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Gambaran keutuhan dan imunitas masyarakat kita sudah menyerupai daun 

kering. Ia mudah dikumpulkan tetapi susah diikat. Di samping gampang disulut, 

sumbunya juga pendek sehingga mudah meledak dan terhambur. Peristiwa mutakhir 

tentang rapuhnya ikatan keadaban masyarakat Indonesia, tecermin pada kerusuhan 

berdarah di Ambon, Maluku (11/9). Meski pemantiknya kecil, yakni meninggalnya 

tukang ojek bernama Darfin akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (10/9), namun api 

permusuhan cepat menjalar menghanguskan nilai-nilai keadaban yang sudah dua belas 

tahun dibangun pasca-konflik keagamaan antara Islam-Kristen tahun 1999. Peristiwa 

kecelakaan itu telah dimanipulasi oleh kelompok tidak bertanggungjawab sebagai 

sebuah pembunuhan berencana. Tanpa melalui proses verifikasi, dialog dan 

penjernihan situasi, masyarakat yang terhasut provokasi, berang dan menyerang 

kelompok lain secara membabi buta.  Kekerasan itu, meminjam istilah Konrad Lorenz 

(1969), akhirnya meledak seperti halnya naluri lapar.  

Kerusuhan antar sesama anak bangsa yang terjadi di Ambon sejatinya 

kontraproduktif dengan ciri Indonesia yang  menjunjung tinggi  kaidah negara hukum, 

demokrasi, dan multikultural. Rasa aman dan damai menjadi barang mahal yang hanya 

ramai diperbincangkan di forum ilmiah. Sementara dalam tataran akar rumput, orang 

bergulat dengan kengerian dan rasa takut lantaran merasa tidak aman di negerinya 

sendiri. Segerombolan orang dengan beringas menjelma sebagai “malaikat maut” yang 

siap  menghabisi nyawa orang atau kelompok lain. Peristiwa ini sejatinya tidak akan 

selesai hanya dengan menggunakan pendekatan struktural. Pengerahan polisi untuk 

mengamankan  keadaan, misalnya, hanya bersifat sementara. Sementara dendam 

kesumat yang tersimpan di hati kelompok yang bertikai terus menunggu momentum. 

Publik berharap kerusuhan di Ambon tidak bereskalasi menjadi perang antar agama 

sebagaimana terjadi pada tahun 1999. Karena itu,  dibutuhkan penyelesaian kultural 

yang melibatkan banyak pihak, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan 

mengedepankan jalan dialog.  

Hindari SARA  

Kematangan emosi masyarakat saat ini tengah berada di titik nadir. Rasa 

kebangsaan terkikis oleh perilaku kaum elit yang telah kehilangan rasa malu dan 

tauladan baik bagi warganya. Setiap hari masyarakat disuguhkan oleh lakon elit politik 



yang tanpa malu melakukan korupsi, menjarah uang rakyat, membunuh rakyat dengan 

data, melakukan politik pencitraan dan mengabaikan keselamatan bangsa.  

Meminjam analisa Uskup Helder Camara dalam The Spiral of Violence (1971), 

kekerasan di Ambon sebagai respon atas egoisme penguasa yang tamak alias rakus.  

Kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat, ketimpangan ekonomi, 

ketidakadilan di bidang hukum, politisasi agama, serta politik diskriminasi ibarat 

pertemuan antara bensin dengan api. Tensi sosial suatu kelompok semakin naik 

manakala negara abai, kehilangan wibawa dan penguasa tidak lagi disegani. Sehingga 

ketika kesabaran rakyat berada pada titik nadir,  sumbu kekerasan itu meledak tak 

terkendali.   

 Terus terang masyarakat mulai kesulitan mencari sosok negarawan yang bisa 

mengayomi kepentingan semua suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam 

rumah bersama bernama Indonesia. Kepentingan rakyat terabaikan, sehingga imunitas 

masyarakat atas hasutan pemangku kepentingan semakin terkikis dan gampang 

terlecut. Orang gampang marah dan tersinggung. Isu SARA menjadi umpan kerusuhan 

paling mujarab. Sensitivitas yang menimbulkan persinggungan di Ambon merupakan 

puncak gunung es dari kefrustasian masyarakat terhadap elit politik yang tidak becus 

mengurus Negara. Itu semacam tamparan yang dialamatkan kepada elit Negara 

supaya menyadari betapa rapuhnya rasa kebangsaan masyarakat Indonesia. 

 Kaum elit juga bisa melihat bahwa jati diri bangsa berwujud SARA, sehingga 

membenturkan SARA untuk kepentingan politik pragmatis sebagai hal yang keliru.  

Mendiang Th. Sumartana (2001) menyebut bahwa suku, agama, ras dan antar gologan 

(SARA) adalah “ibu” yang melahirkan Indonesia.  Soekarno, Mohamad Hatta, Tjipto 

Mangunkusumo, Kwee Thiam Hong, Haji Agus Salim, Raden Sutomo, dan lain-lain 

adalah putera-puteri terbaik dari “ibu” SARA. Mereka merupakan tokoh yang memiliki 

karakter majemuk dan tidak pernah membenturkan SARA untuk kepentingan politik.  

Mengatasi kekerasan yang meledak secara tiba-tiba, dimulai dari komitmen 

pemerintah untuk benar-benar mengurus Negara. Penting pula memberdayakan peran 

tokoh agama dan masyarakat dalam mengeratkan pertalian kultural. Tokoh agama 

berperan membangun masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam 

mengembangkan landasan etik bagi interaksi bersama. Dalam jangka panjang 

landasan etik itu akan menguatkan tingkat keberdayaan masyarakat, membuka ruang 

yang lebih terbuka untuk proses dialog, sehingga upaya saling memahami, 

mempelajari, dan mengakui ko-eksistensi kelompok lain lebih terkondisikan.  

Masa depan Indonesia tidak dapat diukur dari seberapa banyak berhala 

modernisme yang dibangun. Kualitas hubungan antar komponen masyarakat justru 

lebih urgen ketimbang kemajuan fisik tersebut. Cobalah renungkan sejarah emas yang 

ditorehkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam proyek membangun Kota Madinah. 

Untuk menuju tatanan masyarakat civilized, bukan dengan mendirikan bangunan yang 



maha megah, melainkan membangun karakter masyarakat Muhajirin dan Anshar 

sebagai entitas sosial yang bermartabat. 

 

 

 

 

 


