingi, 3) Pola hubungan yang 
ditunjukkan dengan kemajuan dan bukan menunjukkan kemunduran, 4) Hubungan yang 
diisi dengan saling percaya dan optimisme kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, 
dan bukan tujuan bersama yang diisi dengan saling tidak percaya dan pesimisme 
didalam mencapai tujuan bersama. 

D.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya konflik 
laten yang melekat diantara masyarakat Pandhalungan dan warga etnis Tionghoa 
merupakan konflik yang dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial yang kemudian 
melahirkan kecemburuan sosial. Peristiwa konflik yang pernah terjadi pada masa lalu 
tepatnya pada tahun 1996, memang banyak yang menyimpulkan bahwa yang melatar 
belakangi terjadinya konflik tersebut ialah faktor perbedaan Agama yang kemudian 
terjadi kesalahpahaman antar keduanya. Namun yang menjadi pertanyaan besar ialah, 
mengapa pada saat konflik yang mengatasnamakan kesalah-pahaman dalam Agama 
tersebut selalu terjadi penjarahan pada tempat usaha milik warga Tionghoa yang juga 
merupakan kaum minoritas. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sebuah kecemburuan 
masyarakat lokal terhadap etnis Tionghoa yang bisa dikatakan ekonominya diatas 
masyarakat lokal sendiri. Pada realita saat ini, meskipun hubungan keduanya tampak 
harmonis dan sikap toleransi yang cukup tinggi, namun benih-benih konflik yang 
sifatnya terpendam masih menyelimuti diantara keduanya. Tentu hal tersebut memerlu-
kan sebuah penanganan untuk meghindari eskalasi konflik, selain dengan menggunakan 
strategi komunikasi dalam pengelolaan konflik, peran serta para masyarakat juga sangat 
dibutuhkan dalam membuat upaya preventif, terutama peran dari para tokoh Agama 
dimana tokoh Agama dijadikan panutan utama bagi masyarakat Pandhalungan. 
Kesadaran nasional juga sangat diperlukan untuk menghilangkan rasa perbedaan 
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menjadi satu kesatuan atau ke-bhinekaan. Di dalam transisi kearah kesadaran nasional 
tersebut, diperlukan sebuah peranan kebudayaan yang perlu diperhatikan, karena 
kebudayaan menurut Raymon William, dalam H.A.R TILAAR kebudayaan sebagai 
suatu sistem yang signifikan melalui sistem tersebut dikomunikasikan keteraturan 
sosial, yang bahkan direproduksi dan dihayati serta dikembangkan oleh individu dan 
masyarakat. 

 
E.  Lampiran 
 

 
 

Gambar 1. Sebuah kelenteng atau tempat ibadah warga Tionghoa di Kecamatan Besuki, 
kelenteng ini bernama POO TONG BIAU. Kelenteng tersebut menjadi saksi bisu konflik yang 

berujung kekerasan antara suku Pandhalungan dan warga Tionghoa pada era orde baru. Di 
mana pada saat itu, kelenteng tersebut juga menjadi sasaran amuk masa selain tempat usaha 

milik orang keturunan Cina. 
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