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PENGANTAR
Dokumen ini disusun sebagai laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa
Konsultasi Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY
Dikhususkan Tentang Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran
Peraturan Daerah. Nomor: 027/11/FPK-A-PK/2018.

Perkembangan Yogyakarta yang

Y

demikian pesat menciptakan kondisi-kondisi sosial budaya yang perlu ditelaah lebih jauh

DI

kaitannya dengan permasalahan keamanan dan ketertiban umum, khususnya karena kedua hal

D

ini telah diatur dalam peraturan-peraturan daerah.

PR

Laporan ini menjelaskan khususnya bagaimana kekuatan-kekuatan sosial membentuk kondisi

ar
ia
tD

yang menjadi potensi tindakan-tindakan radikal, intoleran dan teroristik. Kondisi-kondisi ini
yang perlu diantisipasi dengan strategi kebudayaan praktis dan aturan-aturan penguatan
budaya komunitas-komunitas di Yogyakarta. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pihak-

Penyusun

Se
kr

et

pihak yang berkepentingan.
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1. PENDAHULUAN

1.1. KONTEKS PERMASALAHAN
Menurut Undang-undang nomor 15 tahun 2003, terorisme didefinisikan sebagai tindakan
menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat

Y

secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda oleh pelaku yang

DI

tergabung dalam jaringan berideologi radikal. Sebagai bangsa yang berkeragaman budaya

D

dan agama, tindakan terorisme maupun tindakan kekerasan sosial lain sering muncul dalam
Adanya

PR

bentuk-bentuk permusuhan atau perilaku intoleran terhadap perbedaan SARA.

kasus-kasus kekerasan berlatar belakang ideologi radikal yang mengancam kebhinekaan di

ar
ia
tD

Yogyakarta menuntut dilakukannya kajian kebijakan di tingkat daerah mengenai keamanan
dan ketertiban umum. Di Daerah istimewa Yogyakarta, peraturan daerah telah disusun untuk
menangani masalah keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, yaitu Peraturan

et

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2017. Demikian juga sebelumnya

Se
kr

Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2015 tentang Jaga Warga yang menggunakan sistem
sosial budaya lokal sebagai basis perwujudan keamanan dan ketertiban umum.
Karakter Yogyakarta sebagai melting-pot budaya nusantara memunculkan kebutuhan untuk
menelaah sejauh mana peraturan peraturan daerah dilaksanakan di lapangan selama ini,
seperti misalnya Selanjutnya, peraturan yang berlaku perlu dikaji juga kemampuannya dalam
mengantisipasi kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari segi budaya maupun
sosial ekonomi.
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Yang pertama dari sisi kebudayaan, masuknya ideologi radikal dalam masyarakat mudah
terjadi dalam kondisi anomi, yang dalam ilmu sosial didefinisikan sebagai tidak adanya pola
yang mengatur hubungan antara berbagai fungsi sosial, yang biasa menyertai proses
modernisasi yang mewujud dalam urbanisasi masyarakat (Outhwaite, 1998). Dalam kondisi
ini, kegiatan sehari-hari seperti kerja menjadi semakin kurang bermakna bagi yang
melakukannya. Kekosongan makna inilah yang menjadikan masyarakat rentan dimasuki oleh

DI

Y

ide-ide radikalisme. Namun bagaimana bisa, dalam masyarakat yang sarat dengan kegiatan

PR

D

budaya seperti Yogyakarta, anomi bisa terjadi?

Kenyataan budaya di Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari pola pembangunan kebudayaan

ar
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tD

yang dimulai sejak jaman Order Baru dan semakin intensif pada masa reformasi ini.
Rekayasa kebudayaan dalam program-program pembangunan bersifat “seremonial-teatralekspresif”, merepresi kebudayaan rakyat yang bersifat “fungsional-instrumental-efektif”

et

(Siahaan, 1991). Pola ini berlanjut hingga sekarang saat istilah budaya direduksi menjadi

Se
kr

seni pertunjukan dan karnaval budaya. Atau nilai keutamaan hidup yang direduksi menjadi
cerita di balik motif batik yang dijual kepada turis, dan filosofi hidup yang tereduksi menjadi
berpakaian adat.

Hasilnya adalah, masyarakat yang terasing di tanahnya sendiri, karena pola perilaku dan
pemahaman atas realitasnya tidak cocok dengan ekspresi perkotaan yang dihadapinya seharisehari. Budaya fungsional-instrumental-efektif seperti misalnya sapaan bertopik hal pribadi
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“saking pundi” (dari mana), “tindak pundi” (pergi ke mana) semakin pudar karena proses
keterasingan budaya di atas. Padahal pola budaya tersebut berfungsi menjaga kohesifitas
komunitas dengan mengantisipasi budaya asing. Padahal kedekatan jarak tidak serta merta
menunjukkan kedekatan spasial. Pendatang bisa hidup bersanding dengan penduduk lokal
tanpa ada komunikasi, apalagi ikatan adat istiadat.

Dalam hubungan sosial “berjarak”

semacam ini, orang menjadi ragu dan was-was dalam mengambil tindakan (Allen, 2000).
Psikologi massa seperti ini yang menurunkan efektifitas organisasi keamanan masyarakat

DI

Y

seperti Jaga Warga misalnya.

PR

D

Yang kedua dari sisi sosial ekonomi, dalam risetnya tentang radikalisme pada masa reformasi
di Indonesia, Felix Heiduk menunjukkan beberapa prakondisi radikalisme yang sejalan

(Heiduk, 2012).

ar
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tD

proses urbanisasi yang menghasilkan anomi seperti dibahas di awal latar belakang ini
Beberapa situasi yang menjadi konteks radikalisme tersebut adalah

kepentingan penguasaan oleh elit ekonomi, institusi politik yang masih rawan KKN,

et

kemiskinan yang semakin marak dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu kondisi

Se
kr

sosial ekonomi Yogyakarta perlu ditelaah lebih jauh dalam rangka mengkaji kebijakan
keamanan dan ketertiban, sehingga potensi tindakan intoleran di Yogyakarta semakin dapat
ditera kekuatannya.

Selain itu, Felix Heiduk juga menunjukkan bagaimana pola-pola radikalisme kelompok
militan radikal (lokal) di Indonesia mulai bersinggungan dengan gerakan terorisme
berjaringan internasional (Heiduk, 2012).

Dalam konteks ini, pola tindakan kekerasan
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bergaya gerakan teroris internasional bisa saja dilakukan secara mandiri oleh kelompok
militan radikal tanpa menjadi bagian dari desain besar gerakan terorisme internasional.
Dengan demikian untuk bisa melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan daerah
yang ada, dibutuhkan juga peta social forces (kekuatan sosial) untuk memahami potensi
intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Yogyakarta dalam konteks menjaga ketertiban,
keamanan dan memberikan perlindungan bagi warga.

DI

merupakan hambatan terhadap

D

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum

Y

1.2. KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI DIY

PR

pembangunan manusia seutuhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan manusia

ar
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tD

semacam itu hanya bisa terjadi dalam kondisi ketertiban sosial, di mana setiap orang
mendapat kesempatan dan perlindungan untuk bekerja, belajar dan mengembangkan ekonomi
dan kebudayaannya.

Meredakan eksistensi tindakan destruktif sementara orang yang

melanggar hak hidup dan kebebasan orang lain merupakan tugas negara.

Untuk bisa

et

melakukan ini, negara memiliki monopoli atas kekerasan. Dengan demikian, secara teoritis,

Se
kr

kepolisian sebagai aparat penegak hukum merupakan Secara umum tindakan yang melawan
hukum dapatlah terlihat pada jumlah tindakan kejahatan yang terekam oleh Kepolisian
Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Tabel 1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta,
Tahun 2014 – 2016
No

Jenis Tindak Pidana

2014

2015

2016

1.

Pembunuhan

7

6

5

2.

Penganiayaan berat

65

76

119

192

200

200

147

129

157

(Anirat)
3.

Penganiayaan ringan

4.

Kekerasan Dalam Rumah

Y

(Anira)

DI

Tangga (KDRT)
Perkosaan

8

19

3

6.

Pencabulan

48

24

59

7.

Penculikan

3

7

14

8.

Pencurian dengan

185

231

171

789

619

206

569

563

118

698

767

107

113

3

4

9.

PR

Pencurian Biasa (Termasuk 284
Ringan)

10.

ar
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tD

kekerasan (Curas)

D

5.

Pencurian kendaraan

11.

et

Bermotor (Curanmor)
Pencurian Dengan

12.

Se
kr

Pemberatan (Curat)

Pengrusakan/Penghancuran 49
Barang

13.

Pembakaran Dengan

3

Sengaja
14.

Narkotika dan Psikotropika 103

125

185

15.

Penipuan/Perbuatan

1058

881

672

Curang
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16.

Penggelapan

356

502

417

17.

Korupsi

1

2

4

18.

Permainan

66

101

125

19.

Kejahatan Terhadap

84

97

91

3750

1440

10207

Ketertiban Umum
20.

Lalu lintas

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta
Gangguan terhadap ketertiban umum yang terjadi di Yogyakarta yang cukup menonjol salah

DI

Y

satunya dalah perkelahian massal. Dalam tahun 2014 ada 12 perkelahian massal yang terjadi
antar kelompok masyarakat, termasuk yang bereda desanya. Namun demikian perkelahian

Se
kr

et
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tD

PR

D

massal yang melibatkan aparat tidak ada.
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Tabel 2. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenisnya
per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Kabupaten/Kota

4.
5.
6.
Jumlah

2

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
6

2

-

2

-

2

2

2

1
12

ar
ia
tD

Sumber: BPS Podes 2014

Y

3.

-

DI

2.

Antar
warga
Warga
antar
Desa/kelurahan
Warga
dengan
aparat keamanan
Warga
dengan
aparat pemerintah
Antar
Pelajar/Mahasiswa
Antar Suku

Bantul Gunung Sleman Yogyakarta DIY
Kidul
3
1
1
5

D

1.

Kulon
Progo
kelompok -

PR

Jenis Perkelahian

Resiko penduduk terkena tindak pidana di DIY per 10.000 orang tertinggi adalah di kota
Yogyakarta dan terendah di Gunung Kidul. Menurut angka di bawah, resiko penduduk

et

Yogyakarta terkena tindak pidana hampir sepuluh kali lebih tinggi dari di Gunung Kidul.

Se
kr

Tabel 3 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000
Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016
Kabupaten/Kota 2014

2015

2016

01

Kulonprogo

79

104

103

02

Bantul

93

104

106

03

Gunungkidul

40

48

47

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 10 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

04

Sleman

171

209

200

05

Yogyakarta

457

473

438

06

D.I.Yogyakarta

174

200

188

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Sementara itu selang waktu tindak kejahatan di Gunung Kidul yang terkecil antara Kabupaten

Y

Kota enam kali dari selang waktu di kota Yogyakarta.

2016

01

Kulonprogo

25.14’48”

19.20’24”

19.30’36”

02

Bantul

10.12’36”

09.10’12”

08.58’12”

03

Gunungkidul

28.54’36”

24.12’00”

24.49’12”

04

Sleman

04.45’00”

03.52’48”

04.03’00”

05

Yogyakarta

04.39’00”

04.30’00”

04.51’36”

MAPOLDA DIY

08.18’36”

07.11’24”

08.33’00”

D.I.Yogyakarta

01.23’24”

01.13’12”

01.17’24”

et

ar
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2014

06

2015

Se
kr

Kabupaten/Kota

PR

D

DI

Tabel 4 Selang Waktu (Crime Clock) Tindak Kejahatan Menurut Golongan Kejahatan
di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 - 2016 (menit)

Sumber: Polda DIY
Dengan tingginya perbedaan antara yang terbesar dan yang terkecil, menarik untuk dilihat
bahwa ada 125 pos kamling di Gunung Kidul dibandingkan dengan 31 di Yogyakarta.
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan terlihat dari perbedaan ini.
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Tabel 5 Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di
Provinsi
D.I. Yogyakarta Tahun 2014
Pos Polisi
16
23
25
29
24
117

Pos Kamling
63
63
125
83
31
365

Y

Kabupaten/Kota
Kulonprogo
01
Bantul
02
Gunungkidul
03
Sleman
04
Yogyakarta
71
34
D.I.Yogyakarta
Sumber : BPS, Podes 2014

DI

Tingginya diskrepansi antara tanggungjawab polisi dengan tanggungjawab hansip dengan

D

keadaan kriminalitas di kabupaten kota di DIY menunjukkan bahwa ada aspek kelemahan

PR

kontrol terhadap situasi keamanan. Saat kondisi kerawanan kriminal di Yogyakarta hampir

ar
ia
tD

enam kali lipat, rasio polisi di kota sebenarnya sudah tiga kali lipat lebih tinggi.

Tabel 6. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2016

et

Jumlah Polisi
Laki Laki
Perempuan

Se
kr

Kabupaten/Kota

01 Kulonprogo
02 Bantul
03 Gunungkidul
04 Sleman
05 Yogyakarta
06 MAPOLDA DIY
D.I. Yogyakarta
Sumber: Polda DIY

1 053
1 416
966
1 812
1 558
2 563
9 368

62
113
66
125
102
226
694

Total

1 115
1 529
1 032
1 937
1 660
2 789
10 062

Rasio
Penduduk Per
Polisi
1:370
1:651
1:687
1:618
1:244
1:370
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Tabel 7. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan di Provinsi
D.I.Yogyakarta
Jumlah Hansip

01.

Kulonprogo

5 856

Rasio
Penduduk
Per Hansip
1:67

02

Bantul

6 429

1:86

03

Gunungkidul

4 411

1:31

04

Sleman

6 579

1:77

05

Yogyakarta

2 889

1:64

D.I.Yogyakarta

26 164

1:60

Y

Kabupaten/Kota

DI

Sumber: BPS Podes Tahun 2014

Hal ini memberikan urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut

PR

toleransi terendah.

D

Kota Yogyakarta dalam studi Setara Institut tahun 2017 masuk di antara 10 besar dengan skor

Se
kr

et

ar
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tD

tentang prevalensi intoleransi, radikalisme dan terorisme di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Tabel 8. 10 Kota Dengan Skor Indeks Toleran Tertinggi 2017
Kota

Skor

1

Manado

5,90

2

Pematangsiantar

5,90

3

Salatiga

5,90

4

Singkawang

5,90

5

Tual

5,90

6

Binjai

5,80

7

Kotamobagu

5,80

8

Palu

9

Tebing Tinggi

10

Surakarta

DI

Y

No.

5,80
5,80

D

5,72

PR

Sumber: Setara Institute: INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017

ar
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Tabel 9. 10 Kota Terbawah dengan Skor Toleransi Terendah
Kota

1

DKI Jakarta

2,30

2

Banda Aceh

2,90

3

Bogor

3,05

4

Cilegon

3,20

5

Depok

3,30

Yogyakarta

3,40

Banjarmasin

3,55

Makassar

3,65

9

Padang

3,75

10

Mataram

3,78

7
8

Se
kr

6

et

No.

Skor

Sumber: Setara Institute: INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017
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1.2 KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1.2.1. REGIM HIBRIDA

Regim hibrida atau di dalam Demokrasi Hybrid memperkenalkan kita kepada perilaku
pemerintahan modern yang membaur dengan unsur pemerintahan atai institusi yang lain,

Y

dalam hal ini Kesultanan yogyakarta, sehinga berdiri berdampingan dengan pemerintahan

DI

modern dalam menjalankan aktivitas kenegaraannya, sehingga di satu sisi pemerintahan

D

modern(negara) perlu memberikan perhatian atas pertimbangan yang berhubungan dengan

PR

unsur pemerintahan lama yang berbaur tanpa perlu menghilangkan asas-asas demokrasi yang

ar
ia
tD

vital

Pemerintahan semacam itu biasanya dapat terbentuk melalui persetujuan 2 pihak dengan
tingkat kekuasaan yang tidak jauh berbeda bersamaan dengan sinkretisasi yang progresif,

et

yaitu pencampuran adanya elemen atau aliran yang sebenarnya bertentangan, namun tetap

Se
kr

digamblangkan menjadi satu untuk tujuan pluralisme.

1.2.2. POLA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM REGIM HIBRIDA

Kebijakan atau (Policy) menurut Thomas R. Dye dimaknai sebagai keputusan apapun yang
dipilih ataupun tidak dipilih oleh pemerintah. Konsep dari kebijakan publik ini ada berbagai
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macam, menurut James E. Anderson kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh
badan – badan atau pejabat pemerintah, dimana dari kebijakan tersebut ada implikasinya1.

Saat ini, konsep governance memicu indikator aktor pemerintah yang sedikit diturunkan dan
mengembangkan masyarakat dan aktor lainnya untuk berperan. Peran pemerintah memang
cukup terbantu, namun pemerintah sebagai sebuah institusi tidak boleh ditinggalkan begitu
saja. Menurut bambang yudhoyono bahwa beberapa prinsip perubahan peran pemerintah

DI

Y

akibat perubahan paradigma dari government ke governance salah satunya karena

PR

D

“negara atau biasa disebut pemerintah tetap memiliki peran kunci namun tidak
mendominasi, serta memiliki kapasitas dalam mengkoordinasi(bukan memobilisasi)
aktor-aktor pada institusi-institusi semi dan non-pemerintah guna mencapai tujuan
publik”2

ar
ia
tD

Dikatakan bahwa pemerintah juga masih dapat mengontrol berjalannya governance, yang
dalam arti pemerintah memiliki kapasitas dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan

1

2

Riant Nugroho D, Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang, ElexMediaKomputindo, Jakarta, 2006, hlm. 23

et

Pergeseran paradigma dari government menjadi governance yang dimaksud oleh Bambang Yudhoyono terdapat 6 prinsip
yang sisanya dinyatakan sebagai berikut:

Se
kr

2. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai
“kekuasaan atas”
menjadi “kekuasaan untuk” menyelenggarakan kepentingan, memenuhi
kebutuhan, dan menyelesaikan masalah
publik.
3. Negara, NGO, swasta dan masyarakat lokal merupakan aktor aktor yang memiliki posisi dan peran yang
menyeimbangkan/saling setara.
4. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator
bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis.
5. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan
evaluasi kebijakan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik.
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keamanan masyarakat secara lebih banyak yang diperkirakan, salah satunya adalah sebagai
regulator, yang dapat diwujudkan kedalam kebijakan publik yang diimplementasikan.

Menurut Easton (1969) kebijakan publik dimaksudkan sebagai pengalokasian nilai-nilai
kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini
hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan
tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk

DI

Y

dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dilihat oleh penulis sebagai lingkup pemerintahan

PR

D

daerah yang unik, dari keistimewaannya sebagai dasar dari keunikan tersebut, DIY juga
memiliki dasar demokrasi yang membaur bersama dengan sistem kerajaan yaitu Kesultanan

ar
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dibalut oleh sinkretisasi antara kultur jawa dengan bumbu keislaman. Dikatakan seperti itu
dikarenakan Demokrasi-Hybrid disini me-sinkretisme institusi lokal dengan demokrasi, yang
didalam kasus ini adalah kasultanant Ngayogyakarta. Hal inidikatakan mulai terjadi saat era

et

HB IX, dimana pada saat itu keraton dihadapkan pada perubahan sosial politik radikal yang

Se
kr

sering terjadi menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia.
Sultan dan Kasultanan menyadari bahwa ia perlu menjaga legitimasinya sebagai kerajaan dan
sebagai raja yang baik, juga demi menjaga nilai filosofisnya sebagai Hamemayu Hayuning
Bawana (Penjaga keselarasan kecantikan dunia), dan mensejahterakan seluruh rakyat
Yogyakarta,(Nusantara, 1999 dalam Harsono, 2012).
Di dalam menjaga lehitimasinya, beberapa di antaranya dibangun dari adanya mitos lokal
yang sudah dipercaya sejak lama, seperti Panembahan Senopati yang merupakan anak dari
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sosok Ki Ageng Pemanahan yang diceritakan telah meminum air kelapa “mistis” yang berisi
ramalan bahwasanya siapa yang meminumnya akan melahirkan calon raja sebenarnya sudah
menjadi kapital simbolik. Mitos terkait keberadaan Nyi roro kidul, seorang penguasa laut,
dan juga istri Sultant sampai saat ini pun masih dipercayai oleh masyarakat Yogyakarta.
Namun selain pengukuhan basis kultural sosial seperti contoh diatas, ada juga pengukuhan
basis kekuasaan yang dianggap lebih penting, seperti penguasaan formal(gubernur) dan

Y

penguasaan atas tanah, hal ini sangata penting untuk keraton agar dapat mempertahankan

DI

legitimasinya sampai sekarang, maka hal yang bahkan sampai sekarang dilakukan oleh

D

Sultant dan Kasultanan sendiri untuk menjaga dan memperkuat basis-basis semacam ini

PR

adalah dengan melakukan pola sinkretisasi demokrasi. Pola ini adalah intrumen penting untuk

ar
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memastikan basis material masih berada ditangan keraton di tengah perubahan zaman.
Walaupun sebenarnya ide sinkretisasi bukanlah hal yang baru dijawa. Karena orang jawa
biasa dikenal suka mencampurkan ranah agama dan budaya. Point terpenting adalah
sinkretisasi disini mencampurkan dua hal yang secara fundamental berbeda menjadi satu

et

kesatuan baru.

Se
kr

Sinkretisasi rupanya juga diaplikasikan didalam ranah politik, dalm hal ini digunakan untuk
“menundukan” sistem demokrasi yang baru agar kuasa institusi kraton tetap terjaga. Polapola sinkretis semacam ini cukup dikenal dan banyak ditemukan didalam kerangka transisi
demokrasi

di negara-negara berkembang, seperti di Asia (Lilja,2010;Logan,2009) yang

kemudian dikenal dengan konsep Hybridity, semacam istilah yang digunakan untuk
menggambarkan suatu relasi didalam pembuatan keputusan, di mana wacan-wacana yang ada
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digabungkan(Young, 2000 dalam Lilja, 2010), Wacana yang dimaksud didalam kasus ini
tentu saja adalah institusi modern dengan institusi tradisional(yang muncul di dalam bentuk
demokrasi) di level provinsi.
Kembali di dalam masa pemerintahan Sultan HB IX, ada point penting didalam proses
sinkretisasi yang dilakukan oleh Sultan pada masa menjelasng kemerdekaan Indonesia,
kuatnya

nasionalisme-demokrasi

menjelang

berakhirnya

kependudukan

jepang,

Y

menyebabkan sultan HB IX dan Pakualam IIV untuk bergabung kedalam kedaulatan

DI

Republik Indonesia dianggap sebagai suatu strategi yang sangat baik demi mempertahankan

D

existensi kerajaan mereka. Ditambah dengan sikap keraton terhadap republik Indonesia.

PR

Wujud sinkretisasi keraton yang dijuruskan disini diantaranya adalah dengan mengakui
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kedaulatan republik indonesia, serta memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan
Indonesia, dengan adanya pemindahan ibukota pada saat Jakarta diduduki Belanda
(Carey,1986). Disaat itulah kesempatan bagi Sultan sendiri untuk merundingkan beberapa
perjanjian dengan Soekarno untuk mempertahankan eksistensi kesultanan di Yogyakarta.

et

Tidak hanya itu, Kesultanan juga menjalankan politik kerakyatan demi republik demokrasi

Se
kr

baru. Seperti bangsal pagelaran yang ada di depan istana direlakan untuk dijadikan tempat
belajar untuk Universitas Gadjah Mada yang baru saja didirikan, serta merelakan sultant
ground untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat. Hal ini memiliki tujuan agar secara
institusional, keraton mendapatkan citra yang baik dimata rakyat Indonesia, dan dibukanya
keraton bagi kaum muda untuk belajar berguna untuk “mencegah unsur-unsur destruktif
revolusi memasuki istana yang bersifat feodal” (Soedmarjan, 2009, hal.429).
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Sampai sekarang Sinkretisasi di dalam Demokrasi di Yogyakarta juga masih sering
digunakan oleh aktor dari luar, yang tujuannya guna berelasi dengan Sultan/Gubernur,
dengan pedoman kultur hierarkis ala jawa seperti unggah-ungguh atau elite-rakyat, hal ini
menjadi acuan untuk dapat berelasi dengan Sultan. Politik santun seperti ini adalah salah satu
cara aktor luar dapat memberikan masukan dan izin kepada Sultan.. karena dalam hal ini,
Sultan masih menjadi salah satu pemegang kunci akan hati masyarakat Yogyakarta, suka
maupun tidak. Hal ini juga berpengaruh terhadap wilayah legislatif-eksekutif di DIY serta

DI

Y

aktivitas kelompok masyarakat seperti LSM atau Ormas di DIY. Logika birokrasi yang
dibawa oleh pemerintahan seperti badan legislatif, di yogyakarta dipaksa untuk mengerti dan

PR

D

memahami logika informal kesultanan yang berisi nilai dan tradisi Yogyakarta (yang
terkadang tidak dapat dicapai oleh nalar birokrasi sendiri) Resikonya adalah terganggunga

ar
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badan legislatid sendiri untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal karena
diharuskan untuk beradaptasi dengan politik santun yang diinginkan oleh Sultan yang
menduduki jabatan Eksekutif(Gubernur) ini. Begitu juga dengan lembaga LSM dan ormas.

et

Di satu sisi ada beberapa issue dimana ormas maupun LSM dapat berperan secara optimal

Se
kr

dan berpartisipasi secara aktif di level provinsi. Namun disisi lain ada issue dimana dari
kesultanant sendiri mencoba untuk ditutup, terutama untuk issue yang berkaitan dengan
urusan internal keraton/Sultan sendiri, issue-issue yang sangat berbau politik. Dengan kata
lain, Kasultanan sengaja memberikan dua area berbeda bagi masyarakat sipil, ada yang
namanya ruang terbuka yang digunakan untuk keperluan dan issue publik, namun ada juga
yang dinamakan ruang privat bagi yang terkesan eksklusif, hal ini merupakan wujud lain dari
politik santun dan hasil dari sinkretisasi Di DIY sendiri, guna menjada kesultanan aman dari
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gangguan legitimasi masyarakatnya, sementara itu masyarakat dapat dengan leluasa berperan
didalam permasalahan atau aktivitas yang lain.
Yogyakarta pada umumnya memiliki tingkat demokrasi yang sangat baik di bagian tertentu,
namun disisi lain ada aspek-aspek yang dihambat oleh kesultanan sendiri sebagai wujud dari
sinkretisasi atas politik santun yang sudah dilakukan sejak lama. Kondisi inilah yang
menghadapkan Yogyakarta kepada Hybrid Democracy, perpaduan nilai-nilai tradisi dibalut

Y

dengan nilai demokrasi masih dapat sepenuhnya dijumpai di DIY. Logika hibridasi didalam

DI

kasus ini nampaknya memunculkan regim tersendiri yang memang telah ada berkembang

D

semenjak kesultanan ada bahkan sebelum demokrasi bisa sampai kedalam DIY sendiri.

PR

Mungkin, dari pola hibridasi inilah demokrasi di DIY semakin lancar, terutama jika pada saat
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UU keistimewaan Jogja semakin diguncang, maka wacana yang mengakibatkan pola-pola
hibridasi akan semakin menguat

et

1.2.3. NUANSA REGIM HIBRIDA DALAM PERATURAN DAERAH DAN PENERAPANNYA

Se
kr

Pola regim hibrida Daerah Istimewa Yogyakarta nampak dalam bagaimana peraturan daerah
diterapkan di Yogyakarta. Perda DIY no 12 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berkait erat dengan permasalahan yang dibahas
dalam laporan ini akan dibahas secara singkat di bagian ini.
Pasal 9 dari Perda DIY no 12 tahun 2017 tentang tertib jalan menyebutkan bahwa setiap
orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan: a)
menempatkan barang b) menggelar lapak dagangan atau sejenisnya dan seterusnya tanpa izin
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dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran ini mendapat sanksi administrasi berupa teguran
lisan, tertulis atau penghentian sementara. Contoh yang kedua adalah Pasal 10, di mana
setiap orang dilarang memindahkan dan/atau merusak fasilitas umum yang dibangun sebagai
sarana milik jalan. Pelanggaran terhadap ayat 1 pasal 10 ini dikenai tindakan berupa teguran
lisan, teguran tertulis, diumumkan ke publik, mengembalikan ke tempat semula atau
mengganti kerusakan dalam waktu paling lama 30 hari.
Akibat dari tindakan seseorang melanggar mendapat sanksi diumumkan di publik

DI

Y

menunjukkan kecenderungan untuk mengarahkan kepada sanksi administrasi dan sanksi
sosial yang cenderung informal. Sanksi semacam ini mengandalkan pola budaya masyarakat

PR

D

sebagai kekuatan yang akan menempatkan pelaku dalam posisi yang tidak diinginkan secara
sosial, merasa malu dan diharapkan mendapatkan hukuman sosial berupa pengucilan dari

ar
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relasi sosial. Dalam konteks kehidupan yang memberi keleluasaan dan kemerdekaan kepada
individu yang demikian besar dalam konteks ekonomi liberal Konteks ekonomi liberal ini
melepaskan individu pada tingkatan tertentu dari ketergantungan terhadap komunitas secara

et

sosial ekonomi. Dalam konteks ini, sanksi budaya tidak memiliki efek yang cukup besar

Se
kr

kepada individu. Munculnya aspek budaya dalam penerapan sanksi menunjukkan orientasi
kepemerintahan yang melihat budaya sebagai kekuatan yang mampu menjaga keutuhan
masyarakat, tipikal regim hibrida.
Contoh berikutnya adalah pasal 26 yang mewajibkan pemerintah daerah (eksekutif) untuk
memfasilitasi kendaraan sepeda bagai siswa, bus sekolah gratis, pembangunan ruang hijau.
Pasal ini tidak diikuti ayat tentang sanksi pelanggaran seperti pasal 9 di atas. Dalam Pasal 26
tidak terdapat sanksi, dan pasal ini tidak disebutkan dalam Pasal 56 yang menjelaskan tentang
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sanksi pidana. Perlakuan peraturan yang berbeda bagi yang powerful dan powerless nampak
dalam perbedaan pasal ini. Sikap santun terhadap penguasa muncul dari kekuatan legitimasi
budaya yang menguatkan sifat karismatis dari kekuasaan.

Dalam hal ini, sifat judisial

dikalahkan oleh karisma yang merupakan pola kekuasaan di level irasionalitas. Pola irasional
karisma yang dibahas oleh Max Weber dalam bukunya Economy and Society (1978)
mensyaratkan tindakan yang disebut sebagai tindakan tradisional.

Tindakan tradisional

adalah pola tindakan yang sudah membudaya dan mempola sehingga masuk ke alam bawah

DI

Y

sadar masyarakat. Dalam regim hibrida, kekuasaan yang dilegitimasi oleh demokrasi formal
dan kekuatan budaya yang mengambil legitimasi dari mitos dan konsep kekuatan supra

PR

D

natural menjadi kekuatan yang tidak bisa dipertanyakan, sehingga memberikan sanksi
langsung menjadi sesuatu yang dirasakan tidak pada tempatnya karena berekuasi dengan

ar
ia
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mempertanyakan legitimasi kekuasaan.

Secara praktis pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh PPNS yang secara struktural berada di
bawah Satpol PP. Lemahnya kekuasaan PPNS dalam praktek dengan rendahnya sumber

et

daya manusia bisa ditafsirkan dalam konteks politik hibrida ini. Posisi PPNS yang secara

Se
kr

formal bekerja atas dasar penerapan peraturan yang berlaku bagi yang dikuasai maupun yang
berkuasa, dengan kata lain dalam konteks supremasi hukum yang menjamin hak-hak asasi
manusia.

Menurut Firdaus dalam tulisannya Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah yang diterbitkan dalam Jurnal Dinamika
Hukum volume 13 bulan Januari tahun 2013, otonomi daerah telah mendorong terbitnya
banyak peraturan daerah sebagai sarana pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Perda tersebut melahirkan berbagai sanksi yang sifatnya
________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 23 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

administatif ataupun pidana. Adanya aspek sanksi pidana mengartikan bahwa dibutuhkan
keahlian yang tinggi dan khusus dalam penyidikan di lapangan.

Sebenarnya kewenangan PPNS telah dijamin dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981
yang menyebutkan wewenang penyidikan pelanggaran perda oleh PPNS. Dalam konteks
demokrasi hibrida, kekuatan karismatik dalam eksekutif bisa menjadi kendala bagi PPNS
untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya karena bisa diartikan secara budaya sebagai

DI

Y

mempertanyakan legitimasi kekuasaan dalam regim hibrida.

PR

D

Pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh eksekutif jatuh di pundak Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang nomor 17 Tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD

ar
ia
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(MD 3) tahun 2014, fungsi DPRD Provinsi menurut Pasal 316 adalah 1)Legislasi
2)Penyusunan Anggaran 3)Pengawasan. Selanjutnya dalam Pasal 366, fungsi pengawasan
dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur dan

et

keuangan. Tindak lanjut yang lebih konkret terhadap fungsi pengawasan ini diterangkan

Se
kr

dalam Pasal 371 yang menyatakan bahwa DPRD dapat menggunakan haknya untuk
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pola relasi dalam undang-undang,
karena mengacu kepada konteks budaya modern, cenderung mengarah ke relasi mekanistik.
Dalam kerangka budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, pola hubungan kerja antara DPRD
dengan eksekutif perlu diatur lebih jauh dengan Peraturan Daerah yang lebih mengarah
kepada relasi organik.
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2. PERMASALAHAN
Menjadi sangat mudah manakala melihat istilah-istilah radikalisme, intoleransi dan terorisme
pada masa laporan ini ditulis, untuk mengarahkan telunjuk kepada kelompok agama tertentu.
Akan tetapi justru di sini muncul jebakan pemahaman. Sosiologi sebagai sebuah pendekatan
ilmiah mengajarkan bahwa walau tindakan-tindakan yang terekam media dilakukan oleh

Y

orang-orang yang beratribut agama, secara obyektif kita wajib menemukan struktur relasi

DI

antar manusia maupun antar institusi dalam sistem kemasyarakatan saat ini yang lebih
Argumentasi

D

mendasar dalam rantai kausalitas kemunculan tindakan-tindakan tersebut.

PR

utama laporan ini adalah bahwa struktur tersebutlah yang berperan dalam terjadinya

ar
ia
tD

tindakan-tindakan radikal, intoleran dan teroristik. Apabila kita mengarahkan diri kepada
individu, kelompok atau institusi sosial sebagai akar permasalahan, kita hanya berurusan
dengan keluaran saja.

Ibaratnya seorang dokter yang tidak akan bisa menyembuhkan

penyakit pasiennya karena hanya mengobati gejala penyakit, sementara penyebab penyakit

et

tersebut tidak tersentuh karena sang dokter kurang mendalam dalam berusaha memahami

Se
kr

permasalahan yang dihadapi pasien.

Dalam bukunya Elementary Forms of Religious Life, Emile Durkheim (1995) memberikan
penjelasan di mana kiranya bisa ditemukan inti dari permasalahan yang bisa menjelaskan
perilaku manusia, yang dalam laporan ini terkait tindakan-tindakan yang destruktif terhadap
stabilitas masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui studi terhadap pola perilaku
dalam kehidupan beragama elementer di kalangan masyarakat aborigin Australia, Emile
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Durkheim menggali struktur-struktur dasar yang menggerakkan masyarakat.

Strateginya

untuk memahami sesuatu yang kompleks dengan mengambil kasus elementer membantunya
untuk menemukan pola-pola mendasar. Studinya tentang perilaku ritualistik dalam agama
tradisional menjelaskan bentuk-bentuk utama yang muncul bahkan dalam agama-agama
modern dalam berbagai tingkatan ekspresi, seperti perbedaan antara yang sakral dan yang
profan, ide tentang jiwa, roh, pribadi mistis, kekudusan atau kesucian suatu bangsa atau
bahkan lintas bangsa, kultus negatif dengan tindakan-tindakan asketisnya, ritus pengorbanan

DI

Y

dan kesatuan dalam kebersamaan, komemorasi atau perulangan tindakan-tindakan dari masa
lalu sebagai bentuk peringatan di masa sekarang, dan sebagainya. Durkheim berargumentasi

PR

D

bahwa agama dalam hal ini tidak berbeda dari ilmu pengetahuan, dalam hal bahwa agama
juga didasarkan kepada pengalaman yang khusus, menghasikan tindakan obyektif. Kekuatan

ar
ia
tD

agama atau adalah kekuatan kemanusiaan, kekuatan moral.

Kekuatan agama seperti

kekuatan ilmu pengetahuan mampu membentuk perasaan kolektif. Perasaan kolektif adalah
perasaan yang dialami oleh sekelompok orang. Kekuatan agama atau ilmu pengetahuan

et

dapatlah disebut secara bersamaan sebagai kekuatan sosial atau social forces. Argumentasi

Se
kr

Durkheim, kekuatan sosial ini dalam mempengaruhi tindak dan perilaku kolektif mengambil
bentuk kebendaan dan hadir dalam dunia benda.
Dengan kata lain, studi Durkheim tentang agama elementer sebenarnya merupakan studi
tentang bagaimana struktur-struktur dasar dalam masyarakat mempengaruhi perilaku kolektif.
Ketika pemahaman masuk ke tingkat struktur dasar ini, agama, ilmu pengetahuan yang
nampaknya bertentangan di permukaan sebenarnya memiliki struktur yang sama, yaitu
sekumpulan ide atau konsep yang didasarkan kepada pengalaman empiris. Untuk sampai
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kepada kesimpulan ini, agama dan ilmu pengetahuan masing-masing memiliki metode
sendiri-sendiri. Kalau ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah,
maka agama menggunakan ritual. Keduanya memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran
kolektif, yang mengarahkan perilaku kolektif

Sebuah konsep dianggap benar oleh

masyarakat karena sifat kolektifnya, demikian argumentasi dari Emile Durkheim. Karena
dianggap benar, konsep tersebut diyakini dan dijadikan referensi pemaknaan hidup seharihari dan referensi pengambilan keputusan dan bertindak.

Masyarakat dalam hal ini adalah

DI

Y

kategori-kategori yang menyusun ruang-ruang hidup yang berbeda-beda. Contohnya,ada
wilayah yang sakral dan ada yang profan. Ruang dibagi menjadi tempat yang suci, dan

PR

D

tempat yang tidak suci atau profan. Ruang yang suci bisa berarti sebuah wilayah seperti
termaktub dalam istilah “tanah suci”, atau tempat yang “angker” yang dalam pemahaman
Konsekwensi paling jelas terlihat saat

ar
ia
tD

orang benar-benar memiliki konsekwensi praktis.

perilaku yang dilakukan di ranah profan dilakukan di ranah sakral. Hal ini akan selalu
menimbulkan konsekwensi negatif bagi pelakunya.

et

Dengan kata lain, yang perlu dipahami bahwa individu,kelompok, dan institusi sosial

Se
kr

bertindak dalam konteks. Konteks ini adalah masyarakat yang terdiri dari kategori-kategori.
Pendekatan selanjutnya yang harus dpahami adalah bahwa kategori-kategori ini tidak stagnan
tetapi berelasi dalam hubungan yang bersifat bersifat sistemik dalam relasi dinamis dan
kadang keotik. Kata sifat “keotik” yang dimaksudkan dalam tulisan ini berasal dari istilah
chaos yang berarti kekacauan. Relasi keotik berarti bahwa relasi tersebut pada momenmomen tertentu mengarahkan kepada runtuhnya keseluruhan sistem, namun keruntuhan tidak
terjadi karena sistem mengalami adaptasi sebagai akibat dari dorongan bagian-bagian yang
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menuju kepada keruntuhan tersebut.

Adaptasi ini berakibat kepada adjustment atau

penyesuaian kembali menjadi posisi seimbang atau equilibirum. (Fosnot, 2005) Tarikantarikan kaotik dalam sosiologi dipahami pula sebagai konflik sosial karena konflik sosial ini
mengarah kepada kehancuran tatanan sosial suatu masyarakat.
Kondisi equlibrium ini merupakan peristiliahan ilmiah sosiologis yang dalam bahasa hukum
disebut sebagai ketertiban dan keamanan. Sebuah sistem sosial yang seimbang mencakup

Y

definisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dalam Peraturan

DI

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban

PR

D

Umum dan Perlindungan Masyarakat.

ar
ia
tD

“(1) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan
tenteram, tertib, dan teratur. (2) Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk

et

melaksanakan kegiatan penangangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat

Se
kr

bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan (Perda DIY no 2 tahun 2017).

Apabila kita melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka kemampuan sistem untuk
beradaptasi bisa disebut sebagai resiliensi masyarakat. Semakin tinggi resiliensi dimiliki
sebuah masyarakat, semakin mudah masyarakat tersebut kembali ke posisi equilibirum
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Dari sudut pandang tersebut di atas, tindakan intoleran, radikal dan teroristik digolongkan
dalam lingkup yang lebih luas. Lingkup yang lebih luas tadi adalah aspek-aspek yang

Se
kr

et

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

mempengaruhi equilibirum sistem sosial Daerah Istimewa Yogyakarta masa kini.
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3. METODOLOGI DAN RENCANA KERJA
Penelitian ini menggunakan sudut pandang fenomenologi sebagai titik tolak analisa internal
tindakan sosial dan sudut pandang geometri sosial sebagai titik tolak analisa eksternal.
Dinamika antara kedua pendekatan ini diselaraskan dalam pendekatan komparatif yang
dikembangkan oleh Charles Ragin yang dijelaskan dalam bukunya The Comparative Method:
Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategy (1989).

Melalui pendekatan

Y

komparatif , sudut pandang internal dan eksternal dalam memahami tindakan sosial intoleran,

DI

radikal dan teroristik dipahami secara menyeluruh. Pendekatan ini melihat kejadian sosial

D

sebagai hasil dari hadir tidaknya beberapa faktor, yang dinilai dengan pendekatan matematika

PR

Boolean. Tanda yang diberikan bila satu faktor hadir adalah 1, sementara bila tidak hadir

ar
ia
tD

adalah 0. Dalam hal ini 1 dan 0 dipahami bersifat ordinal dan bukan interval, sehingga tidak
ditambahkan. Penyajian hadir tidaknya faktor tertentu dalam menentukan satu kejadian
adalah truth table yang merupakan matriks faktor-faktor yang mengarahkan munculnya satu
kejadian sosial.

et

Dalam pendekatan internal, pemahaman aktor sosial atas dunianya menjadi penting.

Se
kr

Tindakan sosial ditentukan oleh bagaimana realitas dimengerti oleh seorang aktor. Tindakan
intoleran radikal dari sudut ini tergantung kepada bagaimana aktor sosial memandang
lingkungan sosialnya. Pendekatan ini lazim disebut pendekatan fenomenologis.
Pendekatan eksternal yang dikenal dengan geometri sosial yang diperkenalkan oleh Donald
Black (2004) dari University of Virgina, AS menggunakan pendekatan tipe ideal yang
berbicara tentang dinamika fakta sosial seperti hukum, budaya, kesenjangan ekonomi dalam
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ruang sosial (social space). Dinamika menjauh seperti polarisasi misalnya akan menentukan
arah tindakan sosial yang muncul dalam ruang sosial tersebut.
3.1. IMPLIKASI FENOMENOLOGI SCHUTZ PADA METODE PENELITIAN SOSIAL
RADIKALISME

Bertitik pangkal pada pemikiran Schutz yang menekankan pembedaan yang dilakukan pada
penelitian sosial dan penelitian pengetahuan fisika. Pembedaan ini justru dilakukan dengan

Y

langkah menyetaraan taraf berpikir dalam melakukan interpretasi pada dunia yang “kita”

DI

sepakati secara umum. Langkah ini tentu saja sangat berbeda dengan penelitian ilmu alam

D

yang meskipun menekankan diri pada penyelidikan gejala yang terjadi di alam namun justru

PR

menggunakan model alat penelitian yang dibangun dari sudut padang peneliti ilmu
pengetahuan alam tersebut. Namun dalam mencoba memahami perilaku, tindakan, maupun

ar
ia
tD

pemikiran manusia tentu saja seorang peneliti dituntut secara fleksibel mampu menyesuaikan
taraf pemikiran ilmiahnya dengan individu lain yang secara simultan menjadi obyek dan
subyek penelitian— sebagai pihak yang sekaligus melakukan pemaknaan terhadap

et

tindakannya sendiri. Selanjutnya dalam proses pemaknaan tersebut terjadi suatu kesepakatan

Se
kr

yang intinya tidak mau terjebak hanya pada pemikiran ilmiah sosial tetapi lebih pada
interpretasi terhadap kehidupan keseharian dasarkan kesepakatan kita sebagai peneliti dengan
“obyek penelitian” yang sekaligus sebagai subyek yang menginterpretasikan dunia sosial
dalam kerangka besar proses pencarian dalam proses pemahaman terhadap konstruksi makna
dari suatu proses yang bernama intersubyektivitas. Berkaitan dengan pemikiran Schutz di
atas dalam menelaah tindakan seseorang yang umum dalam dunia kehidupan tidak dapat
lepas dari pengaruh situasi biografinya. Makna yang terbangun dari setiap interaksi yang
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terbangun tidak lepas dari latar belakang biografis. Proses pemaknaan di atas ini membentuk
sistem relevansi yang menjalankan proses interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain,
pembentukan sistem relevansi dalam proses interaksi sosial ini dapat dijadikan elemen
pembentuk

tujuan dalam setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Tujuan

pembentukan sistem relevansi dari tindakan yang terkait dengan interaksi sosial

ini

memberikan pilihan bagi peneliti. Pilihan tersebut berkaitan dengan kesempatan peneliti
untuk dapat memfokuskan kajiannya didasarkan sekelompok relevansi keilmuan dengan

DI

Y

perilaku dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi topik dari sisi kognitif peneliti.

D

Berdasarkan pemikiran di atas maka muncul tawaran tiga model konstruksi makna terhadap

PR

tindakan sosial: (1) Model konsistensi tindakan yang menjadi validitas obyektif dari

ar
ia
tD

konstruksi peneliti yang menjadi jaminan dan pembedaan dengan konstruksi makna dari
realitas kehidupan sehari-hari; (2) Model interpretasi subyektif, tempat di mana peneliti dapat
mendasarkan

kategorisasi jenis tindakan manusia dan hasil makna subyektif dari tindakan

atau hasil tindakan yang dilakukan oleh warga; (3) Model kelayakan (kesesuaian) antara

et

makna yang dikonstruksi oleh peneliti dengan warga sosial individual dan lingkungan

Se
kr

sosialnya. Selain itu untuk menjamin kelayakan pemaknaan yang dilakukan oleh seorang
peneliti, makna harus sejalan dengan proses pemaknaan dari pengalaman umum dalam
kehidupan sosial keseharian.

Tawaran tiga model tindakan manusia ini tidak lepas dari konsep dasar pemikiran
fenomenologi Schutz yang dipengaruhi oleh pemikiran Husserl dan Weber yang
mengarahkan fenomenologi Schutz pada gabungan analisis tindakan pemikiran model tipe
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ideal ala Weber dan model tipifikasi tindakan model Husserl. Gabungan pemikiran
fenomenologi Schutz yang dijadikan dasar membangun pemikiran umum tentang dunia yang
didasarkan pada tipifikasi tindakan Husserl. Tipifikasi Husserl ini menjadi dasar
terbangunnya tipifikasi tindakan yang didasarkan pada tipe tindakan dari warga-warganya,
tipe tindakan dari tindakan itu sendiri, dan tipe tindakan yang didasarkan karakter sosial dari
warga dalam realitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penggabungan konsep pemikiran
tentang tindakan sosial tersebut fenomenologi

membantu mengkonstruksi metode ilmu

DI

Y

sosial untuk mencoba identifikasi, mengklasifikasi, dan memperbandingkan model tindakan
sosial secara luas namun sebagai sebuah fenomena menuju terbangunnya sebuah model

PR

D

tindakan baru. Model tindakan baru yang tidak yang secara komprehensif menggabungkan

ar
ia
tD

motif tindakan ala Weber dan jenis tindakan melalui tipifikasi ala Husserl (Wilson, 2002:4).
Konsekuensi dari sinergi pemikiran tentang konsep tindakan dalam Fenomenologi Schutz
melahirkan konsekuensi pada tingkat metode penelitian yang utamanya sangat berpengaruh
terhadap sistem pengamatan atau observasi khususnya pada penelitian yang mendasarkan diri

Se
kr

yang

et

pada penelusuran tentang pemaknaan tindakan. Salah satu tawaran dari konsekuensi metode

ditawarkan melalui model pengamatan yang dibagi berdasarkan cara pengamatan yang
bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengamatan langsung biasa dilakukan oleh banyak
metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sosial, khususnya yang ingin mengeksplorasi
pengamatan secara detail mengenai obyek penelitian menurut perspektif penelitinya sebagai
instrumen utama dalam penelitian sosial. Sedang dalam pengamatan tidak langsung peran
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peneliti dengan menggunakan perspektif fenomenologi lebih didasarkan pada observasi diri
dari responden. Secara teknis, metode observasi dalam pengambilan data ini dapat dilakukan
dengan menggunakan daftar pertanyaan atau panduan wawancara untuk mendapatkan hasil
observasi diri dari tindakan responden yang bersangkutan. Selain itu, wawancara dapat
dilakukan dengan lebih fleksibel dengan cara yang bersifat informal sehingga pandangan
tentang observasi diri responden sesuai dengan sistematikanya sendiri dapat muncul ke

Se
kr

et

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

permukaan.

Skema: Pengaruh Fenomenologi pada Observasi

(Sumber: TD Wilson , Alfred Schutz,Phenomenology and Research Methodology for
Information Behavior Research, www.informationr/net/tdw/publ/papers/schutz02.html)
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Pemikiran tentang penggunaan metode yang sesuai dengan pemikiran metodologi
fundamental dalam fenomenologi yaitu menuntut penemuan akan dunia yang sesuai dengan
yang dialami oleh yang bersangkutan. Semua ini didasarkan pada sifat alamiah dari
pengalaman manusia dan makna yang menyertai. Makna tersebut

didasarkan pada

pengalaman hidup manusia yang bersangkutan. Pengungkapan makna dalam perjalanan
pengalaman hidup manusia tidaklah mudah dilakukan karena terdapat kendala di mana
peneliti cenderung terdistorsi oleh kehadiran latar belakang pengetahuan, pandangan, dan

DI

Y

pengalamannya sendiri dalam mencoba menelaah proses pembentukan makna pengalaman
respondennya. Oleh karena itu, terdapat suatu konsep dalam metode penelitian sosial yang

PR

D

mensyaratkan penelitinya untuk mengurung (bracket) atau boleh dikatakan menahan dulu
semua latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang menyebabkan distorsi dalam

ar
ia
tD

melakukan observasi terhadap pandangan responden atau pada suatu gejala yang kemudian
muncul. Suatu gejala merupakan dunia eksternal yang menempatkan mereka (responden)
pada dunia yang berjauhan. Pengambilan jarak ini dimaksudkan untuk membuat fokus pada

et

kesadaran dari dunia yang akan diobservasi dalam penelitian oleh peneliti. Namun demikian

Se
kr

pembagian model observasi didasarkan pada metode penelitian sosial yang berperspektif
fenomenologi bukan merupakan model penelitian sosial untuk menguji hipotesis walaupun
pada akhirnya penelitian yang bersangkutan menghasilkan hipotesis yang secara tidak
langsung diuji oleh penelitian yang bersangkutan. Penelitian yang dimaksud mengarahkan
pada terbangunnya model teoritis didasarkan pada pembentukan makna berdasar pengalaman
dalam kehidupan sosial dari warga yang menjalani dunia yang bersangkutan. Langkah
menuju ke arah pencapaian penelitian dari pengalaman dalam kehidupan sosial adalah
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dengan mendekatkan diri peneliti sebisa mungkin sebagai partisipan dalam tindakan yang
memiliki kepentingan yang dibangun berdasarkan pada pengalaman. Konsep dasar dalam
penelitian sosial mengarah pada struktur observasi yang lebih memberikan ruang untuk dapat
menangkap secara menyeluruh pembentukan makna dari proses pengalaman hidup individu
yang lebih komprehensif dilihat dari sisi responden yang sekaligus menjadi warga dalam
dunia kehidupan sosialnya.

Y

Dalam kaitan dengan pemikiran tentang metode penelitian sosial, khususnya mengenai

DI

tawaran yang merupakan konsekuensi dari penelitian kualitatif, menempatkan ide dasar

D

fenomenologi Schutz bukan sebagai suatu teori atau pendekatan, melainkan lebih merupakan

PR

gerakan filosofis pada abad 20-an yang menjadi perhatian dari ilmu sosial sebagai ilmu

ar
ia
tD

humaniora. Penempatan responden sebagai warga sosial yang menjalankan peran simultan
sebagai pengobservasi sekaligus sebagai subyek pembangun makna dalam proses penelitian
bersifat fenomenologis merupakan gerakan filsafat sosial yang tidak sekedar bergulat pada
tataran konseptual namun juga memiliki agenda emansipatoris untuk memberikan nilai lebih

et

pada setiap interaksi dalam proses penelitian sosial. Pemikiran dasar fenomenologis Schutz

Se
kr

ini tidak asing lagi bagi kalangan ilmuwan sosial karena memang sudah menjadi jiwa dan
semangat dalam setiap produk teknik penelitian sosial kualitatif atau metode yang
berkembang selama ini. Pemikiran fenomenologis memberikan ide dasar yang menjadi
fondasi kokoh dari setiap aliran pemikiran sosial yang menekankan pemikirannya pada
penyelidikan proses pemahaman. Penyelidikan terhadap pemahaman yang dimaksud adalah
pemahaman yang dibangun dari makna yang melekat pada setiap individu dari setiap
tindakannya. Semua tindakan teknis penelitian ini dilakukan dalam kerangka pemahaman
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akan setiap tindakan dan perilaku secara umum. Selanjutnya perkembangan tradisi
pemahaman terhadap pembentukan pemaknaan dari tindakan ini diteruskan dalam tradisi
konstruktivisionis. Tradisi ini melahirkan ilmuwan sosial besar sekelas Peter L. Berger
dengan Konstruksi Sosial atas Realitasnya yang menggabungkan diri secara massal ke dalam
ke dalam rumpun sosiologi pengetahuan. Namun sebelumnya tokoh ilmu sosial seperti
George Herbert Mead dan Herbert Blumer juga meneruskan tradisi filsafat ini dengan secara
tekun mengkaitkan pemikirannya dengan pemikiran pendahulunya yaitu Husserl yang

DI

Y

menempatkan fenomenologi sebagai disiplin filsafat. Muara dari tulisan singkat ini ingin
memberikan gambaran tentang akar tradisi berpikir fenomenologi ke dalam ruang perdebatan

PR

D

yang besar tentang pemikiran perilaku informasi. Hal ini tentu saja tidak lepas dari
kepentingan tulisan singkat ini untuk secara ilmiah mengkaitkannya dengan perkembangan
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metode dalam penelitian ilmu komunikasi sebagai bagian integral dari ilmu ilmu humaniora.
Perkembangan mengenai penulisan tindakan kolektif pedesaan sebenarnya tidak lepas
dari perkembangan sosiologi dan sejarah sebagai sebuah displin pengetahuan. Salah satu

et

penulisan tindakan kekerasan kolektif yang bersifat multidispliner adalah The Vendee karya

Se
kr

Tilly. Dalam tulisannya objek kajian sosiologi seperti stratifikasi sosial, interaksi kelompok
sosial, dan proses urbanisasi mewarnai kajian historis tindakan kekerasan pada komunitas
pedesaan Tilly. Realitas historis penulisan kajian tindakan kekerasan pada komunitas
pedesaan yang sebenarnya sudah beragam ini menunjukkan bahwa pertama, landasan bagi
kajian yang sama sebenarnya sudah kuat. Kedua, beragamnya karya mengenai kajian
kekerasan kolektif pada komunitas pedesaan ini bukan akan menunjukkan kecenderungan
kejenuhan tema yang sama, melainkan memberikan peluang bagi kajian untuk tema yang
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sama namun dengan menggunakan pedekatan yang lain. Ketiga, dalam khasanah ilmu
pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial konsep dinamika sosial yang begitu cepat
berubah membuka peluang untuk ditemukannya gejala-gejala baru di lapangan sebagai
sebuah peluang akademis.
3.2. RENCANA KERJA
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan dari 21 Mei hingga 19 Juli
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2018, dengan perincian pelaksanaan sebagai berikut:
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4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. SIKAP INTOLERANSI SOSIAL

Tindakan intoleran, radikal dan teroristik di Yogyakarta merupakan permasalahan yang perlu

Y

dikontekskan dalam dua langkah teoritis. Yang pertama sebagai tindakan yang diarahkan
Pada titik ini, argumentasinya adalah bahwa konsep tentang

DI

oleh cara pandang tertentu.

D

dunia dan bagaimana aktor sosial memahami dunia di sekitarnya dan keadaanya

PR

mempengaruhi sikap dan tindakannya. Pada tingkatan ini, di permukaan kategori seperti
identitas kelompok dan keagamaan menjadi penting, misalkan LGBT, Tionghoa, dan

ar
ia
tD

sebagainya.

Langkah teoritis kedua adalah pengaruh struktur-struktur eksternal kesadaran manusia.
Struktur ekstenal seperti globalisasi, ruang sosial (social space), polarisasi sosial, menjadi

et

penentu fenomena intoleransi, radikalisme dan terorisme. Fenomena yang digeluti oleh

Se
kr

penelitian ini, yaitu radikalisme, intoleransi dan terorisme merupakan fenomena tindakan
sosial yang berada di permukaan.

Sebagai fenomena yang berada di permukaan, dari

persepsi masyarakat umum ketiganya cenderung terikat dengan kelompok agama tertentu di
Indonesia.

Namun perlulah kita pahami bahwa di dasar ketiganya adalah fakta-fakta

sosiologis yang lebih kuat dalam menentukan jalannya sejarah atau bagaimana suatu
fenomena permukaan. Fakta-fakta sosiologis ini bisa disebut sebagai struktur dan keterkaitan
antar bagian-bagiannya.

Saat perhatian kita diarahkan kepada struktur-struktur yang lebih
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mendasar yang mengakibatkan suatu tindakan sosial, maka kaitan radikalisme, intoleransi
dan terorisme dengan satu kelompok agama tertentu menjadi tidak relevan.
Sudut pandang sosiologis ini penting dalam dua arti. Yang pertama, karena sudut pandang
ini menarik sikap subyektif ke ranah obyektif, maka tidak lagi terjadi pengambilan keputusan
yang condong menyudutkan satu kelompok agama tertentu, akan tetapi melihat ketiga
fenomena tersebut sebagai keluaran dari struktur-struktur dasar dalam masyarakat
Yang kedua, sudut pandang ini membolehkan penyusunan strategi alternatif

D

DI

yang lebih mendasar dalam memerangi ketiga fenomena tersebut.

Y

Yogyakarta.
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PR

Gambar 1 1 Faktor Faktor Kunci yang mempengharuhi Sikap Intoleransi
Sosio-Religius

Perasaan Terisolasi/Berkekurangan Intoleransi

Literal

Terhadap Tingkat
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Pemahaman

Kelompok

Yang Tidak Disukai

et

(Deprivasi)

Terhadap

Ideologi Tertentu

Ketertarikan

mengikuti

berita religius

Semakin tinggi dukungan terhadap nilai demokratis, semakin rendah
potensi intoleransi sosial-religius
Sumber: Wahid Foundation 2017
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Survey Wahid Foundation terhadap fenomena intoleransi sosial religius di Indonesia
dilakukan bersama Lembaga Survey Indonesia (LSI). Survey dilakukan dengan pendekatan
sampling acak bertingkat (multistage random sampling). Jumlah responden dari 34 provinsi
dengan total 1520 responden.
Definisi Intoleransi Sosio Religius adalah sikap dan tindakan yang dilakukan atas nama
ideologi atau agama tertentu yang ditujukan untuk menghambat atau menolak hak-hak warga

Y

negara seperti telah tertera dalam konstitusi. Dalam konteks agama, tindakan ini dilakukan

DI

terhadap yang beragama lain atau kelompok yang paling tidak disukai dalam kelompok

D

agamanya.
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PR

4.2. PENDEKATAN FENOMENOLOGI UNTUK MEMAHAMI TINDAKAN
INTOLERAN, RADIKAL DAN TERORISTIK
Dalam peta tradisi teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan
pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari
pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah fenomenologi. Fenomenologi secara

et

umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai

Se
kr

gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Peranan fenomenologi menjadi lebih penting
ketika di tempat secara praxis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan
terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun demikian
implikasi secara teknis dan praxis dalam melakukan pengamatan aktor atau subjek bukanlah
esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif. Fenomenologi Schutz sebenarnya
lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan
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penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat
di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial.
Dengan demikian, fenomenologi secara kritis dapat diinterpretasikan secara luas sebagai
sebuah gerakan filsafat secara umum memberikan pengaruh emansipatoris secara implikatif
kepada metode penelitian sosial. Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan responden
sebagai subyek yang menjadi warga sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya
pemahaman secara mendalam tentang pengaruh perkembangan fenomenologi itu sendiri

DI

Y

terhadap perkembangan ilmu sosial belum banyak dikaji oleh kalangan ilmuwan sosial.
Pengkajian yang dimaksud adalah pengkajian secara historis sebagai salah satu pendekatan

PR

D

dalam ilmu sosial. Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian
pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan
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fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Schutz, sebenarnya ilmuwan sosial yang
memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz
adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam

et

menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz menyusun pendekatan

Se
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fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan
yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial. Dengan kata
lain, buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran
fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu
sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat.
Posisi pemikiran Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni
dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah
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pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat
sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Di sisi lain,
pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam
masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam
dunia sosial tersebut tidak lain merupakan obyek kajian formal (focus of interest) dari
fenomenologi sosiologi. Selanjutnya akan disinggung mengenai elemen-elemen pemikiran
fenomenologi sosiologi yang merupakan landasan pendekatan fenomenologi sosiologi

DI

Y

sebagai sebuah metodologi dalam ilmu sosial. Elemen-elemen tersebut adalah konsep
berpikir fenomenologi sosiologi yang relevan dengan in situ perkembangan fenomenologi
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sebagai sebuah paradigma yang memegang peranan cukup penting dalam sosiologi.
Berbicara mengenai pemikiran fenomenologi Schutz tidak dapat lepas dari relevansinya
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terhadap tokoh-tokoh fenomenologi pendahulunya. Walaupun pada kenyataannya pemikiran
tokoh pendiri fenomenologi (founding fathers) sangat bernuansa filsafat sosial dan
psikologis, tetapi untuk memberikan gambaran terhadap pelacakan jalur-jalur epistimologis

et

perkembangan pendekatan ini maka perlu kiranya dikaji lebih lanjut pada bagian selanjutnya

Se
kr

pada tulisan singkat ini. Pengkajian terhadap pemikiran pendiri fenomenologi, atau yang
lebih dikenal sebagai bapak fenomenologi yaitu Edmund Husserl akan dibahas pada pokok
bahasan selanjutnya. Di samping itu pembahasan mengenai tokoh ilmuwan sosial menjadi
titik kritis dan unik pada kajian tentang pemikiran fenomenologi sosiologi adalah pemikiran
Max Weber. Pada tulisan singkat ini permasalahan tersebut akan dikaji secara khusus pada
bahasan tersendiri. Selain posisinya sebagai ilmuwan yang memberikan sumbangan besar
terhadap ilmu sosial dan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan maka tulisan singkat ini
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akan memberikan pemetaan keilmuwan Schutz. Pemetaan tersebut terdapat dalam buku
berjudul Sociology of Sociology. Dalam buku ini terdapat pemikiran Friedrich tentang model
keilmuwan. Model keilmuwan yang pertama adalah model keilmuwan nabi. Dalam salah
satu petikan kalimat pembukaan dalam bukunya, Friedrich mengungkapkan gagasan E.A.
Ross tentang pemetaan ilmuwan tersebut. Model pertama pemetaan yang di tawarkan oleh
Friedrich seperti yang telah disebutkan di atas adalah model kenabian. Definisi E.A. Ross

Y

yang merupakan alinea pembuka dalam Sociology of Sociology adalah

DI

”One prophesies… because persuading others to anticipate the future which he
foretells his present design” (Friedrich, 1970:57).

D

Petikan kalimat tersebut di atas bermaksud mengilustrasikan sebuah kemampuan yang
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dimiliki oleh seorang ilmuwan untuk memberikan desain ramalan yang dapat menyebabkan
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orang lain mengantisipasi masa depan yang dikemukakan jauh dari gambaran saat ini.
Kalimat di atas menggambarkan pemikiran Friedrich dalam memperkenalkan sebuah model
keilmuwan. Model keilmuwan ini ia sebut sebagai model kenabian (prophetic mode). Dalam
model ini ilmuwan diharapkan dapat melahirkan suatu paradigma baru dalam sebuah ilmu.

et

Penemuan ide-ide baru dan kerangka berpikir baru oleh tokoh ilmuwan model ini diharapkan
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dapat memberikan kontribusi pada ilmu yang bersangkutan. Kontribusi yang seterusnya dapat
dijadikan kerangka dasar pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap problematika
yang terdapat dalam masyarakat. Sosiologi sendiri mempunyai banyak sekali tokoh yang
dapat dikategorikan sebagai anggota model kenabian. Tokoh-tokoh ini juga yang sering
disebut sebagai para pencentus teori besar (grand theories) yang melahirkan aliran baru atau
mazhab-mazhab yang dianut oleh ilmuwanilmuwan penerusnya. Konsekuensi logis dari
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pokok pikiran bagi ilmuwan sosial model tersebut harus dapat menciptakan inovasi yang
terjadi pada pendekatan ilmu sosial. Inovasi tersebut berupa terciptakan pendekatan baru
yang tidak terpengaruh aliran-aliran pemikiran yang kuat – aliran positivisme – bergejolak
dalam ilmu sosial pada saat itu. Dalam buku

What is Phenomenology? karya Pierre

Thevenaz (1962) sebagai sebuah kalimat penegasan terhadap pentingnya sebuah inovasi
dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial dinyatakan sebagai berikut:
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“ Here we are verifying, more over, that truly profound revolution in philosophy proceed
more from innovations of method than from metaphysical illuminations. At the same time we
observe once again that what is originally concieved as a purely methodological innovation,
without presuppositions, carries with it fundamental metaphysical options which sooner or
later are bound to manifest themselves. The value of the method will then show itselves. The
value of the method will then show itself to be strictly proportionate to the breadth of the
philosophy or to the number of philosophies it has inspired and nourish.”
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Pernyataan yang pada dasarnya menyatakan bahwa fenomenologi sebagai sebuah revolusi
dalam filsafat. Pembaharuan dalam pendekatan ilmu sosial ini bersifat mundane. Sebuah
revolusi yang murni merupakan hasil inovasi metodologi yang tanpa syarat dan tanpa
mengandung pola pemikiran yang mengandung konsep praduga. Metodologi fenomenologi

et

ini dianggap mampu membawa unsur metafisik fundamental. Dalam perkembangan lebih
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lanjut, bersifat mengikat dan kemudian termanifestasi pada metodologi tersebut. Apabila
ditinjau dari sisi waktu kemunculan pendekatan fenomenologi maka pendekatan ini relatif
baru, karena diperkenalkan pada sekitar akhir abad 19 oleh Husserl. Pengenalan terhadap
pemikiran ini terjadi jauh sesudah teoriteori sosial lain yang lahir pada masa sebelumnya.
Teori-teori sosial lain yang populer jauh sebelum fenomenologi seperti teori struktural
fungsional (organis) yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer pada awal abad 19. Teori
populer lain seperti teori konflik yang pertama kali dipopulerkan oleh Karl Marx seiring
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dengan revolusi industri di Jerman pada pertengahan abad ke-19. Dalam khasanah
metodologi ilmu sosial, fenomenologi merupakan salah satu bentuk inovasi karena mampu
meninggalkan syarat dalam sebuah penelitian yang termanifestasi dengan menggunakan
sebuah hipotesa dalam kerangka penyusunan. Pendekatan model ini sedikit banyak
terpengaruh oleh aliran positivistik. Pemikiran kritis yang selanjutnya muncul adalah
bagaimana perkembangan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sosial
mensejajarkan posisinya. Dengan kata lain, pemikiran kritis dari tinjauan historis hermeneutis

DI
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yang akan ditinjau dari tulisan singkat ini sedikit banyak juga akan membicarakan perjalanan
fenomenologi sebagai sebuah pendekatan untuk secara akademis memperjuangkan

termanifestasi

dalam

inovasi

D

Implikasi dari wujud perjuangan emansipatoris tersebut
pemikiran

PR

kepentingan emansipatorisnya.

Edmund

Husserl

tentang

fenomenologi.
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Pemikirannya meletakkan tradisi berpikir fenomenologi yang bersifat transendental.
Pemikiran transendental ini dibangun berdasarkan konstruksi berpikir yang terpengaruh
logika positivistik seperti aritmatika dan geometri. Alasan penggunaan logika berpikir fisik

et

positivistik bagi Husserl hanya dijadikan jalan menuju ke pemikiran metafisik transendental.
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Tradisi pemikiran ini akhirnya diteruskan oleh Martin Heidegger dan Max Scheler yang juga
akan dipaparkan pada

bagian selanjutnya sebagai bahan yang memperkaya perspektif

pemikiran fisafat fenomenologi. Pemikiran-pemikiran fenomenologi Schutz terutama banyak
dilandasi oleh pemikiran Husserl. Dasar pemikiran Husserl dari

fenomenologi yang

menggunakan unsur metafisik fundamental merupakan kekuatan legitimasi sebagai landasan
berpikir dari penerus metodologi ini (Tevenaz, 1962:38). Sebagai bahan perbandingan dari
kategorisasi yang dilakukan oleh Friedrich, kategorisasi yang diberikan oleh Poloma tentang
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beberapa ahli dalam ilmu sosial. Kategorisasi tersebut terdapat dalam buku Contemporary of
Sociology. Poloma mengemukakan seorang ilmuwan sosial seperti Amitai Etzioni dengan
salah satu karyanya berjudul Complex Organization adalah salah satu nabi dalam aliran
naturalis. Golongan yang dikategorisasikan oleh Poloma dalam Contemporary Sociology
Theory sebagai nabi dari aliran humanis adalah ilmuwan sosial bernama C. Wright Mills
dengan karya populernya Sociological Imagination. Selain Poloma sebenarnya Friedrich
juga sudah mengukuhkan posisinya sebagai salah seorang nabi dari model yang menjadi

DI

Y

kategorisasinya (Friedrich, 1970:68). Model lain yang ditawarkan oleh Friedrich adalah
model keimaman atau priestly mode. Dalam petikan bab pembuka bukunya, ia mencoba
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mendefinisikan model ini sebagai berikut: “Scientist as ‘priest’ is commited to an end that he
as both a truth and a good in and of itself. The truth and the good are, as with all faith that
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have moved our world, institutionalized within a highly dedicated culture or sub-culture and
inovolve a specialized frame of discourse, common symbols, an elaborate communal ethis, a
complex herarchical organization, and a variety of other features commonly found in the

et

established “churches” of our day.” (Friedrich, 1970:108). Dalam paragraf tersebut Friedrich
keimaman. Komitmen ini
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kr

mencoba mengungkapkan tentang komitmen ilmuwan model

dapat diharapkan menjaga kelestarian kebenaran, kebaikan, dan “iman”. Komitmen inilah
yang membuat suatu perubahan yang termanifestasi dalam dunia institusionalisasi. Proses
institusionalisasi ini berdedikasi pada budaya, unsur budaya yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya proses tersebut diikuti oleh kerangka diskursus, simbol bersama, sebuah
kerjasama etik komunal, sebuah hirarkhi organisasi yang kompleks dan varitas/bentuk lain
yang didirikan pada “gereja” masa sekarang. Gereja dalam hal ini merupakan representasi
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dari institusi akademik.

Ilmuwan model

imam ini mempunyai tugas meneruskan dan

melestarikan sebuah aliran atau maszhab para pendahulunya yang termasuk dalam kategori
ilmuwan model nabi. Lahir sebuah kerangka teori yang digolongkan oleh Poloma sebagai
nabi dari aliran naturalis yaitu Amitai Etzioni yang kemudian teorinya diteruskan oleh para
penerus yang disebut oleh sebut para imam ilmuwan sosial seperti nama-nama Robert K
Merton, Lewis Coser, George Homans, Peter Blau, Ralf Dahrendorf, Gerhard Lenski, dan
Talcott Parsons. Sedangkan pada aliran humanis, Margareth menyebutkan seorang nabi

DI

Y

yaitu C. Wright Mills yang kemudian diteruskan oleh Peter Berger, Herbert Blumer, Erving
Goffman, dan Harold Garfinkel. Dalam sosiologi peta ilmuwan, Alfred Schutz berada pada

PR

D

kategori model keimaman. Dalam Phenomenology and Social Relation yang diedit oleh
Helmut Wagner menyebutkan bahwa sebenarnya Alfred Schutz bukanlah orang yang pertama

ar
ia
tD

melahirkan konsep-konsep fenomenologi, tetapi dialah yang pertama kali menyusun konsepkonsep fenomenologi menjadi lebih sistematis dan komprehensif. Pendahulunya yang sangat
berpengaruh terhadap pemikirannya adalah seorang filsuf Jerman yang berkomunikasi dan

et

banyak mempengaruhi pemikiran yang menjadi dasar dari fenomenologi yaitu Edmund

Se
kr

Husserl. Di samping Husserl, tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan
pemikiran tentang fenomenologi adalah Max Weber. Walaupun tidak secara khusus
memberikan pemikirannpada pendekatan ini, Weber dengan konsepkonsep sosialnya telah
memberikan landasan fenomenologis pada pengembangan pendekatan ini. Pengembangan
pendekatan ini terutama karena inspirasi melalui pemikiran Weber yang menjadi modal
utama Schutz untuk mengembangkan sebuah pendekatan fenomenologis yang lebih
komprehensif dengan mensintesakan pemikiran Husserl. Dalam karya-karyanya lebih lanjut
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akan menjadi topik bahasan yang menarik karena pengaruh-pengaruh konsep berpikir dari
pendahulunya seperti Husserl dan Weber yang terlihat kontradiktif, bergabung menjadi
sebuah harmoni antara konsep-konsep dan selanjutnya bergabung untuk membangun sebuah
metodologi yaitu fenomenologi sosiologi.
Semenjak nuansa realitas sosial berada pada tingkat interaksi individual maka semua analisa
sosial yang valid harus menunjuk pada perilaku individual. Perilaku individual ini terbentuk

Y

oleh arti subyektif yang intensif dari individu. Perilaku individual terbentuk berdasarkan pada

DI

tindakan. Tindakan dapat didefinisikan dengan mengartikan makna subyektif yang

D

terkandung di dalamnya melalui pengamatan terhadap tindakan individu dan semua tindakan

PR

yang berkaitan dengan individu yang lain dalam konteks perilaku sosial berkaitan di

ar
ia
tD

dalamnya. Kelengkapan mendasar dari tindakan sosial adalah makna secara subyektif
berkaitan dengan tindakan dari individu yang lain. Pendekatan interpretative menunjuk pada
penjelasan tentang masyarakat pada khususnya dan harus dapat dipastikan menjadi obyek
dari kognisi yang memiliki makna subyektif yang kompleks dari tindakan. Implikasi dari

et

konsep pemikiran yang dilontarkan oleh Weber adalah sebuah tujuan untuk mengungkapkan

Se
kr

akibat psikologis dari perilaku. Sehubungan dengan itu, maka sifat dari pendekatan ini adalah
subyektif dan tidak berhubungan dengan fakta empiris. Sudut pandang ini sering digunakan
oleh pengguna metode yang memiliki orientasi psikologis yang menggunakan wacana seperti
tinggal kembali (reliving/nacherleben) dan empati (einfuhlun). Selain menggunakan wacana
yang telah disebutkan di atas maka wacana lain yang tidak kalah populernya dalam
menggunakan pendekatan verstehen adalah tingkat (tahapan) psikologi di dalam. Intensitas
teori yang dikemukakan oleh Weber merupakan teori yang paling eksplisit dalam kontribusi
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pemikiran yang mengagumkan darinya. Dalam wacana perdebatan positivis-intuisionis,
kontribusi pemikiran Weber memberikan sebuah metode yang memiliki derajat yang sama
pada keunikan subyektivitas dari perilaku manusia dan kepentingan untuk memahami
perilaku secara ilmiah. Walaupun demikian pemikiran Weber tidak dapat menampung semua
persyaratan mutlak validitas dari sebuah ilmu pengetahuan secara ketat dan sebagai sebuah
metode yang empiris. Teori yang dikemukakan oleh Weber ini hanya merupakan modifikasi
dari ide-ide yang pernah dilontarkan oleh Dilthey dan digerakkan oleh roh kaum neo-kantian

DI

Y

yang terobsesi untuk membawa ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ke
dalam satu atap atau “to bring along natural science and social science under one roof”.

PR

D

Meskipun demikian, individu sebagai pemerhati masalah sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan sosial tidak dapat memposisikan pendekatan verstehen sebagai sebuah

ar
ia
tD

pendekatan yang mutlak dapat diterapkan dan mendapatkan hasil yang valid tanpa didukung
oleh adanya data-data empiris yang mendukung kepentingan emansipatoris untuk
mensejajarkan pendekatan intuisionis dengan pendekatan hukum-hukum umum yang bersifat

et

absolut dan empiris. Pemikiran Weber selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengetahuan

Se
kr

sosial yang otentik. Pengetahuan sosial yang dimaksud adalah memiliki nilai yang berkaitan
dan obyek material serta memiliki perhatian pada makna subyektif yang kompleks dari
tindakan sosial. Pemilikan sifat-sifat ini dapat disatukan ke dalam kerangka pemikiran yang
obyektif yang akan menimbulkan pengendapan sejarah pengetahuan yang valid dan data
sosial yang empiris. Permasalahan yang sulit dari pemikiran Weber timbul karena
penterjemahan dari semua fenomena yang ada pada masyarakat. Kesulitan yang muncul
bukan disebabkan oleh tingkat keunikan dan khususnya sebuah fenomena yang terjadi
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masyarakat, melainkan akibat dari kondisi yang saling berkaitan. Kenyataan yang muncul
dalam masyarakat harus muncul sebagaimana adanya kenyataan dalam masyarakat yang
harus diungkap dengan menggunakan pendekatan yang didukung oleh pendekatan yang
memang dapat diterima validitasnya. Konsekuensi logis dari kenyataan pengetahuan ini
menunjukkan realitas yang sedang diobservasi mendukung kenyataan yang terjadi sehingga
dapat diterima validitasnya. Selanjutnya penekanan pada obyektivitas dan kaitan empiris
bersifat konfirmatif. Sifat ini merupakan aspek-aspek yang juga berkaitan dengan proses

DI

Y

perjuangan menuju kepada pencapaian validitas bagi pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial
yang telah disebutkan harus memiliki aspek-aspek tambahan yang sangat penting dan telah

PR

D

dipaparkan di atas diharapkan dapat menjelaskan tindakan sosial secara ilmiah dengan tanpa
mengabaikan akibat-akibatnya. Pada dasarnya Weber tidak menekankan pada sebab akibat

ar
ia
tD

balik seperti yang menjadi persyaratan mutlak dari hukum alam. Hal yang menjadi
penekanan menurut Weber adalah jalan yang dipergunakan dalam mempelajari masyarakat.
Sebuah pemahaman yang abstrak dari realitas sosial dan bagian yang unik serta merupakan

bagi pengembangan hukum sebab akibat secara inklusif. Dasar dari

Se
kr

sangat kompleks

et

konsekuensi dari fenomena yang menjadi obyek kajian. Keseluruhan realitas sosial bersifat

pemikiran di atas adalah keterkaitan antara kondisi yang terdapat di sekitar fenomena sosial
yang bersifat khusus. Hukum timbal balik hanya mengungkapkan sebagian kecil dari
keseluruhan sosial. Pada saat ini dalam membicarakan konsep pengetahuan sosial Weber
merupakan suatu kebetulan dari pada sebuah akibat dari belantara realitas sosial yang ada.
Kekuatan dan kemampuan seseorang sebagai ilmuwan sosial hanya pada tingkat memberikan
prediksi, karena pada kenyataan ada kemungkinan lain yang dapat menjadi kenyataan.
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Kemungkinan antara kesesuaian dalam waktu penyebab tidak terdapat pada belantara
kejadian-kejadian yang ada. Tatkala kemungkinan dari prediksi yang tepat berasal dari
penemuan sebuah peristiwa yang mendahuluinya, maka kekuatan atau kemampuan dari
ilmuwan sosial ini terlihat lebih tinggi. Apabila kita menggunakan istilah Weber maka
hubungan yang kuat antara sebab akibat disebut adequate causation, sedangkan hubungan
sebab akibat yang lemah disebut sebagai accidental causation. Selanjutnya Weber tidak
menyebutkan adanya keharusan penggunaan hukum sebab akibat dalam ilmu alam. Pada

DI

Y

dasarnya apabila kita melihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Weber maka
sepintas kita akan mengira bahwa Weber sepenuhnya menggunakan kemungkinan prediksi

PR

D

empiris yang ditunjang dengan dasardasar pemikiran positivisme. Walaupun demikian
penggunaan dasar pemikiran di atas akan menyebabkan kita melupakan penekanan pemikiran

ar
ia
tD

Weber yang lain seperti keunikan yang terdapat dalam perilaku sosial yang selalu menjadi
utama dalam pendekatan yang ditawarkannya menuju kepada perjuangan pendekatan nonpositivistik kepada validitas ilmu sosial. Perjuangan Weber sebagai ilmuwan sosial dalam

et

upayanya untuk mendapat sebuah terobosan baru dalam menciptakan suatu pendekatan

Se
kr

terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan cara mengenal lebih
mendalam kejadian yang mendahului sebuah fenomena yang merefleksikan makna subyektif
yang bersifat kompleks. Fenomena di atas dipengaruhi oleh warga yang berperan di
dalamnya. Penjelasan dari pemikiran Weber di atas dapat digolongkan ke dalam pemahaman
tentang hukum sebab akibat yang adequate causation. Dalam penjelasan mengenai pemikiran
Weber di atas juga dijelaskan bahwa dalam pendekatan terhadap perilaku sosial yang
dikemukakan oleh Weber mengandung dua unsur dari hukum sebab akibat seperti yang
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terdapat dalam ilmu pengetahuan alam. Demikian juga ilmu alam, ilmu sosial menurut Weber
juga tidak mengabaikan keberadaan hubungan sebab akibat yang adequate causation
(Gorman,1977:5).

Selanjutnya Weber mengungkapkan konsep yang sangat penting untuk

perkembangan fenomenologi yang kemudian dijadikan landasan ontologis bagi Schutz untuk
membuahkan konsep-konsep fenomenologi. Konsep-konsep pemikiran Weber mengenai
relevansi nilai, pemahaman verstehen, dan konsep mengenai tipe ideal, sebagai berikut:
“The three main element in Weber’s methodology – the concept of value relevance, the

DI

Y

process of, verstehen, and the use of ideal types to link empirical factwith subjective meaning
– Schutz agrees, at least in principle, that all are valuable and necessary tools for building a

PR

D

theoretical bridge connecting science and subjectivy” (Gorman,1977:17).

ar
ia
tD

Konsep-konsep pemikiran Weber itu merupakan pengaburan makna yang sebenarnya sudah
ambigu. Hal ini pada akhirnya dikritik oleh penerusnya, yaitu Schutz. Banyak pertanyaan
muncul ke permukaan di antaranya mengenai makna yang dapat diinterpretasikan dari
berbagai sudut pandang, secara epistimologis penguasaan terhadap makna motivasi,

et

tindakan, dan proses verstehen. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditambah lagi dengan

Se
kr

pelaksanaan pada tingkat lapangan. Dengan kata lain, dialektika penerimaan konsep Weber
oleh Schutz dengan kritik yang dilontarkan diharapkan dan menghasilkan sintesa pemikiran
fenomenologi. Pemahaman secara teoritis pemikiran Weber oleh Schutz selanjutnya
dijadikan landasan berpikir untuk mengembangkan pendekatan fenomenologi yang lebih
valid dan komprehensif oleh Schutz.
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Bertitik tolak dari pendekatan gejala sosial yang secara kompleks timbul sebagai
konsekuensi terhadap analisis multidimensi pada tindakan kekerasan warga intoleran radikal
maka kajian mengenai topik tersebut di atas agak meluas. Pemahaman tindakan kekerasan
kolektif warga intoleran radikal tidak hanya pada saat terjadinya eksklasi kekerasan yang
mungkin berupa perusakan dan aksi sepihak melainkan juga tindakan-tindakan lain yang
berupa perlawanan atau protes dalam kehidupan sehari-hari komunitas pedesaan khususnya

Y

warga intoleran radikal.

DI

Berkaitan dengan pemikiran tersebut di atas maka ada kemungkinan perlawanan yang

D

dilakukan oleh warga intoleran radikal adalah perlawanan institusional. Perlawanan

PR

institusional yang dimaksud adalah perlawanan dengan mendirikan media atau forum yang

ar
ia
tD

mampu mengakomodasi kepentingan mereka.Institusi perlawanan yang mereka bangun
adalah institusi sosial menengah(mediating institusions). Selain untuk mengakomodasi
kepentingan mereka sebenarnya hadirnya institusi menengah ini juga dijadikan sarana untuk
pemberdayaan masyarakat yang lemah terhadap hegemoni negara.3

et

Berkaitan dengan tindakan kolektif warga intoleran radikal dan kepentingan

Se
kr

komunitas yang telah mulai disinggung pada alinea sebelumnya maka kita akan dibawa pada
banyak pandangan klasik yang selalu mendasarkan dialektika antara terbangunnya kelompok
dan konsep kepentingan. Dasar pemikiran di atas tidak dapat lepas dari mekanisme
pembentukan kelompok yang merupakan kumpulan dari individu yang memiliki kepentingan
yang sama. Logika berpikir di atas didukung oleh pendapat seorang ahli teori mengenai
3

Dr. Heru Nugroho, Pendayagunaan Institusi-Institusi Mediasi Dalam Rangka Otonomi Pengelolalaan Sumber daya Lokal
dalam kumpulan tulisan Pembangunan ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat,BPFE,Yogyakarta, 1995
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kelompok dan juga seorang ahli ilmu politik modern Arthur Bentley yang menegaskan bahwa
tidak ada kelompok yang terbentuk tidak didasari oleh kepentingan. Begitu juga bahwa
pendapat dari Raymond Cattell seorang psikolog yang secara tegas mengemukakan bahwa
setiap kelompok memiliki kepentingan. Walaupun demikian pada tingkat yang lebih mikro
realitas adanya kepentingan individu adalah gejala yang riil. Implikasi kolektifnya adalah
kepentingan kelompok pada dasarnya merupakan proyeksi pada tingkat kolektif dari masing-

DI

Y

masing kepentingan individu.4

PR

D

4.2.1. KONSTRUKSI SOSIAL PENGETAHUAN DARI KEHIDUPAN SEHARI –HARI TINDAKAN
INTOLERAN RADIKAL

Heterogenitas fenomena di atas secara singkat dirumuskan sebagai sebuah konflik

ar
ia
tD

yang termanifestasi dalam tindakan terselubung yang sudah terakumulasi di tingkat
komunitas regional warga intoleran radikal. Tulisan singkat ini secara umum berupaya
mencari kecenderungan menggali lebih dalam tindakan konkret warga intoleran radikal

et

sebagai bagian dari realitas kehidupan sehari-hari warga intoleran radikal . Perumusan tujuan

Se
kr

penelitian di atas tentu saja tidak dapat lepas dari konteks permasalahan secara umum yang
telah dipaparkan secara singkat dalam ilustrasi awal tulisan singkat ini.
Selanjutnya dipaparkan beberapa teori yang akan mencoba menganalisis tindak
kekerasan warga intoleran radikal yang terjadi. Beberapa teori ini diasumsikan dapat menjadi
alat analisis yang relevan dengan fenomena di atas.

4

Mancur Olson Jr, The Logic of Collective Action : Publics Goods and The Theory of Action
, Schken Books,USA,1969,hal 8
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Bertitik tolak dari perumusan tujuan penelitian yang mencoba menggali lebih dalam
proses, bentuk, tujuan perilaku warga intoleran radikal perlawanan proses secara kolektif
maka pola perilaku warga intoleran radikal ini harus ditempatkan sebagai sebuah gejala
tersendiri. Fenomena spesifik di atas membutuhkan sebuah konstruksi teoritis sekaligus
pendekatan untuk menganalisisnya. Proses analisis tersebut terutama untuk mengungkapkan
makna dibalik tindakan kolektif sebagai sebuah gejala. Salah satu perspektif sekaligus
pendekatan sosiologi yang cukup relevan untuk membedah gejala di atas adalah

DI

Y

fenomenologi.

Analisis fenomenologi pada dasarnya menitikberatkan pada penggalian pola perilaku

PR

D

keseharian warga intoleran radikal yang tampak dipermukaan dan diterima sebagai sebuah
kewajaran atau normal. Mekanisme eksplorasi fenomenologi bekerja secara mendalam pada

ar
ia
tD

saat memberika interpretasi pada realitas kehidupan sehari-hari5. Interpretasi pada realitas
kehidupan sehari-hari didasarkan pada pikiran umum. Pemikiran yang dipergunakan untuk
menginterpretasikan kenyataan hidup sehari-hari ini pada dasarnya sudah mengandung unsur

et

pengetahuan6.Dengan kata lain, teori dan pendekatan fenomenologi mencoba menawarkan

Se
kr

cara analisis terhadap pola perilaku kekehidupan sehari-hari secara berbeda. Titik

5

Kehidupan sehari-hari yang dimaksud adalah sebuah interpretasi realitas dari warga dan secara subjektif memiliki makna
yang dalam. Namun demikian realitas tersebut tampak begitu melekat pada dunia sang warga tersebut
6

pengetahuan yang dimaksud bukanlah ilmu pengetahuan (science) yang digambarkan sebagai materi dalam proses
belajar mengajar di dalam lingkup aktivitas akademik melainkan pengetahuan yang dibangun berdasarkan interpretasi
khusus yang diluar kebiasaan(prescience atau quasiscience). Interpretasi khusus ini terkonstruksi ketika warga mulai
memberlakukan mekanisme refleksi terhadap pengalamannya sehingga menghasilkan sebentuk interpretasi yang berbeda
ketika warga melihat realitas kehidupan sehari-hari sebagai sebuah kewajaran.(taken for granted )
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perbedaannya adalah pada ketegasan pendekatan fenomenologi untuk mengesampingkan
interpretasi normal atau wajar(taken for granted) pada realitas kehidupan sehari-hari. 7
Perangkat

penggalian

dimensi

kehidupan

warga

intoleran

radikal

dalam

mengkonstruksi pengetahuan melalui pemahaman mengenai kehidupan kesehariannya
meliputi ,pertama¸realitas kehidupan sehari-hari warga intoleran radikal(reality in
everydaylife),kedua, interaksi sosial kehidupan sehari-hari warga intoleran radikal (social
interaction in everyday life),ketiga, bahasa pengetahuan dalam kehidupan sosial warga

DI

Y

intoleran radikal(language knowledge in everyday life). Pemahaman tentang warga intoleran
radikal dengan sistemkehidupan sosial ini dicoba dibedah dengan menggunakan analisis

PR

D

konstruksi sosial pengetahuan bertani yang cukup kompleks sehingga membentuk suatu
realitas tersendiri dari kehidupan warga intoleran radikal. Dengan kata lain analisis tulisan ini

ar
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mencoba mengadopsi pola analisis mengenai konstruksi sosialkehidupan sosial tidak dapat
lepas realitas, interaksi sosial, bahasa dan sistem pengetahuan warga intoleran radikal

et

4.2.2. DASAR KONSTRUKSI PENGETAHUAN POLA INTOLERAN RADIKAL

Se
kr

Analisis sosiologi dari realitas kehidupan sehari-hari memfokuskan pada detail atau
perincian pengetahuan yang muncul sebagai penuntun setiap tindakan dalam kehidupan
sehari-hari warga intoleran radikal sebagai warga. Umumnya analisis sosiologi lebih
memfokuskan pada minat terhadap pengetahuan yang memiliki perspektif intelektual. Namun
dalam perspektif sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann

fokus tidak hanya pada

7

Berger,Peter L dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Sociology : A Treatise in The Sociology Knowledge,
Doubleday Anchor Books, USA,1967, hal 19-20
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konstruksi intelektual namun memfokuskan pada objek kajian tentang kehidupan
pembedahan dari realitas dasar pemikiran keseharian yang tidak terbakukan dalam kerangka
perspektif teoritik intelektual.Dalam argumentasinya Berger dan Luckmann justru menekan
pentingnya pengkajian dari pemikiran keseharian yang terkadang tidak dibakukan ke dalam
pemahaman intelektual namun justru menjadi kekuatan dalam sosiologi terutama sisi empris
keilmuaannya. Dasar pemikiran ini dilandasi oleh pemikiran kehidupan keseharian yang
justru membawa realitas kekinian yang mengarahkan orang untuk selalu menginterpretasikan

DI

Y

sehingga membangun makna subjektif yang mendalam dalam bingkai dunia sosialnya.

ar
ia
tD

PR

D

The world of everydaylife is not only taken for granted as reality by the ordinary
members of society in the subjectively meaningful conduct of their lives. It is a world that
originates in their thoughts and actions, and is maintained as real by these.Before turning to
our main task we must, therefore, attempt to clarify the foundations of knowledge in
everyday life,to wit, the objectivations of subjectives process (and meanings) by which the
intersubjectuve commonsense world is constructed.8

Selanjutnya proses pemikiran dan tindakan warga intoleran radikal dalam melakukan

et

usahakehidupan sosial direfleksikan sehingga menjadikankehidupan sosial seperangkat

Se
kr

tindakan dan pemikiran yang penuh makna bagi kehidupan warga intoleran radikal. Konteks
situasi sosial warga intoleran radikal ini tentu saja tidak dapat lepas dari kedudukannya
sebagai anggota komunitas masyarakat warga intoleran radikal secara luas. Namun demikian
serpihan pemaknaan dan tindakan yang mereka yang pada dasarnya mereka lakukan tidak
dapat lepas dari proses tertentu yang mengantarkan mereka kedalam suatu pemenungan

8

Ibid, hal 20
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dalam kehidupan sehari hari dalam mengkonstruksikan makna subjektif mendalam yang
mereka lakukan. Berangkat dari pemahaman subjektif warga intoleran radikal tersebut
mereka mencoba mengobjektivikasikan pemikiran subjektif mendalam tersebut menjadi
pemikiran umum yang disebut dengan proses konstruksi pemikiran yang intersubjektif
dikalangan komunitasnya dalam melakukan kegiatan produksikehidupan sosial dalam
kehidupan sehari-hari mereka sebagai warga intoleran radikal.

Y

Pilihan tindakan tertentu dari para warga intoleran radikal sebagai bagian komunitas

DI

warga intoleran radikal pada umumnya merupakan kontruksi pemikiran dan tindakan dari

D

pengetahuan dan pengalaman subjektif mendalam yang mereka peroleh dalam kehidupan

PR

sehari-hari sehingga mereka membangun pemahaman tersendiri secara subjektif mendalam

ar
ia
tD

dari dunia kehidupan keseharian warga intoleran radikal secara intersubjektif di antara para
anggota komunitasnya. Pendekatan dengan mendalami pemahaman dan tindakan warga
intoleran radikal di atas bertitik berat pada pengungkapan tentang dasar konstruksi sosial
berarti juga berbicara tentang pengetahuan kehidupan keseharian yang sebenarnya secara

Se
kr

saintis.9

et

metodologis menurut Berger dan Luckmann dapat dikatakan bersifat empiris walapun tidak

The phenomenological analisys of everyday life, or rather of the subjective expirience
of everuday life, refrains from any causal or genetic hypothesis , as well as from assertion
about ontological status of the phenomena analyzed..it is important to remember
this.Commonsense contains innumerable pre- and quasi scientific interpretation about
9

saintis dipahami sebagai bidang ilmu yang memiliki karakteristik ke-“empiris”-an. Salah satu unsur dari empirisme ilmu
secara universal adalah berlakunya hukum umum secara universal. Namun demikian pemahaman tentang pemberlakuan
hukum umum secara universal dalam ilmu sosial tidak dapat lepas dari konteks kompleksitas dari gejala bersifat relatif.
Dalam ilmu sosial tarik menarik anatara kutub universalisme empiris dengan partikularisme subjektivitas yang terbangun
bedasarkan konteks sosialnya.
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everyday life, which taken for granted.If we are to discribe the realityof commonsense we
must refer to these interpretations, just as we must taku account of its taken for granted
character—but we do so within phenomenological brackets.10

Secara umum penerapan analisis fenomenologi terhadap realitas kehidupan seharihari tidak lebih dari analisis terhadap pengalaman subjektif dari kehidupan keseharian.
Pengalaman tersebut terbangun dari pengalaman dalam melakukan tindakan. Pengalaman
yang terbangun dalam diri warga intoleran radikal sebagai warga dalam mengkonstruksi

DI

Y

sosial perangkat pemahaman dan pemaknaan dalam kerangka kerja produksi kehidupan
sehari-hari dengan sistem merupakan suatu pengetahuan tersendiri. Perangkat pengetahuan

PR

D

yang dimiliki warga intoleran radikal dalam tinjauan pendekatan fenomenologi yang
menekankan pada terbangunnya suatu sistematika berpikir tertentu dapat dikatan sebagai
Dengan kata lain penulisan ini mencoba sedikit banyak

ar
ia
tD

sebuah pre atau quasi science11.

berkeinginan untuk mengungkap refleksi tentang terbentuknya sistem pengetahuan sistem
kehidupan sehari-hari oleh warga intoleran radikal melalui mekanisme refleksi subjektif

Se
kr

et

mendalam tentang pengalaman kehidupan keseharian.

10

Ibid hal 20

11

Seperangkat pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai bakal ilmu pengetahuan yang terkontruksi dalam kehidupan
keseharian melalui proses refleksi subjektif mendalam dan mengendap sebagai sebuah pengetahuan yang dipahami
sebagai sebuah pengetahuan empiris bagi warga yang menjalankan tindakan dan pemikiran dalam kehidupan
kesehariannya.
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Proses

Konstruksi
Pemikiran

Objektifikasi

Pemaknaan

Makna

intersubjektif

et
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DI

Y

Subjektif

Se
kr

Proses refleksi mendalam sebenarnya dibangun oleh suatu intensitas pemahaman
terhadap pengalaman kehidupan keseharian yang disebut sebagai kesadaran.Kesadaran
merupakan suatu proses yang dibangun berdasarkan suatu intensionalitas yang terfokus pada
objek. Hasil dari intensionalitas kesadaran in terbangun suatu perangkat pengalaman baku
yang termanifestasi dalam kehidupan keseharian.
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Pola pembentukan konstruksi sosial pengetahuan kehidupan sosial di kalangan warga
intoleran radikal tidak lain merupakan dialektika antara realitas yang terbangun, pengetahuan
terbentuk, dan akhirnya dari sistem pengetahuan tersebut mempengaruhi tindakan dalam
kehidupan keseharian mereka. Proses pertama dalam dialektika dimulai dari realitas
kehidupan keseharian warga intoleran radikalan melalui proses interpretasi subjektif
mendalam mengkonstruksi sistemkehidupan sosial. Proses kedua dialektika adalah
pengetahuankehidupan sosial yang terbangun secara sosial pada akhirnya membentuk pola

Se
kr

et
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Y

tindakan dikalangan warga intoleran radikal yang melakukan sistem kehidupan sosial.
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Kehidupan
Keseharian

Perangkat
Pengetahuan

PR

Konstruksi

D

DI

Y

Proses
Konstruksi
sosial

Sosial

ar
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Pengetahuan

Intensionalitas
Kesadaran

Se
kr

et

Tindakan

Objek kajian tentang realitas kehidupan sehari-hari warga intoleran radikal dalam
menjalankankehidupan sosial merupakan proses pemikiran intersubjktif kehidupan
keseharian warga intoleran radikal untuk diinterpertasikan oleh warga intoleran radikal
sehingga mebangun sebuah realitas. Realitas kehidupankehidupan sosial merupakan wujud
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dari kehidupan keseharian warga intoleran radikal dengan pemaknaan subjektif mendalam
terhadap kesedaran berlingkungan yang lestari. Kesadaran berlingkungan dari warga
intoleran radikal tersebut membangun realitas tersendiri dari warga intoleran radikal lain
yang tidak memiliki kesadaran keberlingkungan yang dimanifestasikan dalam pola tindakan
teknik kehidupan sosial.

Realitas kehidupan sehari-hari warga intoleran radikal dengan

menggunakan sistemkehidupan sosial Realitas yang terbangun merupakan hasil interaksi dari
pemikiran subjektif mendalam dari para warga yang akhirnya menjadi dunia intersubjektif

DI

Y

dari kehidupan sehari-hari .

PR

D

Tindakan protes sosial warga intoleran radikal yang sebenarnya sudah sangat
melekat pada kehidupan sehari-hari terkadang mungkin hanya menjadi sebuah kebiasaan dari

ar
ia
tD

pola perilaku sehari-hari sehingga tidak secara sadar meraka jadikan tujuan sebagai sebuah
tindakan perlawanan atau protes. Keberadaan teori dan pendekatan fenomenologi dalam
berusaha menggali makna tersembunyi dari berbagai pola perilaku yang terdapat di dalam

et

komunitas warga intoleran radikal yang merupakan realitas kehidupan sehari-hari yang

Se
kr

mereka terima secara wajar.

Pokok permasalahan mengenai konstruksi realitas warga intoleran radikal
termasuk pola perilaku sehari-hari warga intoleran radikal

sebenarnya merupakan warga

intoleran radikal realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka karena
sebenarnya mereka memiliki interpretasi tersendiri terhadap realitas mereka sendiri dari
sistem kehidupan sehari-hari pada umumnya.

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 64 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

DI

Y

The reality life further presents itself to me is an intersubjective world, a world that I
share with others.This intersubjectively sharply difrentiates everyday life from other realities
of which I am concious.I am alone in the world of my dreams, but I know that the world of
everyday life is as real to others as it is to myself.Indeed, I cannot exist in everyday life
without continually interacting and communicating with others.I know that my natural
attitude to this world corresponds to the natural attitude of others, that they also comprehends
to the natural attitude of others, that also comprehend the objectivications by which this
world is ordered, that they also organize this world around the “here and now”of their being
in it and have projects for working in it. I also know, of course, that the others have a
perspectives on this common world that is not identical with mine.My “here” is their “there”.
My”now” does not fully overlap with theirs. My project differ from and may even conflict
with them.All the same, I know that I live with them in a common world. Most importantly I
know that there is an ongoing correspondence between my meanings and their meanings in
this world, that we share a common sense about reality.The natural attitude is the attitude of
commonsense conciusness precisely because it refers to a world that is common to many
men.Commonsense knowledge is the knowledge I share with others in the normal, self
evident routines of everyday life.12

PR

D

Selanjutnya Berger dan Neuhauss menjelaskan tentang perbedaan kehidupan
keseharian dengan realitas lain yang dibedakan dengan intersubjektifitas dari individu yang

ar
ia
tD

menjalankan realitas keseharian. Intersubjektifitas yang terbangun selain membentuk realitas
bagi kehidupan keseharian sekaligus menjadi pembeda dari sisi realitas lain dengan
komunikasi dan interaksi secara berkelanjutan. Hal ini jelas membedakan realitas diri dari

et

warga intoleran radikal dengan warga intoleran radikal umum yang sangat berbeda dengan

Se
kr

interaksi sesama warga intoleran radikal yang menjalan kehidupan sosial. Perilaku alamiah
dari warga intoleran radikal yang melakukan produksi Jakehidupan sosial dikoneksikan
dengan perilaku warga intoleran radikal lain sehingga membentuk suatu proses
korespondensi yang menyeluruh. Proses korespondensi dalam proses intersubjektif ini
sebenarnya merupakan proses berbagi makna antar individu yang membangun

makna

terhadap realitasnya sendiri-sendiri.
12

Ibid. hal 23
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The reality of every day is taken for granted as reality.It does not require additional
verification over and beyond its simple presence. It is simply there, as self evident and
compelling facticity.I know that it is real.While I am capable of engaging in doubt about its
reality.I am obliged to suspend such doubt as I rountinely exist in everyday life.This
suspension if doubt is so from that to abondon it,as I might want to do, say, in theoritical or
religious contemplation, I have to make an extreme transition.The world of everyday life
proclaims itself and, when I want to challenge the proclaimation.13
Realitas kehidupan sehari-hari diterima “apa adanya” (taken for granted) dan tidak
memerlukan

verifikasi terhadap realitas yang terjadi. Realitas kehidupan sehari-hari ini

Y

diterima dala kehidupan sehari-hari ini tidak lebih merupakan bukti diri dan kompilasi dari

DI

fakta-fakta. Realitas yang dimaksud Berger dan Neuhauss ini tetap merupakan realitas yang

D

tampil dan tampak pada saat ini. Kenyataan dari realitas kehidupan sehari-hari yang diterima

PR

“apa adanya”(taken for granted) ini telah terobjektivikasi oleh tatanan yang ada yang melekat

ar
ia
tD

pada objek.14 Selanjutnya Berger menjelaskan tentang fungsi bahasa yang lebih dipahamai
sebagai sebuah objektivikasi dari objek yang dimaknai dan memposisikan tatanan pemikiran
dalam proses pemaknaan terhadap kehidupan sehari-hari.15 Dalam realitas kehidupan seharihari yang diterima apa adanya yang memunculkan keraguan bersamaan dengan munculnya

et

kehidupan sehari-hari. Namun pemahaman tentang realtas kehidupan sehari-hari ini yang

Se
kr

muncul bersamaan dengan keraguan dipupus oleh suatu proses transisi ekstrim seperti proses
teoritis dan kontemplasi religius.

Compared reality of everyday life, other realities appear as finite provinces of
meaning,enclaves within the enclave of paramount reality marked by circumscribed
13

Ibid. hal 23

14

Ibid. hal 21

15

Ibid. hal 22
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meanings and modes of experience.The paramount reality envelops them of all sides ,as it
were,and conciusness always returns to the paramount of reality as a form an excurtion.16
Dalam realitas kehidupan sehari-hari individu menemukan berbagai objek yang
berbeda yang masuk dalam kesadaran sehingga membawa nuansa yang berbeda pula.
Kesadaran

terhadap

objek

yang membuat

realitas

tidak

hanya

tunggal

namun

berganda(multiple realities) . Dari realitas-realitas kehidupan sehari-hari yang berbeda
tersebut apabila dibandingkan memunculkan wilayah pemaknaan tertentu di dalam

Y

pandangan luas (paramaount realities) secara umum terhadap realitas yang ditandai dengan

DI

pembatasan terhadap makna dan corak pengalaman.Realitas luas secara umum(paramount

PR

penelusuran terhadap realitas luas.

D

realities) mewadahi semuanya.peran kesadaran dalam realitas ini saeolah menjadikan jalur

ar
ia
tD

The common language available to me for the objectivication of my experiences is
grounded in everyday life amd keeps it pointing back to it even as I employ it to interpret
experiences in finite provices of meaning.

Kehidupan sehari-hari ini tidak dapat lepas dari peran bahasa sebagai media untuk

et

mengobjektivikasikan pengalaman-pengalaman yang terendap dalam kehidupan sehari-hari

Se
kr

namun sebaliknya pada hal tersebut dan sekaligus mempergunakan untuk meginterpretasikan
pengalaman-pengalaman pada wilayah pemaknaan tertentu.

The world of everyday life is structured both spatially and temporally.The spatial
structure is quite periperal to our present considerations.Suffice it to point out that it, too, has
a social dimension by virtue of the fact that my manipulatory zone intersects with that of
others.More important for our present purpose is the temporal strucuture of everyday life.

16

Ibid. hal 25
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Dunia kehidupan sehari-hari terstruktur berdasarkan pada ruang(spasial) dan
waktu(temporal) tertentu. Strukturisasi dunia kehidupan sehari-hari secara spasial
berdasarkan ruang tidak terlalu menjadi pertimbangan yang mendasar dari konteks kehidupan
sehari-hari saat ini. Secara sosial yang paling penting bagi tujuan saat ini adalah struktur
temporal dari kehidupan sehari-hari.

PR

D

DI

Y

Temporality is an intrinsic property of conciousness.The stream of conciusness is
always ordered temporally.It is possible to difrentiate between different levels of this
temporality as it is intrasubjectively available.Every individual concius of an inner flow of
time,which in turn is founded on the physiological rhythms of the organism though it is not
identical with these.It would greatly exceed the scope of these prolegomena to enter into a
detailed analysis of these levels of intersubjective temporality.As we have indicated however,
intersubjectivity in everyday life also has a temporality dimension. The world of everyday
life has its ownstand and time,which is intersubjectivity available.

Konteks saat ini merupakan kelengkapan yang mendasar dari kesadaran. Arus

ar
ia
tD

kesadaran selalu memberikan arah bagi konteks waktu. Arus kesadaran dapat membedakan
berdasarkan tingkat ukuran dimensi waktu. Hal tersebut sama seperti yang dapat dilakukan
oleh pemahaman yang bersifat intersubjektif. Setiap individu dipahami sebagai arus dalam

et

waktu. Perbedaan pemahaman terhadap arus dalam waktu tersebut dapat dijumpai dalam

Se
kr

irama psikologis dari setiap organisme yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap konteks
temporal yang berbeda-beda ini merupakan pengantar awal bagi analisis mendalam tentang
tingkat intersubjektivitas dalam dimensi waktunya. Pemahaman tentang dunia kehidupan
sehari-hari memiliki posisi tersendiri dalam ruang dan waktu di saat intersubjektivitas
berlaku.
The temporal strucuture of everyday life confronts me as a facticity with which I must
reckon, that is, with which I must try to syncronize my own projects.I encounter everyday
reality as continous and finite.All my existence in this world is countiniously ordered by its
time.is indeed envelops by it.
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Konteks waktu dalam dunia kehidupan sehari-hari memaksa individu untuk lebih
memperhitungkan struktur temporal. Individu diatas harus mencoba menyelaraskan dengan
berjalannya realitas kehidupan yang berkelanjutan dan terbatas.

ar
ia
tD
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Y

The same temporal structure, as has already been indicated, is coercive. I can not
reverse at will the sequence inposed by it-- “first things first “ – is an essensial elemen of my
knowladge of everyday life. Thus I cannot take a certain examination before I have passed
through certain educational programs, I cannot practice my profession before I have taken
this examination and so on. Also, the same temporal structure provides the historicity that
determines my situation in the world of everyday life.I was born on a certain date, entered
school on another, started working as a profesional on another, and so on. These dates,
however, are all “located” within a much more comprehensive history, and this “location”
decisively shapes my situation…
The temporal structure of everyday life not only imposes prearranged sequences upon
the “agenda” of any single day but also imposes itself upon my biography as a whole.Within
the coordinates set by this temporal structure I apprehend both daily “agenda” of any single
day but also imposes itself upon my biography as a whole…Only within this temporal
structure does everyday life retain for me its accent of reality. my life in loyality to the
founding fathers—or for that matters, on behalf of future generations. my life in loyality to
the founding fathers—or for that matters, on behalf of future generations.

Dalam Dunia kehidupan sehari-hari strruktur temporal merupakan elemen yang paling

et

penting dalam perjalnanan alur waktunya. Struktur ini memberikan kajian sejarah yang

Se
kr

sanagt menentukan dunia kehidupan keseharian. Struktur waktu yang berkaitan dengan
masalah ukuran waktu seperti tanggal merupakan bagian dari sejarah secara keseluruhan
secara keseluruhan. Keberadaan ukuran dari waktu dalam sejarah dunia kehidupan ini
membentuk wujud dari situasi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa struktur waktu
tidak hanya memberikan format kepada dunia kehdiupan keseharian dalam satu harii tetapi
juga melibatkan keseluruhan dunia kehidupan selama hidup atau biografi.
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The reality of everydaylife is not only filled with objectivications, it is only possible
because of them.I am contanly surounded by object that proclaim the subjective intentions of
my fellowmen, although I may sometimes have dificulty being quite sute just what it is that a
particular object is “proclaiming “ especially if it was produced by whom I have known well
or at all in face to face situations. Every etnologist or archeologist will readly testify to such
difficulties, but the very fact that he can overcome them and reconstruct from an artifact the
subjective intentions of men whose society may have been extinct for milenis is eloquent
proof of the enduring power of human objectivications.17
Dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak hanya ditemui objektivikasi namun juga
ditemui intensitas subjektif dari seseorang yang memilikinya.Dalam masyarakat dengan

DI

mengobjektifkasikan intensi subjektif dari manusia.

Y

kehdupan kesehariannya bahasa sering diartikan sebagai sebuah kekuatan untuk

Se
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et

ar
ia
tD

PR

D

A special but crucially important case of objectivication is signification, that is, the
human production of signs. A sign may be distingushed from other objectivication signs by
its explicit attention to serve as an index of subjective meanings.to be sure, all
objectivications are suspectible of utilizations as signs,even though they were not orginally
produced with intention For instance, a weapon may have been orginally produced for the
purpose of hunting animals, but may for then (say ,in ceremonial usage) become a sign for
aggressiveness and violence in general.But there are certain objectivications orginally and
explicitly intended to serve as signs.For instancesinstead of throwing a knife at me(an act that
was presumably intended t to kill me, but that might conceivably have been intended merely
to signify this possibility).My adversary could have painted a black X mark on my door, a
sign, let us assume, that we are now officially in a state of enmity.Such a sign, which has no
purpose beyond indicating the subjective meaning of the one who made it, is also objectively
available to its producer in the common realityhe and I share with other men.I recognize its
meaning as do other men, and indeed it is available to its producers as an objective reminder
of his original intention in making it. It will be clear from the above that there is a good deal
of fluidity between the instrumental and the significatoryuses certain objectivcations.The
special case of magic in which there is a very interesting merging of these two uses, need not
concern us here.
Pokok pikiran yang paling penting dari proses objektifikasi adalah signifikansi. Di
dalam proses signifikasi ini tanda merupakan sarana untuk mengobjektifikasikan makna
subjektif yang dimiliki oleh individu yang berkenginan untuk mengungkapkan pemikiran
17

Ibid halaman 35

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 70 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

subjektifnya. Tanda secara khusus mungkin sedikit dibedakan dengan objektifikasi yang
merupakan intensitas eksplisit dari suatu proses yang dipergunakan sebagai indeks dari
makna subjektif. Dalam proses objektivikasi menggunakan fungsi dari tanda.

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

Signs are a clustered in a number of systems.Thus there are systems of gesticulatory
signs, of patterned bodily movements of various sets of material artefacts, and so on. Signs
and signs systems are objectivications in the sense of being objectively available beyond the
expression of subjective intentions”here and now”.This detachability from the immediate
expression of subjectivity also pertainsto signs that reqiure the mediating presence of the
body.Thus performing dance for signifies aggressive intention is an altogether different thing
from snarling or clenching fists in an outburst of anger.the latter act express my subjectivity
“here and now”. While the former can be quite detached from this subjectivity—I may not be
angry or aggressive at all at this point but merely taking in the dance because I am paid to do
so on behalf of someone else who is angry.in other word, the dance can be detached from the
subjectivityof the dancer in a way in which the snarling cannot from the snarler.both dancing
and snarling are manifestations of the bodily expressivity but only the former has the
character of an objectively available sign. Signs and sign systems are all characterized by
detachability”, but they can be diffrentiate in terms of the degree to which they may be
detached from face to face situations . Thus a dance is evidently less detached than a material
artifact signfying the same subjective meaning.
Tanda adalah sejumlah sistem acak.Dengan kata lain tanda dalam proses objektifikasi
makana dan intensi subjektif merupakan tanda yang berupa gerakan-gerakan tanda.Gerakan

et

tanda dari tubuh ini sanagt beraneka ragam dari perangkat dari artefak material.Tanda dan

Se
kr

sistem tanda merupakan objektifikasi dalam kerangka menuju objek itu sendiri. Proses
objektifikasi terpisah dari ekspresi sesaat subjektifitas yang menggunakan perantaraan
sementara dari tubuh sebagai media ekspresi.

Language, which may be difined here as a system of vocal signs, is the most
important sign system of human society.its foundation is, of course, in the intrinsic capacity
of the human organism for vocal expressivity, but we can begin to speak of language only
when vocal expressions have become capable of detachment from the immediate"”ere and
now"”f subjective states. iT is not yet language if I snarl, grant, howl,or hiss, although these
vocal expression s are capable of becoming linguistic in sofar as they are integrated into an
objectively avaiilable sign system.The common objectivcation of everyday life are
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maintained primarily by linguistuc signification. Everyday life is above all, life with and by
means of the language I share with the fellowmen.an understanding of language is thus
essential for any understanding of the reality of everuday life.

Bahasa mengacu pada pemikiran di atas dapat dikatakan sebagai sistem dari tanda
suara atau vokal. Bahasa merupakan tanda paling penting dalam masyarakat.Hal ini tentu saja
tidak dapat lepas dari keterkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengekspresikan tanda
melalui tanda bunyi atau vokal. Tanda vokal dapat memindah seketika kedudukan subjektif.
dipertahankan dengan

Y

Kebiasaan dari proses objektifikasi dalam kehidupan keseharian

DI

menggunakan signifikasi linguistik.

et

ar
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tD

PR

D

Language has its origins in the face to face situation, but can be readily detached from
it. This is not only because I can shout in the dark or across the distance, speak on the
telephone or via the radio, or convey linguistic signification by means of writing (the latter
constituting as it were, a sign system of the second degree). The detachment of language lies
much more basically in its capacityto communicate meanings that are not direct expression of
subjectivity”here and now”.It shares this capacity with other sign systems, but its immense
veriety and complexity make it much more readly detachable from the face to face situation
than any other.(for instance a system of gasticulationsI can speak about innumereble matters
that are not present at all in the face to face situation , including matters I never will
expirience directly. In this way, language is capable of becoming the objectve resiprosity of
vast accunulations of meaning and expirience, which it can than preserve in time and
transmit to following generations.

Se
kr

Kemampuan bahasa selanjutnya menurut Berger adalah mengkomunikasikan makna
yang bukan merupakan ekspresi langsung dari subjektifitas.kemampuan bahasa ini dibagikan
dengan kemampuan lain sistem tanda lain. Oleh karena itu bahasa dapat dikatakan menjadi
resiprositas dari proses objektif dari akumulasi makna dan pengalaman kemudian disimpan
dan disebarkan pada generasi selanjutnya.
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In the face to face situation language poses an inherent quality oreprocity that
distinguishes it from any other sign system.The ongoing production of vocal signs to
conversations be can be synchronized with the ongoing subjective intention of the
conversants. I speank as I think ; so does my partner in the conversation.Both of us heear
what each says at virtually the same instant, which makes possible to cantinous,
synchronized, reciprocal acees to our two subjectivities as an intersubjective closeness in the
face to face situation that no other sign system can duplicate.What is more, I hear myself as I
speak; my own subjective meanings are made objectively and contimuosly available to me
and ipso facto become “more real” to me.Another way of putting this is to other as against
my knowledge of my self in the face to face situation.this apprehently paradoxicalfact has
been provisiously explain by tha massive,continously and prereclektive availablility of the
other being in the face to face situation, as against the requirement of reflection for the
availability of my own. Now, however, as I objectivate my own being by means of language
my own being becomes massively and continously available to him, and I can spontaneously
reapond to it therefore without the “interruption” fo deliberate reflection. It can, therefore,
be said that my conversation partner but also to myself.This capacity of language to
crystallize and stabilize for me my own subjectively is retained (albeit with modifications) as
language is detached from the face to face situation.This very important characteristic of
language is well caught in the saying that men must talk about themselves untul they know
themselves.18
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Dalam konteks situasi bahasa memiliki perbedaan dengan sistem tanda yang lain
karena kemampuannya resiprositasnya. Bahasa yang dihasilkan dari tanda bunyi
disinkronisasikan dengan intensitas subjektif yang sedang berjalan. Dalam berbicara makan
subjektif diobjektifkan. Dengan menggunakan bahasa mengobjektifkan makna pada saat

et

berbicara. Selain kemampuan dalam mengobjektifkan makna bahasa mampu mengkristalisasi

Se
kr

dan menstabilisasi subjektivitas pemilik makna yang akan mengobjektikan pemikirannya.
Language originates in and has its primary refrence to everyday life, it refers above all
to the reality I expirience in wide awake conciusness, which si dominated by the pragmatic
motive that is, the cluster of meanings directly pertaining to present of future actions and
which I share with others in a taken for granted manner.Although language can also be
employed to refer to other realities, which will be discussed further in a momont, it even then
retains its rootage in the commonsense reality of everyday life.As a sign system language has
quality of objectivity.I encounter language as a facticity external to myself and it is coercive
in its effect on me. Language forces me into its patterns. I cannot use the rules of german
18
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syntax when I speak English; I cannot use words invented by my three years old son if I want
communicate outside the family;I must take into account prevailing standards of proper
speech for various occasions even if I would prefer my private “improper” ones.language
provides me with a ready-made possibility for the ongoing objectification of my unfolding
expirience.Put diffrently language is plianty expansive so as to allow me to objectify a great
variety expiriences coming my way in the course of my life.language is also typificatory
experiences ,allowing me to subsume them under broad categories in terms of which they
have meaning not only to myself but also to my fellowmen. As it typifies, it also anonymizes
expiriences for typified expirience can, in principle, be duplicated by anyone failing into the
category in question.For instance I have a quarrel with my mother in law.This concrete and
subjectively unique expirience is typified llingustically under the category of mather in law
trouble.In this typification it makes sense to myself, to others, and,presumably, to my mother
in law trouble.in this way, my biographical expiriences are ongoingly subsumed under
general orders of meaning that are both objectively and subjectively real. 19

DI

Bahasa menjadi relevan dengan kehidupan keseharian karena merupakan referensi

D

primer dari realitas kehidupan keseharian.yang merupakan pengalaman dari sebuah kesadaran

PR

yang menyeluruh. Kesadaran di atas mendominasi motif pragmatis dan dibagikan dengan

ar
ia
tD

individu lain sebagai cara bertindak yang diterima sebagai sebuah kesepakkatan
bersama(baca : apa adanya).Bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang mempunyai kualifikasi
mengobjektifikasi. Bahasa selain menjadi suatu sistem tanda juga mempunyai kekuatan
memaksa. Dan berpengaruh terhadap penggunnya sehingga sangat berpengaruh terhadap

et

pengalaman secara tidak langsung. Bahasa dan pengalaman memiliki korelasi yang erat ,

Se
kr

yaitu menempatkan bahasa ssebagai sarana tipifikasi dari pengalaman.
Because of its capacity to transcend the “here and now” language bridges different
zones the reality of everyday life and integrates them into a meaningful whole. The
trancendes have spatial, temporal and socialdimensions.Through language I can transcend the
gap berween my manipulatory zone and that of the other; I can synchronize my biographycal
time sequence with his;and I can converse with him about individuals and collectivities with
whom we are not at present in the face to face interaction.As a result of these trancendes
language is capable of “making present”a veriety of object that are spatially, temporally, and
sociallyabsent from “here and now”.Ipso facto a vast accumulation of expiriences and
19
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meanings can become objectified in the “here and now”.Put simply, through lanuage an
entire world can be actualized at any moment.This trancennding and integrating power of
language is retained when I am not and integrating power of languageis retained when I am
not actually conversing with another. Through lingustic objectivication even when “talking to
myself” in solidarity thought, an entire world can be appresented to me at any moment. As far
as social relations are concerned, language”makes present”for me not only fellowmen who
are physically absent at the moment but fellowmen projected as imaginary figure into the
future.All these “presences” can be highly meaningful, of course, in the ongoing reality of
everyday life.

DI

Y

Moreover, language is capable of trancendeding the reality of everyday life
althogether.It can refer to expirience pertaining to finite provinces of meaning, and it can
span discrete sphere of reality.for instance, I can interpret “the meaning” of a dream by
integratingit linguistically within the order of everyday life rather than of its own discrete
reality.Enclaves produced by such transposition belong in a sence, to both sphere of reality.
They are “located” in one reality, but “refer” to another.20

D

Bahasa dalam kehidupan keseharian mampu mentransendensikan realitas kehidupan

PR

keseharian menjadi satu. Realitas yang ditransendensikan diatas merupakan pengalaman yang
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dimasukkan dalam lingkup wilayah makna. Selain itu bahasa mampu menciptakan suasana
dari suatu realitas yang sama. Bahasa dapat menjadi bagian dari suatu realitas tertentu namun
juga menunjuk pada suatu realitas yang lain.

Se
kr

et

Any significative theme that thus spans spheres of reality may be defined as a symbol
and the linguistic mode by which such transcendenceis achieved may be called symbolic
language.On the level of symbolism, then, lingustic signification attains the maximum
detachment from there “here and now” of everyday life and language sorinto the region that
are not only de facto but a priori unavailable to everyday expirience. Language now
constructs immense edifices of symbolic representations that appears to tower over the
reality of every the reality of eeveryday life like gigantic presences from another
world.Religion, philosophy, art, and science are the historically most important symbol
systems of this kind. To name these is already to say that, despite the maximal detachment
from everyday expirience that the construction of these systems reqiures, they can be of very
great importance indeed for the reality of everyday life. Language is capable not only of
constructing symbols that are highly abstracted from everyday expirienc, but also of
“bringing back” these symbols and appresenting them as objectively real elements in
everyday life. In this manner,symbolism an symbolic language become essential constituents
20
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of the reality of everyday life and of the commonsense apprehension of this reality. I live in a
world of signs and symbols everyday. 21
Tema signifikan dari analisis terhadap pengetahuan keseharian berkaitan erat dengan
simbolisasi bahasa. Dalam derajat simbolisasi terhadap berbagai makna dari kehidupan
keseharian ini bahasa merupakan bangunan besar dari simbolisasi kehidupan keseharian
secara luas

dari realitas di atas realitas kehidupan keseharian dari kemahahadiran sebuah

dimensi kekinian baru. Dari sisi historis kehadiran bahasa termanifestasi dalam kepercayaan,

Y

filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan merupakan sistem simbol . Pengalaman dari kehidupan

DI

keseharian direpresentasikan ke dalam sebuah simbol. Bahasa tidak hanya mampu

D

mengkonstruksi simbol secara abstrak namun juga mampu membawa kembali simbol-simbol

PR

tersebut di atas ke dalam elemen riil objektif. Bertitik tolak dari pemikiran Berger dan
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Neuhaus di atas maka bahasa merupakan dasar essensial dari realitas kehidupan keseharian
dan mengikat kesamaan dalam realitas kehidupan keseharian.Oleh karena itu kehidupan
keseharian merupakan keseharian dari tanda-tanda dan simbol yang ada.

Se
kr

et

Language builds up semantic fields or zones of meaning that are linguistically
cercumscribed.Vocabulary,grammar and syntax are geared to the organization of these
semantic fields.Thus language builds up classifcation schemes to diffrentiate objects by
gender (a quite different matter from sex,of course)or by number; forms to make statements
of degrees of social intimacy, and so on. For instance, in languages that distinguish intimate
and formal discourse by means of pronouns( such as tu and vous in French and du and Sie in
German) this distinction marks the coodinates of a semantic field that could be called the
zone of intimacy.Here has the world of tutuiement or of bruderschaft with a rich collection of
meaning that are continually available to me for the ordering of my social expirience. Such a
semantic field, of course, also exist for the english speaker, though it is more circumscribed
lingistically. Or, to take another example, the sum of linguistic objectifcations pertaning to
my occupation constitus another semantic field, which meaning fully order all the routine
events I encounter in my daily work.Within the semantic fields thus built up it is possible for
both biographical and historical expirience to be objectified, retianed and accumulated.The
21
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accumulation of course is selective, with the semantic fields determining what will be
retained and what “forgoten” of the total expirienceof both individual and the society.By
virtue of this accumulation a social stock of knowledge is constituted,which is transmitted
from generation to generation and which is available to the individual in everyday
lifeequipped with spesific bodies of knowledge. What is more, I know that others share at
least part of this knowledge, and they know that I know this. My interaction with others in
everyday life is, therefore, constantly affected by our common participation in the available
social stock of knowledge.22

Bahasa merupakan areal semantik. Selain itu bahasa juga merupakan zona dari makna
yang dibatasi oleh secara linguistik. Kosa kata, sintaksis, dan struktur merupakan suatu

DI

Y

organisasi dari semantik. Beberapa bahasa dunia menggunakan difrensiasi pada kosa kata
berdasarkan pada genderisasi pada objeknya.Selain itun penggunaan dalam kehidupan sehari-

PR

D

hari mencerminkan kedekatan hubungan sosial individu dengan individu lain dalam
berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang bersifat halus pada orang lain yang cenderung tidak
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memiliki kedekatan sosial. Sedangkan pada ekspresi bahasa tertentu yang menggunakan
bahasa lain yang tidak begitu halus justru menggambarkan kedekatan hubungan sosial.
Dengan demikian dalam bahasa tidak hanya mengandung makna semantik didalamnya

et

namun juga terdapat persediaan pengetahuan sosial yang memberikan makna tersendiri

Se
kr

pilihan semantik dalam mengekspresikan makna sekaligus kedekatan hubungan sosial.
Pengetahuan kehidupan keseharian ini diturunkan dari generasi ke generasi.Dapat dikatakan
bahwa individu hidup didunia dengan pengetahuan yang bersifat masuk akal(common sense)
yang spesifik.selain interaksi dalam kehidupan keseharian. Selain itu pengetahuan berkaitan
dengan persamaan partisipasi dalam persediaan pengetahuan sosial.

22
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The social stock of knowledge includes knowledge of my situation and its limits. For
instance, I know that I am poor and that therefore, I cannot expect tolive in a fasionable
suburb.This knowledge, of course, shared both by those who are poor themselves and those
who are in a more privileged situation.Participation in the sosial stock of knowledge thus
permits the location of individuals in society and the handling of them in the appropriate
manner. This is not possible for one who does not participate in this knowledge, such as a
foreigner, who may not recognizr me as poor at all, perhaps because the criteria of poverty
are quite different in his society haw can I he poor, when I wear shoes and do not seem to be
hungry?23

Persediaan pengetahuan menyangkut pengetahuan tentang situasi dan batasan-

Y

batasannya.Pengetahuan yang dimiliki secara sosial didistribusikan atau dibagikan kepada

DI

orang-orang yang terdapat dalam strata sosial yang sama. Partisipasi dalam persediaan

D

pengetahuan sosial mengacu pada posisi sosial dari individu dalam masyarakat. Selain

PR

menunjukkan posisi sosial dalam masyarakat penerapan persediaan pengetahuan sosial
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termanifestasi di dalam cara bertindak yang sesuai dengan masyarakat.

Se
kr

et

Since everyday life is dominated by the pragmatic motive, recipe knowledge, that is,
knowledge limited to prgmatic competence in routine performences, occupies a prominent
place in the social stock knowledge.For example, I use the telephone every day for spesific
pragmatic purposes of my own. I know how to do this. I also know what to do if my
telephone fails to function—which does not mean that I know how to repair it, but that I
know whom to call on for assitance.My knowledge of the telephone also includes for
assistance.My knowledge of the telephone also includes broads information on the system of
telephonic communication—for instance, I know that some people have unlisted numbers,
that under spesial circumstances I can get a simultaneous hook-up with two long distance
parties, that I must figure on the time diffrence if I want to call up somebody in Hongkong,
and so forth. All of this telephonis lore is recipe knowledge since it does not concern
anything except what I have to know for my present and possible future pragmatic purposes.I
am not interested in why the telephone works this way, in the enormous body of scientific
and engineering knowledge that makes it possible to construct telephones. Nor am I
interested in uses of the telephone thatlie outside my porpose, say in combanition with short
wave radio for the purpose of marine communication.Similarly, I have recipe knowledge of
workings of human relationships.For example, I know what I must do to apply for a
passport. All I am interested in is getting the passport at the end of a certain waiting period.I
23
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do not care, and do not know, how my application is processed in govermentofficers, by
whom and after what steps approval is given, who puts which stamp in the document.I am not
making a study of government bureucracy—I just want to go on a vacation abroad.My
interest in the hidden workings of the passport getting procedure will be aroused only if I fail
to get my passport in the end. 24
Semenjak dunia kehidupan keseharian didominasi oleh motif pragmatis. Pengetahuan
yang diterima adalah pengetahuan yang memiliki keterbatasan pragmatis dan terdapat dalam
kinerja rutin individu. Selanjutnya pengetahuan masuk dalam tempat utama dari persediaan
pengetahuan. Dari teks tulisan berger dan neuhauss diatas dikemukakan contoh-contoh
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bagaimana individu masuk dalam hal-hal yang bersifat pragmatis dengan hal-hal yang
bersifat umum yang merupakan bagian dari pengetahuan dari masyarakat secara luas.
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The social stock of knowledge diffrentiates reality by degrees of familiarity.it
provides complex and detailed information corcerning those sectors of everyday life with
which I must frequently deal.It provides much more general and imprecise information on
remotersectors. Thus my knowledge of my own occupation and its world is very sketchy
knowledge of the occupational worlds of others. The social stock of knowledge further
supllies me with the typificatory schemes required for the major routines of everyday life ,
not only the typifications of others that have been discussed before, but typications of all sorts
of events and expiriences, both social and natural.Thus I live in a world of relatives, fellowworkers and recognizable public functionaries. In this world, consequently, I expirience
family gatherings, professional meetings and encounters with the traffic police.The natural
“backdrop” of these events is also typified witin the stock of knowledge.My world is
structured in terms of routines applying in good or bad weather, in the hayfever season and in
situations when a speck or dirt gets caught under my eyelid.”I know what to do “ with regard
to all these others and all these events within my everyday life.By presenting itself to me as
an integrated whole the social stock of knowledge also provides me with the means to
integrate discrete elements of my own knowledge. In other words,”what everybody
knows”has its own logic, and the same logic can be applied to order various things that I
know.For example, I know that my friend Henry is an Englishman , and I know that he is
always very punctual in keeping appointments.Since “everybody knows”that punctuality is
an english trait, I can now integrate these two elements of my knowledge of Henry into a
25
typification that is meaningfull in terms of social stock of knowledge.
24
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Persediaan

pengetahuan

dalam

kehidupan

sehari-hari

membedakan

realitas

berdasarkan derajad kedekatan hubungan.Persediaan pengetahuan kehidupan sehari-hari
menyrdiakan informasi yang bersifat kompleks dan terinci tentang berbagai sektor kehidupan
di mana kita bersentuhan setiap harinya. Namun persediaan pengetahuan juga kehdupan
sehari-hari menyediakan informasi umum dan tersamar pada sektor-sektor yang terpisah.
Dengan demikian secara umum persediaan pengetahuan selain menyediakan informasi yang

Y

terperinci dan spesifik namun juga menyediakan informasi yang bersifat umum dan tersamar.

DI

Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi dari persedia pengetahuan sangat luas

D

cakupannya untuk individu yang bersangkutan dan sebaliknya juga memiliki sedikit

PR

pengetahuan tentang orang lain. Selain itu persediaan pengetahuan juga menyediakan skema

ar
ia
tD

tipifikasi dari rutinitas umum. Tipifikasi yang dimaksud buka hanya berlaku bagi orang lain
melainkan juga berlaku bagi berbagai macam peristiwa dan pengalaman baik yang bersifat
sosial maupun natural. Dengan demikian persediaan pengetahuan membekali individu untuk
masuk ke dalam dunia yang bersifat relatif. Dunia kehidupan yang dimaksud adalah dunia

et

kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat secara umum. Dalam kehidupan yang

Se
kr

dijalani oleh individu yang memiliki persediaan pengetahuan

dunia distrukturisasi oleh

rutinitas. Dengan setiap kejadian dan pengalaman hidup keseharian yanghadir menyatu
menjadi satu dengan persediaan pengetahuan sosial keseharian.
The validity of my knowledge of everyday life is taken for granted by myself and by
others until further notice, that is, until a problem arises that cannot be solved interms of it.As
long as my knowledge work satisfactorily, I am generally ready to suspend doubts about it.In
certain attitudes detached from everyday reality—telling a joke, at the theater or in church, or
engaing I philosophical speculation—I may perhaps doubt element of it.But these doubt
are”not to betaken seriously”.For instance, as a businessman I know that it pays to be
inconsiderate of others.I may laugh at a joke in which this maxim leads to failure, I may be
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moved by an actor or a preacher extolling the virtues of consideration, and I may concede in a
philosophical mood that all social retions should be governed by golden rule.Having laughed,
having been moved and having philosophized, I return to the “serious” world of buiseness.
Once more recognize the logic of its maxims, and act accordingly.Only when my maxims
fail”to deliver the goods”in the world to which they are intended to apply are they likely to
become problematic to me “in earnst”.26
Validitas dari pengetahuan kehidupan sehari-hari diterima sebagai mana adanya(taken
for granted) oleh individu yang bersangkutan dan oleh individu lain. Permasalahan validitas
tidak dapat terpecahkan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari. Keraguan tentang

Y

pengetahuan kehidupan keseharian tidak dapat lepas dari keraguan yang akan selalu apabila

DI

pengetahuan tersebut mengalami benturan dengan permasalahan yang dihadapi dalam

D

kehidupan.

Se
kr

et

ar
ia
tD

PR

Although the social stock of knowledge appresents the everyday world in an
integrated manner, diffrentiated according to zones of familiraty and remoteness, it leaves the
totality of that world opaque.Put diffrentialy, the reality of everyday life always appears as a
zone of lucidity behind which there is a background of darkness.As some zones of reality are
illuminated, others are adumbrated. I cannot know everything there is to know everything
there is to know about this reality.Even if, for instance, I am a seemingly allpowerful despot
in my family, and know this, I cannot know all the factors that my orders are always obeyed,
but I cannot be sure of all the steps and all the motives, that lie between the issuance and the
execution of my motives that lie between the issuance and the execution of my orders. There
are always things that go on “behind my back”.This is true a fortiori when social relationship
more complex than those of the family are involve—and explain, incidentlly, why despots are
endemically nervous.My knowledge of everyday life has the quality of an instrumentthat cuts
a path through a forest and, as it does so, projects a narrow cone of light on what lies just
ahead and immediately around;on all sides of the path there continues to be darkness. This
image pertains even more, of course, to the multiple realities in which everyday life is
contimually trancended. This latter statement can be paraphrased, poetically if not
exhausetively, by the penumbras of our dreams.27

26

Ibid hal 44

27

ibid hal 45
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Meskipun persediaan pengetahuan telah terintegrasi kedalam cara bertindak dalam
kehidupan keseharian. Pembedaaan ini dibagi berdasarkan kedekatan dan ketidak dekatan.
Namun demikian menurut Berger dan Neuhauss pengetahuan kehidupan keseharian masih
menyisakan sebagaia sisi dunia yan belum kesemuanya terungkap dan dipahami sepenuhnya.

Pengetahuan

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

My knowledge of everyday life is structured in terms of relevances.Some of these are
determined by immediate pragmatic interest of mine, others by my general situation in
society…relevence to structure intersect with the relevence structures of others at many
point, as a result of which we have “interesting” things to say to each other.An important
element of my knowledge of everyday life is the knowledge of relevence structures of
others.Thus I know better than to tell my doctor about my investment problems, my lawyer
about my ulcer pains, or my accountat about my quest to my quest for religoius truth.The
basic relevence structures refering to everyday life are presented to me ready made by my
social stock of knowkledge itself.I know that woman talk is irrelevant to me as a man, that
“idle speculation”is irrelevant to me as a man of action, and so forth.finally, the social stock
of knowledge as a whole has its own relevence structure.Thus. in terms of the stock of
knowledge objectivated inAmerica society, it is irrelevent to study movement of the stars to
predicts the stock market, but it is relevant to study an individuals slips of the tongue to find
out about his sex life, and so on.conversely, in other societies astrology may be he highly
relevant for economics, speech analysis quite irrelevant for erotic curiosity , and so on.28
kehidupan

keseharian

distrukturisasi

tersendiri

dalam

merelevansikannya. Munculnya strukturisasi ini dibangun oleh kepentingan pragmatis

et

pemikiran atau situasi umum dalam masyarakat. Pertimbangan lain yang muncul dalam

Se
kr

mereelevansikan pengetahuan tidak hanya sebatas pada pemikiran dari individu yang
berpengetahuan namun terjadi pada individu lain yang akan direlevansikan pengetahuan
individu pertama.Struktur relevansi sosial pengetahuan selanjutnya dipahami telah menyatu
dengan persedia pengetahuan sosial dari individu yang bersangkutan. Pilihan terhadap
relevasi pengetahuan tersbut didukung oleh persedia pengetahuan sosial yang sudah menyatu
dengan pengetahuan kehidupan sehari-hari. Persediaan pengetahuan sosial yang menjadi
28

ibid hal 45
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dasar dari relevansi pengetahuan diasumsikan sudah terobjektvikasi sebelumnya dan
merupakan bagian dari relevansi struktur secara keseluruhan.

D

DI

Y

One final point shoulde be made here about the social distribution of knowledge.I
encounter knowledge in everyday life as socially distributed, that is, as possed diffrently by
different individuals and types of individuals. I do not share my knowledge equally with all
my fellowmen, and there may be some knowledge that share wuth no one.I share with no
one.I share my professional knowledge for my colleagues but not with my family…The
social distributions of knowledge of certain element of everyday of reality can become highly
complex and even confusing to the outsider…The social distributions of knowledge thus
begins with the simple fact that I do not know everything known to my fellowmen, and vice
versa, and culminates in exceedingly complex and isoteric systems of expertise.Knowledge
of how the socially available stock of knowledge is distributed, at least in outline is an
important element of that same stock of knowledge.In egveryday life I know , at least
roughly, what I can hide from whom I can turn to for information on what I do not know ,
and generally in which types of indivials may be expected to have which type of
knowledge.29

PR

Pemikiran pamungkas tentang pengetahuan kehdupan sehari-hari yang dikemukakan

berdasarkan

ar
ia
tD

oleh Berger dan Neuhauss bahwa pengetahuan didistribusi secara sosial pada individu lain
jenisnya. Distribusi pengetahuan secara sosial justru mebangun suatu

komplesitas tersendiri dari sistem interaksi dari muatan pengetahuan yang akan
didistribusikan. Namun pengetahuan kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh seseorang

et

secara sosial justru secara tidak langsung membangun strukturisasi tersendiri terhadap jenis

Se
kr

individu dan jenis pengetahuan yang akan didistribusikan secara sosial.
Kerawanan :

1. Struktural
2. Ekologis

Tindakan Kolektif
Warga intoleran
radikal

29

ibid hal 46
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Tawaran lain analisis terhadap terjadinya tindak perlawanan kolektif berupa
kekerasan oleh Scott berdasarkan pada masalah tradisi kultural. Dalam argumentasi nya Scott
mengemukakan bahwa gejala kekerasan sebagai manifestasi dari konflik radikal merupakan
hasil dari benturan tradisi besar yang berlawanan dengan kebudayaan rakyat pada umumnya.

DI

Y

Lantunan perlawanan terhadap tradisi besar di-pleset-kan atau diputar balikkan oleh
komunitas pedesaan. Perlawanan ini secara konseptual dinamakan perlawanan simbolis.

D

Bentuk perlawanan simbolis tersebut terakomodasi dalam institusi lokal komunitas pedesaan.

PR

Wujud konkret dari perlawanan simbolis ini termanifestasi dalam praktek ritual, cerita rakyat,

ar
ia
tD

dan mitos. Bentuk-bentuk perlawanan ini kebanyakan bersifat laten. Namun demikian tidak

Se
kr

et

menutup kemungkinan bertransformasi menjadi pemberontakan politis.30

30

James C Scott, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta, 1993, hal 85
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Tradisi

Besar

Y

Modern

DI

Gerakan
Intoleran dan
Radikal

Tradisi

Se
kr

et

Kecil

ar
ia
tD

PR

D

Nilai Ekososial dan Lokal
baru

Adanya pemikiran tentang luasnya areal tindakan kekerasan kolektif sebagai respons
dari konteks lingkungannya menyebabkan perlu hadirnya sebuah kerangka teoritis yang
mampu membuka tabir realitas perlawanan permukaan untuk mendapatkan interpretasi
makna mendalam terhadap tindakan kekerasan warga intoleran radikal.
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Selanjutnya Scott menggambarkan bagaimana tradisi besar kaum elit ini kemudian
dipaksakan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari komunitas lokal. Agenda tradisi besar
yang dipaksakan untuk diterima oleh komunitas lokal akan mendapat perlawanan terbuka
dari sebagai besar anggota komunitas pedesaan. Perlawanan terbuka ini didasari pada hukum
subsistensi warga intoleran radikal yang teracam oleh hadirnya pemaksaan agenda tradisi

DI

Y

besar kaum elit oleh agen-agennya pada komunitas lokal.31

Apabila kita mencermati beragam gejala tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga

D

intoleran radikal ini sebenarnya merupakan manifestasi konflik laten yang sudah terjadi pada

PR

kurun waktu tertentu. Konflik ini kebanyakan terjadi antara warga intoleran radikal dan

ar
ia
tD

aparat birokrasi setempat. Banyaknya kebijakan-kebijakan di bidang kehidupan sehari-hari
pada tingkat lokal yang saat ini dirasakan oleh warga intoleran radikal tidak kondusif.
Kesadaran kolektif di kalangan warga intoleran radikal ini memunculkan tindakan-tindakan
perlawanan terhadap dominasi yang selama ini tidak disadarinya. Wujud konkret perlawanan

et

di kalangan warga intoleran radikal seperti tercatat dalam lembaran sejarah gerakan warga

Se
kr

intoleran radikal di tanah air biasanya diwarnai dengan adanya tindakan protes sosial oleh
warga intoleran radikal.

31

Ibid,hal 95
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Secara historis tipologisasi gerakan protes warga intoleran radikal secara singkat
dapat didasarkan pada perbedaan motif ideologi. Selain ada kategorisasi yang secara singkat
berdasarkan ideologi yang melatarbelakanginya, tindakan kekerasan kolektif warga intoleran
radikal secara khusus dan komunitas pedesaan secara umum ini juga dapat di analisis melalui
berbagai variabel lain. Munculnya tindakan kekerasan kolektif warga intoleran radikal yang
diasumsikan sebagai tindakan protes sosial sebagai manifestasi dari konflik sosial secara luas.
Hadirnya solidaritas di kalangan komunitas pedesaan tanpa didasari oleh ikatan primordial

DI

Y

juga merupakan variabel tersendiri yang sebenarnya juga berpengaruh terhadap lahirnya
sebuah tindakan kolektif. Selain itu hadirnya pemimpin karismatik yang mampu
tersendiri yang juga patut

PR

D

menggerakkan sebuah tindakan kolektif merupakan variabel

ar
ia
tD

diperhitungkan.32

Ruang gerak tindakan warga intoleran radikal dari data di atas nampak masih
terfragmentasi berdasarkan pada kepentingan komunitas kecil. Dengan kata lain bahwa
tindakan kekerasan yang terjadi di DIY masih bersifat sporadis sehingga belum dapat dinilai

et

sebagai sebuah gerakan sosial (social movement) nasional. Selain itu adanya latar belakang

Se
kr

kepentingan yang plural menyebabkan tindakan kekerasan warga intoleran radikal tersebut
bukan merupakan gerakan sosial. Selain itu masih terdapatnya kategori dari tindakan
kekerasan warga intoleran radikal yang bersifat parsial berdasarkan kepentingan masingmasing komunitas regional. Dengan kata lain tindak kekerasan warga intoleran radikal ini

32

Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, Singapore,1973 hal 13,
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terdeterminasi oleh spesifikasi motif yang beragam dengan kecenderungan yang relatif sama,
yaitu penentangan kebijakan kehidupan sehari-hari pada tingkat lokal.
Apabila dikaitan dengan konsep yang terdapat pada perspektif struktural maka
tindakan kekerasan warga intoleran radikal ini masing terbagi-bagi atas beragam kelompok
kepentingan (Interest group) kecil dengan tindakan praksis yang heterogen. Kepentingankepentingan setiap kelompok warga intoleran radikal tersebut secara laten (latent interest)

Y

dapat dikategorisasikan pada motif yang sama yaitu perlawanan struktur kebijakan.

DI

Walaupun demikian demikian tindakan-tindakan kekerasan warga intoleran radikal tetap

D

tidak dapat digeneralisasi sebagai sebuah gerakan protes karena terfragmentasi oleh

PR

kepentingan sangat plurasristik yang termanifestasi dalam wujud tindakan yang beragam

ar
ia
tD

pula. Eksplanasi di atas didasarkan pada kerangka pemikiran Dahrendorf mengenai
kepentingan yang bersifat laten dan manifes.33

Fenomena tindakan perlawanan di kalangan warga intoleran radikal di DIY ini mau
tidak mau dipahami sebagai gejala yang bersifat multi dimensi dan kompleks. Gejala ini

et

memberikan peluang bagi banyak teori untuk dapat analisis. Salah satu teori yang cukup

Se
kr

relevan adalah teori kekerasan struktural. Teori ini bersubstensi adanya kekuatan
superstruktur yang mendominasi substruktur. Dominasi struktural ini secara potensial
menyebabkan terjadi konflik di kalangan elemen struktur. Potensi ini akan secara riil
termanifestasi sebagai sebuah ekskalasi konflik , salah satunya tindak kekerasan. Tindakan
ini muncul apabila tidak dikelola dengan baik.
33

Goerge Ritzer,Modern Sosciological Theory,McGraw-Hills Companies,Inc.,1991,hal 130
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4.3. PENGARUH STRUKTUR EKSTERNAL
Fenomena yang digeluti oleh penelitian ini, yaitu radikalisme, intoleransi dan terorisme
merupakan fenomena tindakan sosial yang berada di permukaan. Sebagai fenomena yang
berada di permukaan, dari persepsi masyarakat umum ketiganya cenderung terikat dengan
kelompok agama tertentu di Indonesia.

Namun perlulah kita pahami bahwa di dasar

ketiganya adalah fakta-fakta sosiologis yang lebih kuat dalam menentukan jalannya sejarah

Saat perhatian kita diarahkan kepada

DI

struktur dan keterkaitan antar bagian-bagiannya.

Y

atau bagaimana suatu fenomena permukaan. Fakta-fakta sosiologis ini bisa disebut sebagai

D

struktur-struktur yang lebih mendasar yang mengakibatkan suatu tindakan sosial, maka kaitan

PR

radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan satu kelompok agama tertentu menjadi tidak

ar
ia
tD

relevan.

Sudut pandang sosiologis ini penting dalam dua arti. Yang pertama, karena sudut pandang
ini menarik sikap subyektif ke ranah obyektif, maka tidak lagi terjadi pengambilan keputusan

et

yang condong menyudutkan satu kelompok agama tertentu, akan tetapi melihat ketiga
fenomena tersebut sebagai keluaran dari struktur-struktur dasar dalam masyarakat
Yang kedua, sudut pandang ini membolehkan penyusunan strategi alternatif

Se
kr

Yogyakarta.

yang lebih mendasar dalam memerangi ketiga fenomena tersebut.
Dalam analisa Donald Black (2004) dan Barber (1995). Kecenderungan terjadinya tindakan
teroristik secara eksternal adalah kesenjangan ekonomi dalam lingkup ruang sosial yang
sama. Donald Black menyebutnya sebagai kondisi polarisasi di mana secara fisik terdapat
kedekatan, tetapi secara paradigmatik terjadi kesenjangan yang merupakan fungsi dari jarak
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sosial ekonomi.

Apabila intoleransi memiliki kaitan langsung dengan terorisme, maka

indeks gini dan skor indeks toleransi seharusnya memiliki kesesuaian. Dalam kasus Daerah
Istimewa Yogyakarta, rendahnya skor dalam Indeks toleran tahun 2017 nampak berkesuaian
dengan tingginya indeks gini, yang nampak dalam tabel 10 berikut. Di bawah ini terlihat
bahwa saat indeks gini nasional memiliki penurunan yang signifikan, DIY tetap berahan di

Y

kisaran di atas 0.42 dan cenderung meningkat pada paruh pertama tahun 2018.

Se
kr

et

ar
ia
tD

PR

D

DI

Tabel 10. Perbandingan Indeks Gini Perkotaan DIY dengan Nasional

Disusun oleh Konsultan berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Namun demikian perlu dilihat bahwa indeks gini Makassar dan Padang yang ada pada daftar
dengan toleransi terendah ada pada 0.392, dan 0.338 sementara Manado yang skor
toleransinya tinggi, indeks gini ada pada posisi 0.42. Berarti dapat disimpulkan di sini
bahwa relasi antara intoleransi dengan terorisme tidak sekuat yang diasumsikan.
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Permasalahan terorisme juga menyangkut pengorganisasian, bahkan menurut Black,
merupakan pola tindakan dalam kondisi peperangan. Terorisme sebagai sebuah tindakan
merupakan ekspresi ketidakpuasan (grievance) yang secara metodis diarahkan untuk
melawan penguasa dengan menggunakan metode kekerasan berefek massal.
kekerasan berkorelasi dengan intensitas ketidak puasan.

Intensitas

Jadi sementara intoleransi dan

radikalisme lebih bisa dijelaskan secara fenomenologis, terorisme lebih mudah dijelaskan
secara eksternal dan dalam hal ini, sejauh aspek eksternal tidak hadir, maka terorisme tidak

DI

Y

akan terjadi.

PR

D

Truth table yang bisa disimpulkan dari analisa di atas adalah sebagai berikut:

Faktor

Fenomena

eksternal
0

Intoleransi

1

0

Radikalisme

0

1

Ketidakpuasan (grievance)

1

1

Terorisme

Se
kr

1

Faktor

et

internal

ar
ia
tD

Tabel 11 Truth Table Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Sumber: Olahan Konsultan
________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 91 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

Bila aspek internal telah dijelaskan di atas dalam pembahasan tentang fenomenologi
kelompok masyarakat intoleran radikal, maka aspek eksternal yang dimaksudkan di sini
adalah aspek yang berada pada tingkatan eksternal kesadaran, pikiran atau perasaan aktor
sosial, walaupun aspek eksternal tersebut bisa menentukan pikiran dan perasaan. Namun
demikian di level ini, analisis sosial atas aspek eksternal bebas sepenuhnya dari psikologi.

Y

Pendekatan ini yang oleh Donald Black dalam tulisannya The Geometry of Terrorism (dalam

DI

Jurnal Sociological Theory, volume 22 nomor 1 tahun 2004) disebut sebagai geometri sosial

D

(social geometry). Pendekatan ini pada intinya melihat fenomena sosial seperti seni,

PR

kekerasan, terorisme, radikalisme, hukum dalam konteks ruang sosial (social space),

ar
ia
tD

misalkan jarak sosial, elevasi sosial dan arah gerak dari satu lokasi sosial ke lokasi yang lain.
Pendekatan ini juga yang dipakai oleh sosiolog Robert K Merton seperti dibahas oleh Ruohui
Zhao dan Liqun Cao dalam tulisan mereka Social Change and Anomie: A Cross National
Studies (dalam jurnal Social Forces, Volume 88 nomor 3, tahun 2010). Robert K Merton

et

menjelaskan anomie sebagai kondisi eksternal yang ditentukan oleh struktur budaya dan

Se
kr

struktur sosial. Zhao dan Cao berargumentai bahwa anomie atau ketiadaan norma inilah yang
menjadi penyebab merebaknya intoleransi dan kekerasan berbasis intoleransi seperti konflik
antar etnis atau berbasis agama. Anomie sebagai kondisi sosial mengarahkan ke lemahnya
kontrol sosial akibat benturan antara hilangnya batasan-batasan budaya dengan hambatan
mobilitas ke atas dalam stratifikasi sosial. Secara khusus, Zhao dan Cao melihat relevansi
anomie ini dalam transisi menuju demokrasi seperti yang dialami di Indonesia saat ini.
Ketika secara kebudayaan kebebasan merupakan hak semua orang dalam masyarakat
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demokratis, sementara realitas sosial memunculkan hambatan-hambatan terhadap mobilitas
seseorang untuk “naik kelas” dalam taraf hidup sosialnya, kontrol sosial tidak mampu
meredam ekspresi frustrasi dalam bentuk kekerasan karena kontrol sosial itu sendiri
bergantung kepada struktur budaya. Saat transisi demokratis, struktur budaya baru, perilaku
yang didasarkan kepada hukum dan penghormatan kepada hak asasi individual orang lain
belum sepenuhnya berfungsi. Sementara itu ikatan lama berupa relasi tradisional telah mulai
terkikis. Dalam kondisi ini, kontrol kekuasaan kepada ketertiban sosial belum bisa optimal

DI

Y

dan melahirkan tindakan-tindakan yang didasarkan kepada sikap intoleran dan bahkan radikal
dan teroristik. Di sini terlihat bagaimana geometri sosial berperan dalam terjadinya tindakan

PR

D

intoleran. Dalam kondisi keteraturan sosial, jarak antara struktur budaya dan struktur sosial
sangat dekat, menghasilkan kontrol sosial yang efektif dan di tingkat individu ketentraman

ar
ia
tD

dan kepastian akan keselamatan dirinya dalam masyarakat. Dalam kondisi anomi, jarak antar
struktur budaya dan struktur sosial menjauh sehingga melemahkan kontrol sosial. Bagaimana

Se
kr

et

struktur ekesternal ini mempengaruhi tindakan yang berseberangan dengan keteraturan sosial

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 93 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. KEBUDAYAAN PRAKTIS SEBAGAI GERAKAN SOSIAL MELAWAN
TERORISME

Fenomena kekerasan warga intoleran radikal dapat dijelaskan dengan menggunakan teori
spiral kekerasan yang populer di negara-negara Amerika Latin. Teori tindak kekerasan di

Y

awali oleh adanya kenyataan ketidakadilan di dalam masyarakat. Ketidakadilan ini akan

DI

membawa dampak pada munculnya tindak-tindak kekerasan sebagai reaksi dari ketidakadilan

D

yang terdapat dalam struktur masyarakat. Respons terhadap adanya tindak kekerasan oleh

ar
ia
tD

tindak kekerasan-kekerasan lainnya.

PR

negara adalah dengan adanya tindak represi yang akan berakibat munculnya berbagai macam

Dalam menganalisis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga intoleran radikal di
Indonesia

teori ini menempatkan kebijakan kehidupan sehari-hari khususnya berkaitan

dengan masalah sumber daya alam sebagai sumber ketidakadilan. Kebijakan kehidupan

et

sehari-hari di Indonesia merupakan kebijakan yang murni bersifat top down dari pemerintah

Se
kr

kepada warga intoleran radikal. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa warga intoleran
radikal sama sekali tidak dilibatkan dalam masalah pengelolaan sumber daya alam. Walaupun
demikian secara tidak langsung warga intoleran radikal diharapkan mematuhi peraturanperaturan yang sudah digariskan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya alam
sehingga ada gejala ketidaksesuaian kebijakan yang dibuat dengan kepentingan-kepentingan
warga intoleran radikal dalam kehidupan sosialnya.

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 94 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

Fenomena ketidakadilan di atas sebagai faktor pencetus tindak kekerasan warga intoleran
radikal. Ketidakadilan terhadap warga intoleran radikal terlihat adanya kenyataan bahwa
kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan keinginan warga intoleran radikal dalam
mengelola sumber daya alam. Kondisi ini menyebabkan warga intoleran radikal berusaha
memperjuangkan aspirasinya untuk mencapai keadilan. Perjuangan ini pada akhirnya meletus
menjadi ekskalasi konflik yang berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga intoleran

Y

radikal.

DI

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa secara nasional saat ini warga intoleran

D

radikal sedang masuk dalam suatu iklim yang sangat buruk dalam berusaha. Kendala

PR

meningkatnya barang-barang input kehidupan sehari-hari menyebabkan semakin tingginya

ar
ia
tD

biaya produksi kehidupan sehari-hari yang harus dikeluarkan oleh warga intoleran radikal.
Hambatan lain yang dialami warga intoleran radikal adalah rendahnya hasil produksi mereka
di pasar karena berbagai alasan.

Gejala lain yang terjadi adalah warga intoleran radikal yang terdeprivasi secara sosial.

et

Kondisi sosial pedesaan dan perkotaan yang semakin tidak kondusif untuk melakukan

Se
kr

kegiatan usaha kehidupan sehari-hari semakin dirasakan oleh warga intoleran radikal.
Adanya distorsi nilai-nilai kota yang sangat tidak sesuai dalam menunjang kegiatan usaha
kehidupan sehari-hari. Selain itu sumber daya manusia yang semakin langka di pedesaan
karena adanya migrasi penduduk desa. Pada dasarnya degradasi kondisi sosial ini tidak dapat
dipersalahkan karena bersifat alamiah. Selain itu adanya daya tarik kota sebagai daerah yang
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lebih dapat menyediakan fasilitas kesejahteraan merupakan salah satu alasan klasik namun
riil.
Beberapa pernyataan menyatakan bahwa permasalahn warga intoleran radikal adalah
permasalahan politik bangsa ini. Pada kenyataan adanya tindak kekerasan di kalangan warga
intoleran radikal hanya menjadi isu lokal. Permasalahan warga intoleran radikal di atas sudah
merupakan hal yang wajar sehingga tidak menjadi komoditas pembahasan elit politik di

DI

posisi politik untuk dapat memperjuangkan nasibnya sendiri.

Y

tingkat pusat. Dengan kata lain, warga intoleran radikal saat ini sama sekali tidak memiliki

D

Adanya kesenjangan dimensi politik ini menyebabkan warga intoleran radikal melakukan

PR

aksi komunal pada tingkat lokal sebagai jalan keluar praksis dari berbagai gejala deprivasi

ar
ia
tD

yang dihadapinya.

Decremental deprivation adalah salah satu bentuk dari teori deprevasi relatif. Bentuk ini
merupakan bentuk yang paling kritis dari suatu kondisi deprivasi dalam masyarakat. Hal ini

et

disebabkan oleh adanya kesenajngan yang semakin besar antara nilai harapan (expectation

Se
kr

value) dengan nilai kapasitas (capacity value). Kesenajngan ini semakin besar karena nilai
harapan(expectation value) yang semakinmeningkat sedang nilai kapasitas (capacity value)
dari suatu masyarakat justru menurun. Dengan kata lain, hubungan nilai harapan dan nilai
kapasitas adalah berbanding terbalik
Nilai harapan warga intoleran radikal yang meningkat karena adanya perubahan elit
kepemimpinan bangsa merupakan harapan palsu. Walaupun demikian adanya kenyataan
meningkatnya nilai harapan(expectation value) adalah riil. Seperti telah dikemukakan di atas
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bahwa sebagai besar warga intoleran radikal yang tinggal di pedesaan adalah warga
nahdliyyin yang sangat besar menaruh harapannya pada pemimpinnya yang saat ini
menduduki tampuk kepemimpinan.
Pemahaman tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga intoleran radikal juga dapat
dilakukan dengan menggunakan teori model gabungan atau konjungtur. Teori model ini
merupakan gabungan mengenai tindakan kekerasan yang di akibatkan oleh adanya

Y

kekurangan kebutuhan dasar dengan adanya peluang struktur politik yang memungkinkan

DI

munculnya tindak kekerasan.

D

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa jelas warga intoleran radikal mengalami

PR

kekurangan kebutuhan mendasar. Kekurangan kebutuhan mendasar ini disebabkan oleh tidak

ar
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kondusifnya iklim usaha kehidupan sehari-hari. Hambatan dalam berproduksi yang dirasakan
oleh warga intoleran radikal ini menyebabkan penurunan tingkat pendapatan. Penurunan
pendapat warga intoleran radikal secara langsung berdapat pada kemampuan memenuhi
kebutuhan dasarnya sehingga saat ini warga intoleran radikal mengalami kekurangan

et

pemenuhan barang kebutuhan dasar. Selain itu konsep subsistensi saat ini tidak lagi dapat

Se
kr

berlaku secara penuh di kalangan warga intoleran radikal. Munculnya berbagai macam
kebutuhan dasar lain yang saat ini sangat sulit dipenuhi oleh hasil produksi kehidupan sehariharinya.

Kenyataan adanya kesulitan sisi ekonomi di kalangan warga intoleran radikal ini warga
intoleran radikal ini menyebabkan tercetusnya tindakan-tindakan kekerasan. Hal ini ditunjang
oleh lemahnya struktur politik pemerintahan saat ini. Salah satu yang dapat dijadikan indikasi
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melemahnya mekanisme represi oleh pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas politik.
Kelemahan struktur politik saat ini merupakan peluang yang diberikan oleh negara untuk
warga intoleran radikal melakukan tindak kolektif. Selain itu warga intoleran radikal
memahami bahwa negara saat ini tidak dapat lagi melindungi dan menyediakan hak-hak
dasar mereka sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan kolektif .
Dengan demikian strategi kebudayaan haruslah bersifat praktis, yang memberikan jawaban

Y

kepada permasalahan ekonomi. Kebudayaan praktis yang dimaksud di sini adalah pola

DI

manajemen usaha, keterbukaan peluang, pola relasi ekonomi yang adil dan saling

D

menghormati yang menjadi dasar ekonomi bernuansa gotong royong.

PR

Lebih jauh, Dalam karyanya The Geometry of Terrorism, Donald Black (2004) menunjukkan
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bahwa masalah dasar yang mempengaruhi perilaku teroristik adalah kedekatan fisik dan
polarisasi budaya. Metode untuk mendekatkan secara budaya membutuhkan fokus pada
budaya yang bersifat praktis, sebagai lawan dari budaya yang bersifat performatis. Budaya
yang bersifat praktis mengembalikan pengambilan keputusan di tingkat lokal, memberikan

et

dorongan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengatur hidupnya sendiri dalam komunitas

Se
kr

komunitas kecil yang kuat. Fasilitasi pemerintah perlu diberikan pula kepada kepemimpinan
lokal karena hanya dengan pemimpin yang baik, budaya praktis berupa keterlibatan bersama
dalam mengelola hidup komunitas bisa berjalan dengan baik. Ini diamini oleh Benjamin
Barber dalam tulisannya Jihad vs Mc World. (1995) yang mengedepankan kewarganegaraan
aktif di tingkat lokal untuk memerangi prevalensi liberasme ekonomi di satu sisi dan
radikalisme di masa kini. Dengan budaya praktis lokal yang mengedepankan partisipasi
________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 98 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

masyarakat dalam mengelola keamanan, ketertiban dan pola-pola kebutuhan ekonomi praktis
komunitas, tindakan radikal, intoleran dan teroristik bisa diatasi dalam konteks otonomi
Daerah pemerintahan demokratis hibrida.

Penguatan komunitas berdasarkan budaya

Kejawaan praktis menjadi alat yang ampuh dalam menghadapi prevalensi tindakan radikal,
intoleran dan teroristik karena akan mengisi anomie budaya yang ditimbulkan oleh perubahan
sosial yang pesat. Untuk melaksanakan ini, relasi organik yang tidak mekanistik berbasis
budaya perlu lebih jauh diatur secara hukum formal dan disosialisasikan kembali dalam
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et
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PR

D

DI

Y

masyarakat Yogyakarta.

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 99 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa, Prof.Dr. Heddy Shri(editor), Ekonomi politik Moral dan Rasional dalam Industri
Allen, John, 2000. On Georg Simmel: Proximity, Distance, Movement . Dalam Mike Crang
dan Nigel Thrift, Thinking Space. Routledge, London.

Y

Barber, Benjamin. 1995. Jihad Vs Mc.World. dalam Braving The New World: Reading in
Contemporary Politics. Nelson Canada.

DI

Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1966. Social Construction of Reality: A treatise in the
Sociology of Knowledge. New York: Double Day & Company, Inc

D

Black, Donald 2004. The Geometry of Terrorism. Sociological Theory, March 2004.

ar
ia
tD

PR

Bordieu, Pierre. 1990. Essay Towards A Reflexive Sociology. Cambridge: Blackwell.
Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, dan
Perbandingan.Yogyakarta: Penerbit Kanisius
Firdaus, 2013. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur
Pemerintahan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 1.

et

Friedrichs, Robert W. 1970. A Sociology of Sociology. New York: The Free Press Gier,
Nicholas F. 1981. Wittgenstein and Phenomenology : A Comparative Study of Later
Wittgenstein,

Se
kr

Husserl, Heidegger, and Marleau Ponty. New York: State University of New York
University Press, ALBANY Gorman, Robert A. 1977. Dual Vision. London:
Routledge and Kegan Paul. Ltd
Husserl, Edmund.1962. Ideas : General Introduction to The Pure Phenomenology, United
State of America: Collier Books Edition
Horton, Paul B dan Chester L Hunt. 1991. Sosiologi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Mills, C
Wright. 1959.The Sociological Imagination.U.K.:Oxford university Press,
Poloma, Margareth M.1992. Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta:Yayasan Solidaritas
Gadjah Mada. Schutz, Alfred. 1970.On Phenomenology and Social Relations.
Chicago: The University of Chicago Press
________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 100 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

_____________, 1972.The Phenomenology of The Social World. London: Heinemann
Educational Books

Ragin, Charles.C, 1989. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and
Quantitative Strategy. University of California Press.
Thevenaz, Pierre.1962. What is Phenomenology? Chicago: Quadrangle Books Wilson, TD,
Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behavior
Research, www.informationr/net/tdw/publ/papers/schutz02.html
Kecil di Jawa, Kepel Press,2003

DI

Y

Berger, Peter L and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A treatise in
The Sociology of Knowledge, Doubleday Aanchor Books , USA, 1966

D

Camara,Dom Helder, Spiral Kekerasan, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

PR

Granovetter, Mark and Richard Swedberg, The Sociology of Economic Lifes, Westview Press,
USA,1992

ar
ia
tD

Gurr, Robert Ted, Why Men Rebel,Princeton University Press,Princeton,New Jersey,1970
Jary,David dan Julia Jary, The Dictionary of Sociology, Harper Collins Publisher,
Great Britain, 1991

et

Heiduk, Felix, 2012. Between a Rock and a Hard Place: Radical Islam in Post Suharto
Indonesia. International Journal of Conflict and Violence, Vol 6 Issue 1. Bielefeld.

1973

Se
kr

Kartodirdjo, Sartono, Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press,Singapore,

Kartodirdjo, Sartono, Pemberontakan Warga intoleran radikal Banten 1888, Kondisi, Jalan
Peristiwa, dan Kelanjutannya, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984
Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, P.T.Gramedia,
Jakarta, 1993
Miles,Matthew dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press,1992

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 101 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

Moleong,Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit P.T.Remaja rosda
Karya,Bandung,1991
Olson Jr, Mancur, The Logic of Collective Behavior:Public Goods and The Theory of
Groups, Schokens Books, New York, 1968
Outhwaite, William & Tom Bottomore, 1998. The Blackwell Dictionary of Twentieth
Century Thoughts. Blackwell, Massachussetts.
Poloma, Margareth. M, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 1992

Y

Ritzer, George, Modern Sociological Theory,The Mcgraw Hill Inc,New York,1996

DI

Schrijvers,Joke, Kekerasan”Pembangunan” Pilihan untuk Kaum intelektual, Kalyanamitra
dan Media Pressindo,Yogyakarta,2000

D

Scott, James C, Moral Ekonomi Warga intoleran radikal,LP3ES, Jakarta,1981

PR

Scott, James C, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor, Jakarta, 1993

ar
ia
tD

Scott,James C, Senjatanya Orang-orang yang Kalah,Yayasan Obor,Jakarta,2000
Scott,James C, Dominance and The art of Resistence :Hidden Transcript, Yale University
press,1991

Se
kr

et

Siahaan, Hotman, 1991. Proses Keterasingan Potensi Kerakyatan dalam Kebudayaan
Indonesia Masa Kini. Dalam Fauzi Rizal da n M. Rusli Karim, eds. Dinamika Budaya dan
Politik dalam Pembangunan. PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan Yayasan Hatta,
Yogyakarta.
Sorel,George, Reflection on Violence, Collier Books,USA, 1961
Tarrow, Sidney, Power in Movement, Cambridge University Press,USA,1994
Windhu,I Marsana, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Kanisius,
Yogyakarta, 1992
Zhao, Ruohui dan Liqun Cao , 2010. Social Change and Anomie: A Cross National Studies .
Jurnal Social Forces, Volume 88 nomor 3.

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 102 dari 103

CV. TRISAKTI PILAR PERSADA

Peraturan, Artikel dan data-data lain
Peraturan Daerah DIY no 2 tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Undang Undang no 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang Undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Nachmias ,Chava, Community and Individual Ethnicity : the Structural Context of
Economical Performance, American Journal of Sociology,1979

DI

Y

Nugroho, Heru, Dr, Pendayagunaan Institusi-Institusi Mediasi Dalam Rangka Otonomi
Pengelolalaan Sumber daya Lokal dalam kumpulan tulisan Pembangunan Ekonomi
dan Pemberdayaan Rakyat,BPFE,Yogyakarta, 1995

PR

D

Gonzalez-intal,A.Miren, Relative Deprivation Theory and Collective Political Violence in
The Philippines, Philippine Journal of Psychology,1990

ar
ia
tD

_______________,Derita Warga intoleran radikal Pada Era Gus
Dur(Artikel),FORUMkeadilan No.42,
28 Januari 2001
_______________, Transkrip dan Notulensi Diskusi Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan
dan Departemen Pekerjaan Umum, 27 Mei 2000

et

Salahuddin, Setawar Sedingin : Sebuah Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Adat di
Bengkulu(Proposal Tesis), 2000

Se
kr

Suhartono,Prof.Dr., Perang Desa: Dulu dan Sekarang(Makalah Seminar),7 September 2000
________,Bahan bacaan,Seminar agriculture and Sustainable farmer, November 2001
Kompas

Fakih,Dr. Mansoer,Ada apa Dibalik Kebijakan Kehidupan sehari-hari Kita?,Seminar
Agriculture and Sustainability

________________________________________________________________________________
Laporan Fasilitasi Kajian Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY Dikhususkan Tentang
Potensi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2018

Halaman 103 dari 103

