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SARI 

Ahmad Zazeri. 2007. Kerusuhan Sosial Di Desa Dongos Kecamatan Kedung 
Kabupaten Jepara Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial). Jurusan Sejarah 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,  
 
Kata Kunci: Kerusuhan, Konflik, Dongos, PPP, PKB 

Kerusuhan Sosial Di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 
Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial), adalah konflik antar pendukung Partai 
Persatuan Pembangunan  (PPP) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
Kerusuhan ini terjadi ketika ada acara deklarasi dan pengajian PKB Ranting Desa 
Dongos di rumah bapak Sutarmo pada tanggal 30 April 1999, tepatnya masa 
kampanye bagi partai-partai kontestan pemilu tahun 1999. Yang merupakan titik 
balik dari sistem multi partai yang diterapkan pemerintah. Kenyataan ini dapat dilihat 
sebelum sistem multi partai berlaku. Masyarakat Dongos mayoritas berafiliasi politik 
ke PPP, namun demikian setelah muncul banyak partai baru yang bersamaan 
munculnya PKB yang dibentuk warga nahdliyin, masyarakat Dongos yang notabene 
pendukung fanatik PPP seakan-akan tidak dapat menerima partai lain tumbuh dan 
berkembang, berupa keyakinan karena partai politik dianggap sebagai ideologi agama 
yang dijadikan panutan sehingga atas nama ideologi agama dipakai untuk 
memobilisasi massa. Mereka beranggapan bahwa partai Islam sebagai satu-satunya 
kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Pada pihak lain beranggapan bahwa 
pandangan politiknya mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketidaktahuan massa 
pendukung soal hubungan agama dan politik akibat politisasi agama untuk 
kepentingan sesaat mengakibatkan warga nahdliyin di Desa Dongos saling 
bermusuhan.     

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 
Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi dan politik peristiwa kerusuhan di Desa 
Dongos pada tanggal 30 April 1999, (2) Bagaimanakah deskripsi kerusuhan di Desa 
Dongos pada tanggal 30 April 1999, (faktor-faktor penyebab kerusuhan dan 
kronologi peristiwa), (3) Dampak apakah yang ditimbulkan dan bagaimanakah 
penanganan kerusuhan di Desa Dongos pada tanggal 30 April 1999. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui latar belakang sosial, ekonomi dan politik 
masyarakat  Dongos menjelang kerusuhan tanggal 30 April 1999, (2) mengetahui 
faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan dan kronologi peristiwa kerusuhan di 
Desa Dongos. 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode sejarah 
(Historical Methode). Empat tahap metode sejarah, antara lain: heuristik, kritik 
sumber, interpretasi, dan historiografi. 
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Hasil penelitian kerusuhan sosial yang terjadi di Desa Dongos disebabkan 
karena: Pertama, eskalasi dari konflik internal warga nahdliyin yang bersifat 
ideologis. Kedua, masyarakat Dongos belum mengetahui hakekat demokrasi, mereka 
hanya tahu bahwa demokrasi itu adalah kebebasan, apalagi didukung terjadinya 
guncangan sosial dan budaya (sosial and cultur shock) akibat dari penerapan sistem 
pemilu multi partai maka kesempatan untuk melampiaskan kebebasan tersebut sangat 
besar. Ketiga, adanya kesamaan basis massa yakni sama-sama warga NU. Keempat, 
adanya kesenjangan ekonomi yang tumpang tindih dengan persoalan politik yang 
memicu munculnya konflik. Dampak kerusuhan yang ditimbulkan selain korban jiwa 
yaitu empat orang meninggal dan puluhan orang luka-luka adalah dampak meteriil 
dan dampak immateriil, yaitu 3 rumah terbakar serta 15 mobil dan 6 sepeda motor 
terbakar hangus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut: 

bersifat natural seperti kondisi fisikal dan temperamen sampai yang bersifat 

sosio-kultural seperti etnik, bahasa, agama, keberagaman kecerdasan 

pengetahuan, prestasi, pilihan golongan sampai pilihan partai politik 

(Mudjahirin, 2005: 1). Secara sosial, kemajemukan itu akan menyebar  ke 

arah kemajemukan kolektif, atau kemajemukan kelompok-kelompok sosial 

berdasarkan atribusi pemikiran, visi, dan tujuan hidup. 

Sejak awal kemerdekaan, sejarah nasional Indonesia mencatat adanya 

interaksi antogonistis bahkan konfrontatif antara partai-partai yang secara 

formal menggunakan simbolisme ke-Islaman, menekankan ideologi Islam dan 

partai-partai yang mengedapankan ideologi-ideologi lain, seperti 

nasionalisme, sosialisme, atau komunisme. Pada masa Orde Baru, interaksi 

demikian masih berlanjut walaupun tidak selalu antar dua partai politik yang 

berbeda, tetapi juga dalam satu partai politik yang memiliki kemajemukan 

unsur pendukung (Abuddin, 2002: 23). Dalam perkembangannya Politik Orde 

Baru dirancang untuk peniadaan politik aliran, namun politik aliran dan aliran 

politik itu sendiri tidak pernah mati. Tujuannya untuk depolitisasi masyarakat 

melalui penyederhanaan sistem kepartaian, pengembangan konsep massa 

mengambang, dan format monolitik dalam kehidupan sosial politik.   
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Perumusan tentang aliran politik di Indonesia telah dinyatakan di 

dalam pemikiran Soekarno tentang rumpun ideologi utama di Indonesia 

(Nasionalisme, Islam, dan Marksisme). Namun klasifikasi tiga kelompok itu 

dianggap masih mengandung banyak kesulitan. Sebab tiap-tiap kategori 

sifatnya masih terlalu heterogen. Contohnya, perbedaan yang tajam antara 

kaum komunis dengan kaum sosialis, kelompok-kelompok yang radikal dan 

keningratan di kalangan nasionalis, di samping pengaruh dari kehidupan 

subkultur terhadap kehidupan politik di kalangan Islam. 

Konsep politik berdasarkan pola aliran menjadi menonjol, tatkala 

kehidupan politik dalam masyarakat bukan didasarkan pada ideologi politik 

belaka, melainkan antar hubungan organisasi-organisasi sosial dengan 

kehidupan dari suatu sistem sosial yang kompleks (dari suatu infrastruktur 

sosial dan kebudayaan di pedesaan dan perkotaan). Karena itu terbentuk suatu 

aliran politik yang terformulasikan melalui istilah-istilah yang lebih bersifat 

ideologis. 

Kenyataan, partai-partai politik yang secara ideologis menonjol dan 

mendapat dukungan mayoritas dari para pemilih dalam Pemilu tahun 1955, 

seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI, ternyata tidak sekedar menggambarkan 

kehidupan politik yang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi politik modern dari 

Barat. Sebagaimana kesimpulan Kahin (1952) terhadap perkembangan partai 

politik di awal revolusi, hanya sedikit dari anggota partai politik pendukung 

republik memahami benar ideologi dan advokasi platform melalui pemimpin 

mereka. 
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Runtuhnya rezim Soeharto, menjadi tantangan besar bagi Islam 

sebagai kekuatan politik, akibat dari perubahan politik yang cukup mendasar. 

Salah satu yang terpenting adalah munculnya gejala multi partai sebagai 

akibat langsung dari terbentuknya peluang untuk membentuk partai-partai 

baru pada umumnya. Dan bermunculan partai-partai yang berbasis Islam 

khususnya. Umat Islam dihadapkan pada permasalahan baru yang tidak jauh 

berbeda dengan pengalaman pada masa Orde Lama, yakni terjadi konflik-

konflik kepentingan yang tak terhindarkan antar partai yang didukung oleh 

sebagian umat Islam. 

Menurut Th. Sumartana, pemilu 1999 banyak kemiripan dengan 

pemilu Indonesia pertama pada tahun 1955, yaitu dengan ciri menonjol, antara 

lain sebagai berikut: a) sistem multi partai, b) peran negara boleh dikatakan 

seimbang dengan masyarakat, c) keikutsertaan partai-partai yang memiliki 

ciri-ciri keagamaan sangat kental. Politik aliran karena dukungan dan loyalitas 

terhadap partai, atau bahkan terhadap ide-ide politik, tidak didasarkan atas 

pertimbangan substantif semata, tetapi gagasan maupun politik (Arief Subhan, 

1999: 69). 

Hal tersebut di atas, tidak dapat diantisipasi oleh umat Islam sendiri, 

dalam realitas politik pemilu tahun 1999, terjadilah konflik dan kekerasan 

massa antara pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) di beberapa daerah. Khususnya kerusuhan yang 

terjadi di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam 

pelaksanaan kampanye yang sudah berjalan selama ini yang muncul adalah 
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semata penampilan massa yang hiruk-pikuk, dan dari hari ke hari tidak 

menjadi tampak apa perbedaan satu partai dengan yang lainnya kecuali 

atribut, warna seragam dan simbol partai. Sebagai kekuatan politik, apa yang 

ditawarkan nyaris tidak ada, kecuali pesona emosional dan sesekali anjuran 

pada fanatisme, khususnya yang berkaitan dengan agama (Subangun, 1999: 

49-50). 

Pemilu tahun 1999, terdapat beberapa partai Islam maupun partai yang 

bebasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat 

Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Seperti Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Umat Islam 

(PUI), Partai Masyumi, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), 

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai 

Nahdlatul Ummat (PNU). Kelahiran partai-partai Islam tersebut merupakan 

buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. 

Pada masa transisi menuju demokrasi, ditandai dengan pemilu multi 

partai, terjadilah perubahan secara radikal dalam masyarakat Jepara, baik 

dalam dukungan terhadap sebuah partai maupun perubahan perilaku 

perpolitikan di masyarakat dengan kebebasan yang mutlak bagi setiap 

individu. Dengan perubahan demikian, yang semula umat Islam sebagian 

besar terwadahi dalam satu partai yaitu PPP, maka dalam era reformasi  pada 

pemilu tahun 1999, umat Islam tersegmentasi dukungannya terhadap partai-

partai yang memiliki latar belakang keagamaan.  
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Kelahiran PKB, yang memiliki latar belakang historis dengan PBNU, 

maka kelompok NU praktis di lapangan terpecah menjadi dua kubu, yaitu 

pendukung PPP yang masih setia status quo, takut pada perubahan, dan 

sebagian yang lain pendukung PKB yang menyatakan partainya orang NU dan 

partai terbuka. Kehidupan perpolitikan di Jepara terjadi ketegangan diantara 

pendukung dua partai tersebut yang sama-sama NU-nya, akhirnya terjadi 

konflik antar pendukung partai politik tersebut. Konflik ini tidak hanya terjadi 

dikalangan elite, tetapi juga terjadi di kalangan massa pendukung di tingkat 

bawah (Sahidin 2004: 9). Konflik politik ini di daerah menimbulkan perilaku 

kekerasan dan kerusuhan  massa dalam bentuk pembakaran, pembunuhan, dan 

tindakan anarkis lainnya, sebagaimana peristiwa yang terjadi di Desa Dongos 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999. 

Peristiwa  di Desa Dongos tersebut dapat dilihat sebagai perbedaan 

kepentingan dan atau persamaan kepentingan yang tidak dapat terbagi secara 

seimbang merupakan basis timbulnya konflik. Sepanjang dinamika kehidupan 

politik Islam, telah timbul konflik politik internal atas pemahaman terhadap 

doktrin. Maka salah satu sebab adalah karena perbedaan kepentingan dan atau 

tidak terbaginya pemenuhan kepentingan tersebut secara merata,  sebagai 

akibat ketimpangan distribusi kekuasaan di antara keduanya. 

Perbedaan tersebut sesuai dengan apa yang disinyalir oleh Fazlur 

Rahman, bahwa adanya eksploitasi konsep dan organisasi Islam oleh elit 

politik. Akibatnya adalah “murni penghasutan rakyat”, bukan politik yang 

dibimbing oleh moral. Slogan dalam Islam “agama dan politik tidak 
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terpisahkan” digunakan untuk menipu rakyat biasa agar menerima bahwa 

sebagai ganti politik atau negara melayani tujuan-tujuan partai politik jangka 

pendek yang dibesar-besarkan. Maka telah terjadi politisasi agama di kalangan 

umat Islam, karena politik bisa disebut sebagai kompetisi dan pertandingan 

atas makna simbol-simbol. Kekuasaan politik tidak hanya bertumpu pada 

penguasa sumber-sumber ekonomi, tetapi juga penguasaan terhadap lembaga-

lembaga kultural, sehingga agama dijadikan sebagai alat politik. 

Konflik antara PKB dengan PPP di Desa Dongos jika dicermati 

merupakan konflik yang menjurus pada tindakan kekerasan yang 

mengakibatkan bentrokan antar pendukung kedua belah pihak. Namun 

demikian, sebelum kejadian tersebut masyarakat Dongos memiliki ikatan 

solidaritas yang kuat. Baru ketika muncul sistem multi partai yang ditandai 

dengan kehadiran partai-partai baru terutama PKB, mengakibatkan 

perpolitikan di desa tersebut memanas, dimana masing-masing saling 

mencurigai baik antar individu maupun kelompok. Sehingga pada akhirnya 

terdapat dua kekuatan partai yang memiliki pendukung fanatik yang saling 

berebut simpati masyarakat.          

Kerusuhan yang terjadi di Desa Dongos dalam acara pendeklarasian 

PKB Ranting, menjadi sorotan masyarakat luas akibat bentrokan antara massa 

PPP dan PKB. Desa Dongos menjadi populer meski tidak diinginkan dan 

memalukan bagi orang yang berakal sehat, apalah arti tersohor bila 

mengorbankan jiwa manusia. Kerusuhan di Jepara pada umumnya dan di 

Desa Dongos khususnya, tidak lebih sebagai transformasi budaya kekerasan 
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warisan Orde Baru. Selama tiga puluh dua tahun kekekuasaan Orde Baru tidak 

ada pendidikan politik bagi masyarakat, yang ada hanya pemaksaan. 

Misalnya, pidato-pidato yang disampaikan para politikus di Jepara khususnya 

di Desa Dongos, yang muncul refleksi perbuatan di masa lalu. Pernyataan 

mereka berisi kebencian, dendam, dan sejenisnya.  

Desa Dongos, kini muncul sebagai peta baru kerawanan dan ketertiban 

masyarakat. Dibandingkan dengan desa-desa lain, dalam skala kecil dan apa 

lagi besar tidak pernah terjadi kriminal atau peristiwa pelanggaran ketertiban 

masyarakat di desa itu. Orang luar jarang yang mengenal Desa Dongos, tidak 

seperti Desa Troso dan Pecangaan yang dikenal sebagai sentral perajin tenun 

ikat.  

Dengan demikian jika kerusuhan masih terjadi dalam diri individu dan 

sosial, maka tidak mungkin citra manusia dapat terwujud. Kerusuhan antar 

pendukung partai politik PKB dan PPP di Desa Dongos adalah satu dari 

sekian banyak konflik yang perlu mendapat perhatian dan penangan secara 

seksama. Dari latar belakang di atas, maka penulis memandang penting 

melakukan penelitian tentang “Kerusuhan Sosial Di Desa Dongos Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara (Suatu Kajian Sejarah Sosial)”.             
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi dan politik peristiwa kerusuhan 

Di Desa Dongos pada tanggal 30 April 1999? 

2. Bagaimanakah deskripsi kerusuhan Di Desa Dongos pada tanggal 30 

April 1999? 

(faktor-faktor penyebab kerusuhan dan kronologi peristiwa) 

3. Dampak apakah yang ditimbulkan dan bagaimanakah penanganan 

kerusuhan Di Desa Dongos pada tanggal 30 April 1999? 

 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada dua ruang lingkup, 

yaitu ruang lingkup spasial dan temporal. Kedua ruang lingkup ini merupakan 

suatu batasan yang sangat diperlukan, agar penelitian tidak meluas dan tetap 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat. 

Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Desa Dongos Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara, yang merupakan tempat terjadinya amuk massa. 

Objek penelitian ini adalah kerusuhan yang terjadi di Desa Dongos. 

Adapun ruang lingkup temporalnya adalah tahun 1999, tepatnya 

menjelang pemilihan umum tahun 1999. Kerusuhan di desa Dongos di tandai 

dengan pemilu multipartai yang diramaikan oleh munculnya partai-partai 
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Islam, sehingga terjadi perubahan yang radikal. Selanjutnya mengakibatkan 

ketegangan dalam kehidupan perpolitikan di Jepara. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka terdapat beberapa 

hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui latar belakang sosial, ekonomi dan politik masyarakat  

Dongos menjelang kerusuhan tanggal 30 April 1999. 

2. Untuk mengetahui deskripsi peristiwa kerusuhan di Desa Dongos 

Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999 (mengetahui faktor-faktor 

penyebab kerusuhan dan kronologi peristiwa kerusuhan tersebut). 

3. Untuk mengetahui dampak dan upaya penanganan kerusahan di Desa 

Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 

1999. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan, 

khususnya Perguruan Tinggi. 

2. Dengan membaca tulisan ini diharapkan para pembaca dapat memahami 

latar belakang sosial, ekonomi dan politik kerusuhan di Desa Dongos 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 
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3. Mengetahui dampak dan upaya penanganan kerusuhan di Desa Dongos 

pada tanggal 30 April 1999. 

4. Diharapkan dapat menambah pengetahuan di kalangan Mahasiswa 

Jurusan Sejarah khususnya dan di Jurusan lain pada umumnya. 

5. Menjadi sumber literatur untuk melengkapi guna penelitian lebih lanjut 

yang lebih luas dan mendalam. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kompleksnya mengungkapkan proses suatu gerakan sosial seperti 

peristiwa kerusahan ini menyebabkan masuknya pendekatan ilmu-ilmu lain. 

Pendekatannya bisa dilakukan melalui pelbagai perspektif teoritis seperti 

politik, sosiologis ekonomis dan kultural antropologis. 

Literatur di bawah ini sangat membantu kegiatan penelitian ini, antara 

lain: Buku Gerakan Massa karya Eric Hoffer (1993). Menurut Hoffer, 

gerakan massa merupakan suatu fenomena sosial politik yang menarik. 

Gerakan ini muncul dari latar belakang dan alam sosial politik tertentu serta 

memperjuangkan tujuan tertentu yang dianggap sebagai tujuan suci. Dari 

gerakan ini meletuslah berbagai revolusi yang pada gilirannya melahirkan 

berbagai perubahan sosial. Dalam buku ini dibahas pula unsure-unsur gerakan 

massa antara lain daya tarik gerakan massa, calon anggota, aksi bersama dan 

pengorbanan diri. Apa pun sifat gerakan massa itu semuanya mempunyai 

sekelompok ciri yang sama yaitu membangkitkan pada diri pengikatnya 

kerelaan untuk berkorban sampai mati, kecenderungan untuk bereaksi secara 
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kelompok, fanatisme, antusiasme, harapan berapi-api, kebencian, kepercayaan 

buta dan kesetiaan tunggal. 

Teori lain yang coba digunakan untuk melihat gerakan massa ini 

adalah teori Neil J. Smelzer dalam buku Sosiology  (1981: 443). Smelzer 

berpendapat bahwa mobilisasi massa berpijak atas dasar suatu keyakinan dan 

gejolak sosial yang berwujud pada perilaku yang tidak terlembaga seperti 

keranjingan, gila mode, revivalisme agama, pergerakan utopis, mesianistis dan 

pemberontakan serta revolusi. Smelzer kemudian menunjukkan bahwa sebuah 

gejolak sosial dapat terjadi jika terdapat sejumlah faktor penentu yang 

dipaparkan dalam enam kondisi, yaitu: 

1. Structural conduciveness (kondisi struktural) yaitu adanya suatu struktur 

sosial yang mendukung terhadap lahirnya suatu gejolak. 

2. Structural strain (ketegangan struktural) yaitu adanya ketegangan 

struktural yang timbul misalnya adanya suatu ancaman tertentu dan 

depresi ekonomi. 

3. The spread of generalized belief (penyebaran keyakinan yang dianut) yaitu 

tersebarnya keyakinan umum yang dianut. Ini berarti situasi harus dibuat 

bermakna bagi para pelaku potensial, sumber ketegangan dan cara 

menghadapinya harus diidentifikasi. 

4. The precipitating factor (faktor pemercepat) yaitu faktor pencetus yang 

berupa sesuatu yang dramatik. Suatu peristiwa empirik atau situasi tertentu 

dapat menjadi lebih dari satu faktor penentu dalam gejolak sosial. 
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5. Mobilization into action (mobilisasi untuk mengadakan aksi) yaitu suatu 

mobilasasi untuk bertindak. 

6. The operation of social control yaitu pengoperasian kontrol sosial. 

Keenam kondisi sebagai faktor penentu munculnya gejolak sosial yang 

diungkapkan oleh Smelzer ini harus tersedia, saling mendukung dan terkait 

dalam suatu fenomena gejolak sosial. 

Dalam buku yang berjudul Konsensus Politik yang ditulis oleh 

Maswadi Rauf (2000) menjelaskan tentang teori konflik dan teori konsensus. 

Dikatakan bahwa konflik dan konsensus adalah gejala sosial yang selalu ada 

dalam setiap masyarakat. konflik diartikan sebagai pertentangan atau 

perbedaan antara dua orang atau kelompok, sedangkan konsensus adalah 

kesepakatan dalam hal tertentu antara dua orang atau kelompok. Teori-teori 

konflik yang dibahas dalam buku ini yaitu: 

1. Teori konflik Maurice Duverger 

Maurice Duverger menyimpulkan bahwa salah satu penyebab 

terjadinya konflik adalah hal-hal yang terjadi pada tingkat individual. Ada 

orang-orang tertentu yang memiliki kecenderungan psikologis untuk 

menimbulkan konflik dengan orang lain, sehingga di manapun orang itu 

berada, ia senantiasa terlibat percekcokan dengan orang lain. 

Kepentingan pribadi adalah motif yang utama di dalam perjuangan 

politik. Kekuasaan dicari bagi keuntungan dirinya, bukan karena dedikasi 

bagi pelayanan umum. Beberapa individu lebih berbakat dari yang lain, 

bahwa individu-individu ini mempergunakan bakat-bakatnya untuk 
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memperoleh dan melaksanakan kekuasaan, dan bahwa mereka yang 

kurang berbakat mencoba menghalangi pemunculannya.  

Yang menjadi masalah adalah bila bakat-bakat individual 

menimbulkan konflik kelompok yang merupakan ciri konflik politik. 

Pemimpin yang mempunyai bakat yang kuat untuk berkonflik akan 

menimbulkan persoalan bagi kelompoknya karena pemimpin tersebut 

akan menyeret kelompoknya ke dalam konflik dengan kelompok-

kelompok lain. 

Duverger juga mengungkapkan bahwa kekuasaan politik seperti 

Dewa Janus yang bermuka dua. Ia menggambarkan dua kemungkinan 

dalam kekuasaan politik yaitu konflik dan integrasi pada hakikatnya 

adalah dua hal yang bertentangan karena pada suatu saat, penguasa dapat 

menciptakan persatuan dan kerukunan di dalam masyarakat sehingga 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Namun pada saat lain 

kekuasaan politik menimbulkan malapetaka dan penderitaan rakyat karena 

penyelewengan kekuasaan yang merugikan rakyat dan menguntungkan 

penguasa politik yang memicu terjadinya konflik politik. 

2. Teori konflik Clifford Geertz 

Geertz memberikan analisis mengenai konflik yang ditinjau dari 

kesetiaan primordial dan kelompok primordial yang terjadi di negara-

negara sedang berkembang, karena negara tersebut berusaha untuk 

mencapai kemajuan. Kelompok primordial memainkan peranan penting 
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dalam teori konflik Geertz. Karena teori tersebut dibangun atas dasar 

konsep primordial. 

Sebuah kelompok yang keanggotaannya didasarkan atas 

persamaan ras, suku, dan agama dan dapat dikategorikan sebagai 

kelompok primordial. Solidaritas dalam kelompok primordial ditimbulkan 

oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka 

mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua 

persamaan ini menghasilkan solidaritas yang amat kuat diantara anggota-

anggotanya sehingga mereka bersedia membela kelompok mereka dengan 

pengorbanan apapun. 

Kekecewaan dalam berhubungan dengan pihak lain, bisa 

mendorong orang-orang untuk menggunakan ikatan-ikatan primordial 

untuk memperoleh dukungan dan kekompakan internal dam berkonflik 

dengan pihak lain. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari 

kelompok-kelompok primordial adalah perlu dibentuk kelompok-

kelompok silang budaya yang anggota-anggotanya mendasarkan 

kegiatannya pada kepentingan anggota-anggota yang ada di dalamnya.  

3. Teori konflik Karl Marx 

Karl Marx menjelaskan bahwa faktor penyabab timbulnya 

solidaritas kelompok adalah faktor ekonomi. Karena itu kelompok yang 

berkonflik menurut Marx ada dua yang terdiri dari kelas orang kaya  dan 

kelas orang miskin. Kedua kelas ini dibedakan oleh pemilikan alat-alat 
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produksi. Kelas kaya terdiri dari orang-orang yang memiliki alat produksi, 

sedangkan kelas miskin adalah mereka yang tidak memilikinya. 

Karena adanya penindasan oleh kelas kaya terhadap kelas miskin, 

terjadilah apa yang disebut oleh masyarakat sebagai perjuanagan kelas 

atau sama artinya de ngan konflik antar kelas. Kelonpok-kelompok lain di 

dalam masyarakat secara bertahap akan bergabung dengan salah satu dari 

dua kelas itu sehingga keberadaan kedua kelas tersebut semakin nyata. 

Analisis Marx tentang perbedaan antara kelas borjuis (kaya) dan 

kelas proletar (miskin) bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada 

alasanyang kuat bagi kelas proletar berkonflik dengan kelas borjuis. Bagi 

Marx, kemiskinan yang diderita oleh kelas proletar adalah hasil perbuatan 

kelas borjuis sehingga perjuangan kelas yang dilakukan mereka adalah 

suatu yang benar dan adil. 

Teori Marx ini dinamakan Materialisme Sejarah (Historical 

Materialism). Menurut materialisme sejarah, sejarah perkembangan 

ekonomi umat manusia dibagi kedalam lima periode yaitu ekonomi 

agraria primitif, ekonomi budak ekonomi feodal, ekonomi borjuis dan 

ekonomi sosialis. Tiga jenis ekonomi pertama terdapat pada masa lalu, 

sedangkan jenis ekonomi ke empat adalah di mana Marx hidup dan jenis 

ekonomi kesosialis adalah masyarakat yang akan datang (setelah Marx). 

4. Teori konflik Ralf Dahrendorf 

Ralf mendefinisikan teori konflik mengenai struktur sosial, 

kepentingan kelompok dan kelompok-kelompopk yang bertentangan. 
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Dalam struktur sosial membagi dua ganbaran tentang masyarakat yaitu: 1) 

Setiap masyarakat secara relatif adalah tetap, struktur unsur-unsurnya 

relatif stabil. 2) Setiap masyarakattersusun dari unsur-unsur yang 

terintegrasi secara baik. 3) Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai 

fungsi memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhannya 

sebagai sebuah sistem. 4) Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas 

konsensus terhadap nilai-nilai di antara anggota-anggotanya. Sedangkan 

untuk treori kekuasaan terdapat asumsi-asumsi: 1) Setiap masyarakat, 

dalam segala hal tunduk kepada proses perubahan sosial yang terdapat 

dimana-mana. 2) Setiap masyarakat, dalam setiap hal memperlihatkan 

pertikaian dan pertetangan, dalam arti pertentangan sosial terdapat di 

mana-mana. 3) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi 

terhadap perpecahan dan perubahan. 4) Setiap masyarakat didasarkan atas 

penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggotanya 

yang lain. 

Ralf membagi dua kepentingan kelompok, yaitu kepentingan 

tersembunyi dan kepentingan nyata. Kepentingan tersembunyi adalah arus 

yang terpendam dari perilaku yang ditentukan baginya dan dilepaskan dari 

arah kesadaran selama memegang peranan. Dalam keadaan demikian, 

kepentingan tersembunyi ini dapat menjadi tujuan-tujuan yang disadari, 

yang disebut sebagai kepentingan nyata. Kepentingan nyata itu sendiri 

berarti gambaran secara emosi, kemauan dan kehendak dari seorang 

menuju satu tujuan tertentu. 
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Pembentukan kelompok yang bertentangan dikategorikan menjadi 

kelompok semu dan kelompok kepentingan. Ralf memberikan alasan 

mengapa kelompok semu dan kelompok tidak disebut sebagai “kelas” atau 

sebutan lainnya. Pertama, karena alasan historis dengan melihat teori 

Marx, borjuis dan proletariat tidak lagi merupakan blok-blok yang 

masing-masing seragam dengan situasi yang sama dan yang 

mengorientasikan orang terhadap blok-blok itu terdapat di dalam pos-

kapitalis. Kemajuan pelembagaan nilai-nilai dan persamaan hak yang 

hendak dicapai, telah menyingkirkan blok-blok itu. 

Bahwa kelompok yang bertentangan dalam masyarakat modern, 

mengenai kesatuan yang agak longgar, yang tergabung untuk mencapai 

tujuan khusus tertntu. Alasan ke tiga konsep kelas dalam literatur 

sosiologis harus diperhatikan, yaitu istilah “kelas” dan “stratum” 

cenderung menjadi kategori yang dapat dipertukarkan pemakainnya dalam 

situasi sosiologi. Berdasarkan kondisi ini, Ralf berupaya memperbaiki 

konsep kelas yang telah kehilangan sebagian maknanya. Kekayaan situasi 

ekonomi, dan status sosial, bukan ditentukan oleh kelas, tetapi semua itu 

termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya bentrokan 

kepentingan secara empiris antara kelompok-kelompok yang 

bertentangan. 

Kelompok semu dapat diartikan sebagai tidak semua kolektifitas 

atau kumpulan orang merupakan kelompok. Terdapat kumpulan atau 

bagian lain dari komunitas itu yang tidak mempunyai struktur yang 
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dikenal, tetapi anggotanya mempunyai kepentingan tertentu, atau 

mempunyai cara-cara berperilaku bersama, yang sewaktu-waktu dapat 

menyebabkan mereka membentuk diri mereka sendiri menjadi kelompok 

yang sesungguhnya. 

Pembentukan kelompok kepentingan masyarakat kondisi 

psikologis tertentu terlepas dari kondisi teknis, politis dan sosialinya. 

Sebagai contoh pengenalan terhadap harapan-harapan dalam hubungannya 

dengan peranan wewenang adalah sebuah persyaratan pembentukan 

kelompok yang bertentangan. Dalam menjelajah kemunculan kelompok-

kelompok kepentingan kadangkala ditemukan masalah yang dinamakan 

sebagai perilaku yang menyimpang, yaitu suatu pola perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma yang diharapkan.   

5. Teori konflik James Scott   

   Scott merumuskan teori konflik yang didasarkan atas kelompok 

atas hubungan Patron-Klien. Soctt memberikan definisi kelompok Patron-

klien sebagai hubungan dyadic (dua orang) yang terdiri dari seorang 

dengan status sosio-ekonom, yang lebih tinggi (patron) yang 

menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup yang 

dimilikinya untuk memberi perlindungan dan keutuhan bagi orang lain 

(klien) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan, 

termasuk pelayanan pribadi, bagi patron. 

Faktor penting dalam kelompok patron-klien adalah hubungan 

kekuasaan. Patron adalah orang yang mempunyai kekuasaan terhadap 
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klien karena ia mempunyai kelebihan dalam hal kemampuan 

dibandingkan dengan para kliennya para klien dari seorang patron sudah 

pasti akan terlibat dalam konflik antara patron mereka dengan patron 

lainnya yang jugha melibatkan para kliennya. Adanya solidaritas 

kelompok dapat memperkokoh lesatuam kelompok dalam berkonflik 

dengan kelompok lain. 

Sahidin (2004) dalam bukunya yang berjudul Kala Demokrasi 

Melahirkan Anarki ‘Potret Tragedi Politik Di Dongos’, mengungkapkan 

faktor-faktor krusial yang paling potensial menimbulkan konflik di Desa 

Dongos Kecamatan Kedung kabupaten Jepara, model konflik yang terjadi, 

resolusi konflik yang dapat ditawarkan dalam konflik tersebut.  

Kesimpulan akhir dalam penelitian tersebut terungkap bahwa konflik 

politik yang terjadi di Desa Dongios merupakan hasil akumulasi dari tiga 

macam konflik yang selama ini ada. Pertama, konflik politik yang besumber 

dari model politik Orde Baru yang bersifat otoritarian dan sarat dengan 

ketidak adilan. Kedua, konflik elite. Elite NU bersikap ambigius, secara 

normatif mereka harus netral terhadap kehidupan politik praktis. Namun 

kenyataannya mereka bersikap dan berpihak pada salah satu partai yang 

berbasis NU. Ketiga, konflik politik identitas internal NU, yang bersumber 

dari penafsiran absolut terhadap ajaran dan prinsip aswaja tentang relasi 

agama dan politik. 

Upaya resolusi dan rekonsiliasi konflik kekerasan politik di Jepara 

khususnya di Desa Dongos, Sahidin menawarkan tiga model pendekatan 
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sebagai alternatif penyelasaian konflik. Tiga model tersebut yaitu; pertama, 

model pendekatan multi tracks; kedua, model pendekatan dialog menuju 

transformasi politik; dan ketiga, model pendekatan melalui institusi 

demokrasi. 

Mudjahirin Thohir (2005) dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan 

Sosial Di Pesisir Utara Jawa Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif” 

mencoba memberi alternatif pemikiran baru tentang sebuah pendekatan dalam 

penelitian. Yakni, pendekatan kebudayaan dengan bertolak dari konsep 

kualitatif. Sejumlah tindakan kekerasan sosial yang terjadi di beberapa kota di 

Jawa, tidak saja dilihat dari siapa yang menjadi pelaku kekerasan dan berapa 

korban akibat peristiwa tersebut. Akan tetapi, peristiwa kekerasan sosial yang 

terjadi justru dilihat dari konsep kebudayaan yang merupakan “proses 

negoisasi” antar pendukung kebudayaan tersebut.  

Buku ini menyajikan hasil penelitian lapangan di lima tempat yaitu, 

Demak, Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Jepara. Penelitian di Demak 

berkaitan dengan terbunuhnya seorang Kyai. Penelitian di Semarang terkait 

dengan pembakaran bangunan-bangunan rumah milik salah seorang warga. 

Penelitian kekerasan sosial di Tegal berfokus kepada pembakaran sejumlah 

pemukiman di sekitar daerah hutan. Penelitian kekerasan sosial di pekalongan 

terkait dengan latarbelakang sosial politik. Sedang Penelitian kekerasan sosial 

di Jepara terkait dengan latarbelakang sosial politik relitif mirip dengan kasus 

Pekalongan. 
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G. Metodologi Penelitian 

Penulis menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sosiologis. 

Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisa secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1975: 32). Sesuai dengan masalah 

yang dibahas pada skripsi ini, metode aturan yang sistematis yang dimaksud 

adalah untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan 

bahan-bahan sejarah, nilai secara kritis dan menyajikan suatu sistem dari hasil-

hasilnya dalam bentuk ilmiah. Jadi metode penulisan sejarah merupakan sarana 

bagi sejarawan untuk melakukan penelitian sejarah (Noto Susanto, 1998: 11). 

Penelitian yang menggunakan metode historis adalah penyelidikan 

yang mengaplikasikan metode pemecahan secara ilmiah dari perspektif historia 

suatu masalah. Oleh Winarno Surakhmad menyatakan metode historis 

merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, 

peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampu untuk menemukan 

generalisasi yang berguna memahami kegiatan-kegiatan sejarah. 

Guna memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam 

permasalahan atau tujuan penelitian perlu suatu desain atau rencana 

menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan 

operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai 

suatu pilihan beserta dasar atau alasan-alasan ilmiahnya. Rangkaian alur  

penelitian menggunakan beberapa unsur yang hendak dipaparkan di bawah ini. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik 

Heuristik adalah pengumpulan bahan-bahan sejarah yang akan 

digunakan untuk menuliskan sejarah. Adapun langkah-langkah heuristik 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Studi pustaka 

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data melalui buku-

buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, melalui 

peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga bahan 

tentang pendapat teori dalil dan sebagainya yang berhubungan dengan 

kerusuhan sosial di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten 

Jepara yang telah penulis teliti (Nawawi, 1990: 133). 

Studi pustaka ini dijadikan acuan untuk mendapatkan sumber 

primer, yaitu sumber oleh saksi hidup yang mengalami atau 

mengambil bagian dalam suatu kejadian atau hidup sejaman dengan 

kejadian itu. Sumber primer merupakan sumber asli, karena 

kesaksiannya tidak bersumber dari sumber lain, tapi dari tangan 

pertama. Sumber sekunder sebagai pendukung sumber-sumber primer 

(Gottschalk, 1985: 35-37). 

Untuk mencari sumber primer yang digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian ini, penulis mendapatkan bukti tertulis data-data dari 
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Pemerintahan Daerah, surat kabar,  dan sumber lisan dari narasumber 

yang hidup sejaman dengan masa tersebut. 

Dalam penelitian penulis juga menggunakan sumber buku 

kepustakaan yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Buku-buku kepustakaan 

tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan dan buku-buku pribadi 

yang penulis punyai. 

2) Wawancara  

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui data yang berupa 

tuturan atau bagian tuturan lisan dari masyarakat kabupaten Jepara 

umumnya, dan khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam 

kerusuhan sosial di Desa Dongos Kecamatan Kedung. Metode ini 

ditempuh dengan cara wawancara (Gottschalk, 1985: 35). 

Wawancara penulis lakukan ditujukan kepada pihak yang 

terlibat dalam kerusuhan sosial, yaitu pihak simpatisan PPP (Partai 

Persatuan Pembangunan) dan dari pihak simpatisan PKB (Partai 

kebangkitan Bangsa). Penulis juga melakukan wawancara dengan 

aparat Desa Dongos dan beberapa tokoh masyarakat. 

3) Observasi Lokasi 

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Dongos Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara. Alasan penetapan lokasi ini karena di 
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daerah ini merupakan tempat terjadinya kerusuhan sosial antara 

simpatisan pendukung PPP dan simpatisan pendukung PKB. 

4) Metode dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun bersifat lisan, tulisan dan 

gambaran atau arkeologis (Gottschalk,1985: 35). Dalam melakukan 

metode dokumenter peneliti harus hati-hati agar tidak terjebak oleh 

adanya dokumen itu sendiri. Dalam metodologi sejarah telah dibekali 

dalam melakukan kritik sumber, maka studi tentang dokumen harus 

melakukan kritik intern maupun kritik ekstern agar dokumen itu benar-

benar dokumen yang dibutuhkan dan mempunyai nilai validitas dan 

kredibelitas yang handal. 

b. Kritik sumber 

Setelah data terkumpul dilakukanlah kritik sumber yang terdiri dari 

kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui 

otentisitas sumber dan kritik intern untuk mengetahui masalah kredibilitas 

sumber tersebut (Notosusanto, 1985: 39). 

Kritik sumber merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap 

bahan-bahan sumber yang telah penulis peroleh dari sudut pandang 

kebenarannya (Wiyono, 1990: 2). Kritik atau bahan yang memberikan 

informasi dapat dipercaya atau tidak, apakah dokumen atau bahan itu dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya atau keotentikannya atau tidak. 
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Penulis melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber pustaka 

yang telah ditemukan dengan dua langkah yaitu kritik intern untuk 

mengetahui kredibelitas sumber dan kritik ekstern untuk mengetahui 

otentisitas sumber.  

Kritik intern dilakukan dengan mengetahui aspek biografis dari 

sumber tersebut, aspek geografis tempat penelitian sumber, aspek 

kronologis cerita dan aspek fungsionil.  

Kritik ekstern dilakukan dengan cara melihat kondisi fisik sebuah 

sumber misalnya ejaan bahasa yang digunakan, model tulisan, kertas yang 

digunakan. kemudian tahun penulisan sumber sejarah untuk mengetahui 

berapa jarak antara terjadinya peristiwa tersebut dengan penulisan sejarah. 

Serta identifikasi terhadap pengarang, hal ini untuk mengetahui seberapa 

besar keterlibatan pengarang dalam peristiwa yang ditulis sehingga 

tulisannya dapat dipercaya kebenarannya.  

c. Interpretasi  

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua prosedur, yaitu 

analisis selama proses pengumpulan data dan analisis setelah data 

terkumpul (Miles dan Haberman, 1984: 21-25; Muhadjir, 1996: 105). 

Analisis ini dalam bahasa metode penelitian peristiwa sejarah dinamakan 

interpretasi sumber. 

Interpretasi dalam prosesnya berusaha untuk mendapatkan gambaran 

sejarah yang bersifat ilmiah, logis dan integratif untuk mencapai target 



 26

tersebut sangat tergantung dari kemampuan penulis skripsi, terutama 

kemampuan dalam menuangkan kedalam tulisan. 

d. Historiografi 

Hasil analisis data pada penelitian  ini disajikan dalam bentuk 

laporan deskripsi analisis. Penulisan sejarah ini bertujuan merekonstruksi 

suatu gambaran masa lalu secara imajinatif berdasarkan data yang diperoleh 

tentang kerusuhan sosial di Desa Dongos (Gottschalk, 1985: 32). Penelitian 

ini ditulis secara sistematis dan menempatkan secara kronologis dari suatu 

kejadian. Historiografi ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang 

disajikan secara logis dan rasional sehingga pembaca dapat memahami 

tujuan penulis. 

Penulisan ini juga bertujuan untuk menyajikan peristiwa sejarah 

tentang dampak kerusuhan sosial di Desa Dongos untuk 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut memerlukan 

kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga agar standar mutu cerita 

sejarah dapat dicapai. Peneliti berusaha menyusun cerita sejarah menurut 

peristiwa, berdasarkan kronologi dan tema-tema tertentu menurut prinsip-

prinsip kebenaran dan kemampuan imajinasi agar dapat menghubungkan 

peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi satu rangkaian peristiwa yang 

masuk akal dalam mendekati kebenaran terutama tentang kerusuhan sosial 

di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 
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H. Sistematika 

Penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam lima Bab, yang masing-

masing Bab memiliki beberapa Sub-bab, yaitu: Bab I, Merupakan 

Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Ruang 

Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Bab II, merupakan 

Gambaran Umum Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yang 

berisi: Memaparkan Kondisi Geografis, Demografis, serta Kondisi Sosial 

Ekonomi. Bab III, berupa Kerusuhan Dongos Dan Faktor Penyebabnya, yang 

berisi tentang: Faktor-faktor Penyebab Kerusuhan dan Anatomi Kerusuhan 

(Kronologi Peristiwa dan Profil Massa dan Perusuh) .Bab IV, berupa Dampak 

dan Upaya Penanganan Kerusuhan, berisi tentang: Dampak Dari Kerusuhan 

(Dampak Fisik, Dampak Psikologi, dan Dampak Sosiologis), dan Upaya 

Penanganan Kerusuhan Yang Tepat Sehingga Peristiwa Yang Sama Tidak 

Terulang Kembali di Masa Yang Akan Datang. Dan yang terakhir merupakan 

Bab V, yang berisi: Kesimpulan. 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA DONGOS  

KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA  

 

A. Letak Geografis Desa Dongos 

Desa Dongos merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedung yang 

berjumlah 18 desa, dengan luas wilayah kecamatan 43,06 Km², jumlah 

penduduk pada tahun 1999 sebanyak 57.441 jiwa. Kepadatan penduduk per 

Km² adalah 26.463 (Kecamatan Kedung Dalam Angka tahun 1999). Adapun 

jarak tempuh Desa Dongos dari Kabupaten Jepara sejauh 11 kilometer, 

sedangkan jarak tempuh Desa Dongos dari Kantor Kecamatan Kedung sejauh 

3 kilometer (Papan Monografi Desa Dongos tahun 2007). 

 Desa Dongos mempunyai luas wilayah 343,011 Ha, dengan jumlah 

penduduk pada tahun 1999 sebanyak 5.263 jiwa, yang tersebar ke dalam 

empat dukuh yaitu, Dukuh Pekiran, Dukuh Sendang, Dukuh Krajan dan 

Dukuh Randu Lencer. Tingkat kepadatan penduduk Desa Dongos 1.534 per 

Km² (Kecamatan Kedung Dalam Angka tahun 1999).  

Menurut letak geografis, wilayah Desa Dongos diapit oleh beberapa 

desa di Kecamatan Kedung dan berbatasan dengan Kecamatan Tahunan, yaitu 

Desa Ngabul. Secara administratif Desa Dongos memiliki batas-batas sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara : Desa Sukosono dan Desa Ngabul  

b. Sebelah selatan : Desa Ngeling dan Desa Sowan Lor 
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c. Sebelah barat : Desa Bugel dan Desa Menganti 

d. Sebelah timur : Desa Ngeling. (Papan Monografi Desa Dongos, 

2007). 

Desa Dongos ini cukup mudah dicapai dengan berbagai macam alat 

transportasi seperti sepeda motor, mobil, becak dan sebagainya untuk menuju 

desa itu. Karena jalan menuju Desa Dongos, bisa lewat gang dekat pompa 

bensin Ngabul, Tahunan, yang terdapat jalan raya Jepara-Kudus, atau jalan 

utama Desa Troso. Desa Dongos, juga merupakan jalan pintas menuju 

Kecamatan Tahunan yang menjadi pusat kerajinan ukir Jepara. Jalan yang 

menuju Desa Dongos sudah baik yaitu jalan aspal. 

 

B. Kondisi Demografi  

Keadaan penduduk Desa Dongos akan dilihat baik mengenai jumlah 

penduduk, agama, serta kondisi sosial politik. Jumlah penduduk Desa Dongos 

pada tahun 1999 sebanyak 5.263 jiwa. Berdasarkan data yang didapat dari 

Kecamatan Kedung Dalam Angka Tahun 1999, jumlah penduduk Desa 

Dongos berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.585 

jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.678 jiwa. Dari jumlah 

penduduk tersebut, di Desa Dongos tedapat 1.474 kepala keluarga (Lihat 

grafik 1). Adapun rincian jumlah penduduk Desa Dongos menurut kelompok 

umur tahun 1999 dapat dilihat pada tabel 1. 
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Grafik 1. Jumlah Penduduk Desa Dongos 
Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999

 
Sumber: Olahan terhadap data dari Kecamatan Kedung Dalam 

Angka Tahun 1999. 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Dongos Menurut Kelompok Umur Tahun 1999 

Jenis Kelamin 
No. Kelompok 

Umur (tahun) Laki-laki (L) Perempuan (P) 
1. 0 – 4 380 385 
2. 5 – 9 305 340 
3. 10 – 14 315 283 
4. 15 – 19 205 189 
5. 20 – 24 182 222 
6. 25 – 29 195 202 
7. 30 – 34 165 175 
8. 35 – 39 165 168 
9. 40 – 44 106 180 
10. 45 – 49 136 125 
11. 50 – 54 119 120 
12. 55 – 59 101 115 
13. 60 – 64 105 89 
14. 65 < 106 85 

Jumlah 2585 2678 

Jumlah Total (L + P) 5263 
Sumber: Olahan terhadap data dari Kecamatan Kedung Dalam 

Angka Tahun 1999. 
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Menurut data statistik Desa Dongos tentang taraf pendidikan pada 

tahun 1999, terbanyak adalah belum atau tidak tamat SD sejumlah 1.552 

orang, tamat SD sejumlah 1.472 orang, SLTP sejumlah 943 orang, SLTA 

sejumlah 622 orang, dan yang paling sedikit adalah yang berpendidikan 

perguruan tinggi yaitu sebanyak 18 orang. Dengan demikian jika pendidikan 

formal ini dijadikan sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, maka 

masyarakat Dongos masih relatif rendah. Sehingga mudah di adu domba dan 

diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Lihat tabel 2) 

 

Tabel 2 

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Bagi Umur 5 Tahun 

Keatas Di Desa Dongos Tahun 1999 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persen 

1. Perguruan Tinggi 18 0,38 

2. Akademi 2 0,04 

3. SLTA 622 13,22 

4. SLTP 943 20,04 

5. Tamat SD 1472 31,28 

6. Belum/ Tidak Tamat SD 1552 32,98 

7. Tidak/ Belum Pernah Sekolah 97 2,06 

Sumber: Olahan terhadap data dari Kecamatan Kedung Dalam 

Angka Tahun 1999. 
 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pentingnya akan 

pendidikan masyarakat Dongos masih rendah. Kebanyakan masyarakat 

Dongos berpikiran buat apa sekolah, lebih baik bekerja dan menghasilkan 

uang. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Masruri, 
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bahwa masyarakat Dongos belum memahami arti penting pendidikan 

(Wawancara dengan Masruri, 14 juli 2007). Hal ini diperjelas dengan data 

yang ditemukan bahwa penduduk usia 7 – 15 tahun yang masih sekolah dan 

sudah bekerja sejumlah 867. Dengan pembagian, yang masih sekolah 

sebanyak 816 orang, dan yang sudah bekerja sebanyak 51 orang (Kedung 

Dalam Angka Tahun 1999). Sehingga dalam kehidupan berikutnya 

masyarakat dongos mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang 

berkepentingan. (lihat pada grafik 2) 
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Grafik 2. Jumlah Penduduk Desa Dongos Usia 7 s/d 15 
Tahun yang Masih Sekolah dan Sudah Bekerja        

Tahun 1999

 
Sumber: Olahan terhadap data dari Kecamatan Kedung Dalam 

Angka Tahun 1999. 
 

Sebagaimana dengan desa-desa yang lain, dalam menjalankan tugas 

pemerintahan. Kepala Desa Dongos dipimpin oleh seorang kepala desa, yang 

dibantu oleh empat ketua Rukun Warga (RW). Sedangkan keempat rukun 

warga tersebut dibantu oleh dua puluh ketua Rukun Tetangga (RT). Selain 

dibantu oleh ketua RW dan RT, dalam merumuskan progam desa, kepala desa 

dibantu oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang secara langsung dipilih oleh 

warga setempat, dengan jumlah anggota sesuai dengan rasionalisasi kuota 

warga desa. 
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Masyarakat Desa Dongos, merupakan masyarakat muslim. Hampir 

tidak ada seorang pun yang tidak beragama Islam. Ini dapat dilihat dari tidak 

dijumpainya tempat ibadah selain tempat ibadah orang Islam, yaitu Masjid 

dan Mushalla di Desa Dongos (Pemerintah Daerah Kedung tahun 1999). 

Msyarakat Dongos secara kultural, menganut ajaran Islam ahl al-sunnah wa 

al-jama’ah dengan berpegang teguh pada madzhab Imam Syafi’i dalam fiqh, 

dalam bidang aqidah bersandar pada al-Asy’ari, dan dalam bidang tasawuf 

berpegang pada Imam al-Ghazali, serta peran ulama-kyai sebagai pemimpin 

informalnya. Ajaran Islam tersebut, merupakan ajaran organisasi Islam 

terbesar di Indonesia yaitu, Nahdlatul Ulama (NU) atau kebanyakan para 

pengamat menyebutnya sebagai Islam tradisional. 

Peranan ulama sangatlah besar dalam kehidupan sosial masyarakat 

Dongos, bahkan kepemimpinannya melebihi atau lebih mempunyai otoritas 

dalam kehidupan masyarakat, dibanding dengan kepemimpinan formal. 

Sebagaimana yang dilihat oleh Zamakhasyari Dhofir, posisi kyai menjadi 

penghubung antara Islam tradisional dengan dunia nyata (Zamakhasyari, 

1982: 177). Di mana seorang kyai dipercayai mempunyai kharisma dan 

berada dalam posisi untuk memberi “kata putus” dalam memecahkan suatu 

persoalan atau masalah-masalah krusial dalam budaya pesantren. 

Tingkat relegiusitas masyarakat Dongos sangatlah kuat, hal ini dapat 

dilihat dengan terdapatnya dua (2) pondok pesantren dengan dua orang kyai di 

Desa Dongos ini, maka wajar kalau identitas Islam sangat terasa kental dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga pengaruh agama dan budaya Islam begitu 
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kuat termasuk ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi 

karena Islam tidak hanya dilihat sebagai agama, akan tetapi juga sebagai 

ideologi polotik (Sahidin, 2004: 93). Namun  tingkat relegiusitas masyarakat 

Dongos baru sebatas pada semangat keagamaan yang didukung oleh figur 

atau tokoh masyarakat yang kharismatik yaitu seorang kyai. Pengamalan 

keagamaan mereka hanya sebatas ritualitas sesuai dengan apa yang 

difatwakan oleh seorang kyai, belum sampai pada tingkat pemberdayaan 

agama sebagai fungsi yang integrated (wawancara dengan Masruri, 14 Juli 

2007). 

Pada sisi politik, masyarakat Dongos pada masa Orde Lama berafiliasi 

politik pada partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Msyumi (golongan 

moderat), Nahdlatul Ulama (kelompok Islam tradisional), sebagian yang 

lainnya menyalurkan pada Partai Nasionalis Indonesia (abangan), dan partai 

Komunis Indonesia (sinkretis). Sedangkan pada masa Orde Baru, dengan 

kebijakan depolitisasinya, maka kelompok modernis dan Islam tradisional 

berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan kelompok 

abangan dan sinkretis berafiliasi pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan 

kelompok priyayi dan abangan umat Islam yang lain masuk pada GOLKAR 

(sebagai kendaraan politik rezim Orde Baru) (Ahmad Syafi’i, 1996: 118). 

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yaitu transisi menuju demokrasi 

yang ditandai dengan sistem multi partai. Maka terjadi perubahan yang 

radikal dalam masyarakat Jepara, khususnya masyarakat Dongos, baik dalam 

hal dukungan terhadap partai politik maupun perilaku politik yang 



 35

memeberikan kebebasan secara mutlak terhadap individu. Dengan perubahan 

yang demikian, yang semula umat Islam sebagian besar menyalurkan 

aspirasinya lewat Partai Persatuan Pembangunan, maka sekarang dalam era 

reformasi pada pemilu 1999, umat Islam tersegmentasi dukungannya terhadap 

partai-partai yang berlatar belakang keagamaan atau emosi keagamaan. Baik 

yang dibentuk oleh ketokohan pada sebuah partai politik atau karena partai 

politik itu sendiri mencantumkan ideologi Islam. Islam tradisional yang 

dahulu menyalurkan aspirasinya pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

namun pada masa sekarang dengan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB), yang mempunyai latar belakang historis dengan PBNU, maka 

kelompok Islam tradisional (NU) ini secara praktis di lapangan mengalami 

perpecahan menjadi dua kubu, yaitu pendukung PPP yang masih setia 

terhadap status quo. Sebagian yang lain pendukung PKB yang menyatakan 

partainya orang NU dan partai terbuka. 

Kehidupan perpolitikan di Desa dongos mengalami ketegangan di 

antara kedua partai tersebut, yang sama-sama NU-nya. Ketegangan tersebut 

sering terjadi, namun yang cukup menggempa adalah ketegangan yang terjadi 

pada hari Jum’at tanggal 30 April. Konflik kedua partai PKB dan Partai 

Persatuan Pembangunan tidak bisa dihindarkan, sehingga memakan banyak 

korban, baik materiil maupun non materiil. Mengapa dan bagaimana peristiwa 

tersebut terjadi, akan penulis uraikan pada pembahasan lebih lanjut. 
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C. Kondisi Sosial Ekonomi 

Pada sektor ekonomi, masyarakat Dongos mayoritas bergerak dalam 

bidang industri (mebel) hampir 35 % jumlahnya. Sedangkan yang bergerak 

dalam bidang pertanian hanya sekitar 20 %, yang bergerak sebagai buruh tani 

sekitar 40 %, dan sisanya bertumpu pada sektor dagang dan pegawai negeri 

sipil (PNS) (Kecamatan Kedung dalam Angka tahun 1999). Walaupun dalam 

sektor ekonomi dapat dikatakan masih relatif rendah, demikian juga dalam 

sektor pendidikan kurang diperhatikan, banyak usia sekolah yang terlibat 

dalam dunia kerja. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan 

mereka menganggap bahwa sekolah kurang ada manfaatnya, lebih bik bekerja 

dan menghasilkan uang. Kondisi inilah yang mencerminkan ketimpangan 

sosial sehingga mobilitas sosial terhambat. Sebagai mana yang terdapat dalam 

tabel di bawah ini, buruh tani merupakan peringkat pertama sebagai mata 

pencaharian masyarakat Dongos dibanding dalam bidang industri.  

Tabel 3 

Komposisi Penduduk Desa Dongos Menurut Mata Pencaharian 

No Jenis Mata 
Pencaharian Jumlah Persen 

1. Petani 704 19,07
2. Buruh Tani 1492 40,41
3. Penggalian 5 0,14
4. Industri 1280 34,67
5. Perdagangan 106 2,87
6. Konstruksi 82 2.22
7. Angkutan 12 0,32
8. PNS 11 0,3

Sumber: Olahan terhadap data dari Kecamatan Kedung Dalam 

Angka Tahun 1999. 
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Ekonomi penduduk Desa Dongos sebagian besar bergantung dari hasil 

pertanian, dan ditopang dari hasil industri. Selanjutnya pada tahun-tahun 

berikutnya orientasi ekonomi masyarakat Dongos tidak cenderung pada sektor 

pertanian, tetapi pada sektor wiraswasta (mebel ukir). Hingga sampai 

sekarang profesi sebagian besar masyarakat Dongos adalah bidang kerajinan 

ukir. Keadaan ini telah berlangsung lama dan dijadikan kebanggaan sendiri 

bagi orang Dongos. 

Namun demikian, sebagai akibat perkembangan ekonomi global dan 

nasional, Dongos mengalami ekspansi kapital yang masif. Ekspansi kapital ini 

terlihat dengan gencarnya pembangunan unit-unit usaha ukir dengan pemilik 

dan modal asing. Kondisi seperti ini telah menggeser unit-unit usaha 

tradisional, terjadi ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan ekonomi 

dan ketegangan antar kelompok.   

Akibat ekspansi kapital ini, masyarakat Dongos juga mengalami 

guncangan-guncangan lian, baik yang bersifat ekonomi, dan akibat-akibatnya 

dalam hubungan politik, sosial, maupun budaya, karena ketidaksiapan 

masyarakat untuk menerima perubahan tersebut. Secara ekonomi, karena sifat 

perubahan itu sendiri berpihak kepada pemilik modal besar, ekspansikapital 

itu menimbulkan perkembangan yang timpang dan tidak merata. 

Ketimpangan ini dapat diliht dari sistem ekonomi pasar, masyarakat Dongos 

demikian makmur karena bisnis mebel dan furnitur merambah pada manca 

negara. Kenyataan ini menimbulkan kecemburuan antara buruh dan 

pengusaha industri ukir. Ketika ketidakadilan berlangsung lama, kemudian 

adanya ketimpangan dalam bidang ekonomi tersebut, akan mudah muncul 

kelompok dalam masyarakat yang rentan terhadap konflik. 



BAB III 

KERUSUHAN DONGOS DAN FAKTOR PENYEBABNYA 

 

A. Faktor Penyebab Kerusuhan 

Kerusuhan di Desa Dongos tidak terjadi dengan sendirinya, namun 

dibalik kerusuhan antar pendukung partai politik itu, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan timbulnya kerusuhan tersebut. Sebagian masyarakat menuntut 

terhadap penjelasan sebab akibat kerusuhan itu terjadi. Hal ini dapat 

dipahami, karena akibat dari kerusuhan itu sangat memilukan. Kerugian 

materiil dapat diganti, namun kerugian immaterial tampaknya sulit untuk 

diobati.  

Kerusuhan di Desa Dongos, menimbulkan perbedaan pendapat dan 

analisis, terutama mengenai eksplanasi dan kausalitas di antara para ahli dan 

pengamat kekerasan politik. Analisis tersebut dikemukakan untuk menambah 

referensi pemahaman asal-usul, sebab-sebab dan faktor determinan yang 

terkait dengan fenomena kerusuhan dan kekerasan politik di Desa Dongos. 

Dari hasil penelusuran mengenai berbagai visi dan pendapat tentang analisis, 

eksplanasi dan kausalitas kerusuhan antar pendukung Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP)dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Dongos 

itu dapat penulis ilustrsikan sebagai berikut:   

1. Ideologi Agama 

Kerusuhan sosial di Desa Dongos merupakan eskalasi dari konflik 

politik warga nahdliyin yang bersifat ideologis. Satu pihak beranggapan 
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partai Islam sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik, 

garis panduan politik mereka lebih bersifat “simbolik ideologi Islam”. Pada 

pihak lain, platform politiknya mengembangkan wawasan kebangsaan. 

Kenyataan, kerusuhan di Desa Dongos itu tidak bisa dilepaskan dari 

ideologisasi agama oleh pengurus partai tertentu, khususnya yang 

berasaskan Islam. Hal ini bisa dilihat dari bahasa agama yang dipakai 

untuk melegitimasi partai. Misalnya, pernyataan “kalau tidak memilih 

partai A atau B tidak masuk surga”. Jadi, ideologisasi agama sebagai salah 

satu timbulnya kerusuhan sosial di Desa Dongos (Wawancara dengan 

Sidiq, 15 Juli 2007). 

Bentrok antara pendukung PPP dengan pendukung PKB 

diakibatkan ketidaktahuan massa pendukung soal hubungan agama dan 

politik. Selama ini, di antara mereka ada yang beranggapan bahwa partai 

yang tidak berasaskan Islam tidak memperjuangkan Islam, yang dianggap 

memperjuangkan Islam hanya partai yang berasaskan Islam. Karena 

ketidaktahuan massa, maka akhirnya warga Nahdlatul Ulama (NU) di 

Jepara saling bermusuhan diakibatkan dari politisasi agama oleh partai 

tertentu, untuk kepentingan sesaat (Wawancara dengan Sugiyono, 28 Juni 

2007). 

Secara realitas, warga masyarakat Dongos sangat terikat dengan 

agama, sampai saat ini agama dipahami sebagai satu-satunya tolak ukur 

dalam perilaku sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, agama digunakan 

oleh elite politik untuk memobilisasi massa, di mana sentimen-sentimen 
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yang bersumber pada agama mudah mengikat mereka untuk berbuat 

seakan-akan “membela tuhan” atau “ajaran tuhan”, sehingga kekerasan 

atau kerusuhan seakan-akan dibenarkan oleh agama. Massa menggunakan 

simbol-simbol agama sebagai alat justifikasi perilaku konflik kekerasan 

(Qodir Zuli, 2001: 4). 

Ideologisasi agama secara sistematis oleh beberapa mubalig dalam 

pengajian-pengajiannya, telah memberi ceramah yang bisa memprovokasi 

massa untuk bertindak radikal terhadap kelompok lain. Misalnya, 

pernyataan “Partai Persatuan Pembangunan adalah partai Islam, yang 

lainnya kafir, maka membunuh massa PKB adalah halal”. Hal ini 

menimbulkan kebencian pendukung fanatik PPP kepada pendukung PKB, 

sehingga PKB menjadi musuh yang harus dihadapi (Wawancara dengan 

Mastur, 4 Agustus 2007). Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhaimin 

Iskandar, bahwa PPP terus-menerus mendiskreditkan, menghujat, dan 

mengkafirkan PKB. Muhaimin mengklaim mempunyai bukti, ada sekitar 

tujuh sampai sembilan dai yang diturunkan sebagai penceramah, berbicara 

dengan tema yang sama, yaitu menyudutkan PKB. Yang lebih parah, 

mereka menghalalkan darah orang-orang PKB (Muhaimin, 1999: 18). 

Kerusuhan sosial yang berkembang menjadi kekerasan fisik di 

Desa Dongos merupakan akibat dari perbedaan dalam masyarakat 

mengenai identitas partai tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh 

(Masruri) dalam suatu wawancara bahwa PKB adalah Partai sekuler dan 

PPP adalah Partai Islam. Kata Masruri, menirukan salah satu mubalig 
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dalam suatu pengajian mengatakan “sopo sing nyoblos gambar ka’bah 

mbesuk mati arep mlebu surga” (barang siapa yang memilih gambar 

ka’bah apabila mati akan masuk surga) (Wawancara dengan Masruri, 14 

Juli 2007). 

Hal di atas menunjukkan, bahwa masyarakat Dongos secara 

mayoritas masih mencampuradukkan antara aqidah agama dengan logika 

politik. Padahal, aqidah agama tidak mengenal kompromi, sebaliknya 

logika politik mengutamakan negosiasi, tawar-menawar antar berbagai 

pandangan berbeda. Pencampuradukkan ini menciptakan kendala 

psikologis bagi aktor politik untuk mau saling memberi dan menerima 

pandangan yang berbeda. Tapi di sisi lain, situasi ini memudahkan aktor 

politik untuk memobilisasi dukungan massa. Tersedia pendukung setia 

yang siap berkorban apa saja (Riswanda, 1999: 7). 

Ekspresi heterogenitas dalam masyarakat Dongos dimanifestasikan 

dalam berbagai kepentingan, yakni tidak menerima partai lain tumbuh dan 

berkembang. Hal ini, karena partai politik dianggap sebagai ideologi 

agama yang dijadikan panutan sehingga atas nama ideologi agama dipakai 

untuk memobilisasi massa. Dengan kata lain, agama dijadikan alat untuk 

mewujudkan kepentingan mereka.   

 

2. Perubahan Psikologi Massa 

Kerusuhan sosial di Desa Dongos itu terjadi disebabkan adanya 

perubahan psikologi pada diri warga masyarakat. Dari psikologi pribadi 
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menjadi psikologi massa. Mereka tidak mempunyai dirinya sendiri. 

Mengapa terjadi demikian? Karena secara kolektif, masyarakat tertentu 

merasa ada sesuatu yang mengancam mereka. Dalam diri mereka, ada 

harga diri yang dilebih-lebihkan dalam membela organisasi. Dari masing-

masing mereka merasa memiliki sesuatu yang diunggulkan dan 

diagungkan. Tetapi sesuatu yang mereka anggap unggul tersebut tidak 

dihargai pihak lain, bahkan ada kecenderungan dilecehkan. Misalnya kasus 

pelecehan terhadap figur Abdurrahman Wahid. Dengan perubahan itu, 

maka ketika ada yang berteriak “bakar” mereka akan ramai-ramai 

membakar. Begitu pula ketika ada teriak “bunuh” maka mereka bersama-

sama membunuh (Sobari, 1999: 9). Dilihat dari sisi ini, tindak kekerasan 

merupakan respons yang sangat didorong oleh dan dipengaruhi oleh impuls 

(naluri) kebencian dan destruktif, atau ketika thonatos-nya (naluri 

kematian) lebih berfungsi dibandingkan dengan eros-nya (naluri 

kehidupan) (Wicaksono,  1997: 4). 

Menjelang pemilu tahun 1999, warga PPP di Jepara khususnya di 

Dongos agak gerah karena kemunculan PKB yang didirikan oleh warga 

NU. Akibatnya kaum nahdliyin terbelah, ada yang masih setia kepada PPP, 

dan tidak sedikit pula yang kembali ke kandang alias menyokong PKB 

(Sudarsono, 1999: 13). Beberapa kyai dan warga NU yang semula 

menyalurkan aspirasinya ke PPP, kini hijrah ke PKB. Muncullah ekspresi 

ketidaksenangan yang berujung pada konflik dan bentrokan fisik. Banyak 

dai dan kyai kondang di Jepara yang bergabung dengan PKB, ini yang 
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membuat rekan-rekan PPP merasa kecolongan, sehingga mereka frustasi 

dan marah-marah sampai tidak terkontrol (Sri Raharti, 1999: 16-17 ). Hal 

itu semua mempengaruhi hubungan interpersonal antar komunitas dan 

antar budaya. Tanpa disadari manusia semakin emosional, frustasi dan 

agresi. Seseorang baik secara perseorangan ataupun kelompok semakin 

mudah untuk melakukan tindak kekerasan. Perbedaan yang sepele bisa 

menjadi persoalan yang mengakibatkan konflik baik antar pribadi maupun 

antar golongan.   

Situasi sosial psikologis sebagai akibat modernisasi itu, dapat 

digunakan untuk memahami tentang akar konflik antar pendukung PPP 

dan PKB di Desa Dongos yang frekuensi dan intensitasnya cenderung 

semakin meningkat. Situasi tertekan atau depresi, frustasi dan agresi ini 

membawa seseorang sangat sensitif, sehingga hal dan alasan kecil bisa 

menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan.      

Kenyataan ini dapat dilihat sebelum sistem multi partai berlaku. 

Masyarakat Dongos mayoritas berafiliasi politik ke Partai Persatuan 

Pembangunan, namun demikian setelah muncul banyak partai baru yang 

bersamaan dengan munculnya Partai Kebangkitan Bangsa yang dibentuk 

warga nahdliyyin. Masyarakat Dongos yang notabene pendukung fanatik 

PPP seakan tidak dapat menerimanya, karena mereka beranggapan bahwa 

partai Islam sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik 

(Wawancara dengan Maswan, 28 Juni 2007). 
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Perubahan psikologi sosial mengakibatkan guncangan sosial dan 

budaya. Guncangan sosial itu konstruktif dalam batas-batas tertentu, jika 

figur intergratif berfungsi sebenarnya. Figur intergratif seorang kyai, secara 

perlahan dan pasti telah tereduksi oleh kecurigaan politik, karena seorang 

figur kyai memiliki konstituensi dan basis pendukung masing-masing, 

maka sebagai konsekuensinya di kalangan itu terbentuk transionalisasi 

politik (Nur Hidayat, 1999: 7). 

Secara empirik, dalam komunitas sosial di masyarakat Desa 

Dongos telah terjadi kevakuman, karena kyai mengalami 

disfungsionalisasi. Massa NU juga kehilangan pegangan demi masa depan, 

yakni massa NU mengalami pudarnya jati diri dalam memasuki masa 

transisi. Dalam situasi demikian, banyak orang yang mengalami 

disorientasi dalam kehidupan sosialnya. Hal inilah yang kemudian 

melahirkan kekuatan dan sekaligus destruktivitas akibat frustasi sosial, 

karena waktu perubahan yang demikin cepat. Wujud dari semua itu adalah 

gejala patologi sosial dalam bidang politik (Nur Hidayat, 1999: 7). Di 

samping itu, kerusuhan sosial di Desa Dongos disebabkan karena ada krisis 

kepercayaan terhadap aparat keamanan, khususnya POLRI. Ketika terjadi 

kerusuhan polisi sama sekali tidak bisa melakukan peranannya. Massa 

tidak menghiraukan terhadap peringatan polisi, bahkan massa menantang 

dengan bahasa “kalau polisi bertindak berarti setor nyowo” (Wawancara 

dengan Asmauddin, 16 Juli 2007 ). 
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3. Transformasi Sosial Politik Massa NU 

Transformasi sosial politik yang berjalan di kalangan warga 

nahdliyyin tidak terselesaikan secara tuntas. Dalam era multi partai, usaha 

menuju identitas politik NU relatif seragam dengan basis utama pada 

kepartaian yang direstui PBNU. Sebagai instrumen dari transformasi itu, 

PBNU dianggap sekadar mengakomodasi keinginan figur K.H. 

Abdurrahman Wahid, sehingga lebih banyak mengalahkan aspirasi 

sebagian warga NU. Akibatnya terjadi personifikasi dan institusionalisasi 

pada figur K.H. Abdurrahman Wahid (Nur Hidayat, 1999: 7). 

Rentang respons dalam menghadapi perubahan yang bergerak dari 

kutub ekstrem menolak dan menerima dalam dirinya sudah mengandung 

elemen dan peluang ke arah ketidakteraturan, ketidaktertiban, ketiadaan 

koordinasi, yang semuanya kondisional bagi tindak kekerasan  dan anarkis. 

Baik mereka yang menerima maupun menolak, keduanya bersedia 

menggunakan segala sumber yang dimilikinya untuk mempertahankan 

posisi dan kepentingannya. 

Kondisi seperti ini merupakan artikulasi konservatisme dan 

pelestarian status quo di satu pihak, dengan desakan reformasi kaum 

pembaru di pihak lain. Jika hal pertama cenderung melihat kebelakang dan 

ke dalam (sikap tertutup), maka hal kedua cenderung melihat ke depan dan 

keluar (sikap terbuka). Hal pertama pada dasarnya tidak bersedia 

memberikan konsesi, atau kalau bersedia hanya karena ketersudutan, 

konsesi  itu hanya akan diberikan sebatas minimal, diperlukan untuk tetap 
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eksis dan berperan. Sebaliknya, kelompok reformasi cenderung 

membongkar satus quo secara struktural agar tercapai target pengambil 

alihan dominasi kekuasaan secara menguntungkan pihaknya. 

Konflik kekerasan politik di Desa Dongos sebagai gambaran 

konflik internal elite NU. Pada satu pihak mempertahankan posisinya 

sebagai elite politik dari partai politik yang telah mapan yang selama ini 

ada yaitu PPP, dan di pihak lain, menginginkan perubahan yang mendasar 

dengan mendirikan partai sendiri, yang bersifat terbuka dengan platform 

politik berwawasan kebangsaan, mewadahi kepentingan bangsa secara 

keseluruhan, tidak berkutat pada orientasi politik eksklusif (Wawancara 

dengan Maswan, 28 Juni 2007). Konflik elite itu ditransformsikan pada 

tingkatan horisontal, dan distorsi untuk menampilkan dan menonjolkan 

politik identitas, dan konflik berwajah agama dalam bentuk yang sangat 

fulgar.   

Proses transformasi politik NU tidak tuntas, mengakibatkan sikap 

ambivalen elite NU, yang menjadi sumber konflik di tingkat massa. Di 

antara sekian pemicu bentrok antara pendukung PKB dan pendukung PPP 

adalah kesan bahwa PBNU menganakemaskan PKB dan menganaktirikan 

partai warga NU lainnya. Walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, dan 

tetap berpegang pada khittah 1926. Tapi dalam kenyataannya pengurus NU 

terlibat dalam politik praktis, memihak dan mendukung PKB. Hal ini 

sebagai pemicu konflik dan penyulut protes dari sebagian warga dan tokoh 

NU untuk mempertahankan kenetralan pengurus NU.  
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4. Kesenjangan Sosial-Ekonomi 

Kasus kerusuhan sosial di Desa Dongos, tampaknya kesenjangan 

ekonomi tumpang tindih dengan persoalan politik yang memicu 

munculnya konflik. Penjelasan ini setidaknya dikuatkan dengan data 

adanya kesenjangan ekonomi antara pengusaha kerajinan ukir dengan 

pekerja. Kebanyakan pengusaha yang berhasil adalah pengusaha 

pendukung PKB, sedangkan para pekerja mayoritas pendukung PPP 

(Wawancara dengan Maswan, 28 Juni 2007). 

Melihat kondisi seperti ini, maka terjadi konflik buruh dengan 

pengusaha dalam bentuk laten semakin melebar, tetapi selalu diingkari 

pemerintah melalui slogan-slogan yang meninabobokan rakyat. Akibatnya 

masyarakat akan jenuh, sehingga masyarakat dalam hal ini melampiaskan 

penindasan tersebut melalui kekerasan, misalnya: penjarahan kayu jati, 

pembakaran mobil-mobil pribadi, rumah dan toko-toko. Data ini sangat 

menarik, sebab betapapun kekerasan politik diasumsikan muncul karena 

ketidakpuasan terhadap persoalan-persoalan politik, tetapi bentuk dan 

sasaran kekerasan tidak selalu bersifat politis.  

 

5. Euforia Politik 

Munculnya era reformasi sebagai reaksi terhadap kekuasaan Orde 

Baru diharapkan mampu membuka kran demokrasi yang lebih baik dalam 

semua tatanan kehidupan masyarakat indonesia. Namun di balik semua itu 

memunculkan demokrasi yang salah kaprah. Para politikus dan penguasa 
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saling berebut kekuasaan, sedangkan masyarakat bawah memanfaatkan isu 

demokrasi untuk bebas melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya. 

Hubungannya dengan masyarakat Dongos bahwa pada dasarnya mereka 

belum atau tidak mengetahui apa sebenarnya yang dinamakan demokrasi, 

masyarakat hanya tahu demokrasi itu adalah kebebasan (Wawancara 

dengan Zainal Abidin, 5 Juli 2007). Sehingga dalam kondisi yang 

demikian, apa yang menjadi keyakinan mereka harus dipertahankan dan 

diwujudkan dengan cara-cara yang tidak benar. Hal ini membuat setiap 

orang, setiap kelompok sudah dalam posisi siap tarung, tinggal menunggu 

satu penyebab atau provokator konflik atau kerusuhan dipastikan terjadi.  

 

6. Perebutan Pengaruh 

Kesamaan basis massa yang digarap oleh beberapa partai, serta 

kedekatan ideologis antar partai yanga ada. Bisa dipastikan bahwa partai-

partai yang memiliki ideologi yang sama akan berebut pangsa pasar yang 

sama pula. Bentrok antara pendukung PKB dengan pendukung PPP karena 

kesamaan basis massa, yaitu sama-sama massa NU. 

Bentrokan antara pendukung Partai Kebangkitan Bangsa dengan 

pendukung Partai Persatuan Pembangunan merupakan perwujudan adanya 

perebutan pengaruh. Keduanya sama-sama berusaha merebut simpati 

massa Islam, khususnya NU. Bentrokan itu bukan semata-mata persoalan 

ideologis tapi persoalan yang lebih konkret lagi, yakni perebutan pengaruh 

untuk menarik simpati massa khususnya NU. PKB dan PPP di Desa 
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Dongos juga sama-sama berebut pengaruh figur-figur kyai. Dari sisi ini 

orang memilih partai bukan karena ideologi.  

Kenyataan ada dua kyai dan dua pesantren di Desa Dongos, kedua-

duanya adalah pendukung PPP. Kedua kyai tersebut mempunyai pengaruh 

dalam masyarakat, maka sebagian besar masyarakat Dongos adalah 

pendukung PPP. Ada isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa 

“Desa Dongos harus bebas dari PKB” (Wawancara dengan Masruri, 14 

Juli 2007). Namun dalam realitasnya ada sebagian warga yang mendukung 

adanya keberadaan PKB di Desa Dongos, dengan alasan mereka mengikuti 

para kyai yang lebih besar. Dengan modal keyakinan tersebut mereka 

mengadakan deklarasi di Desa Dongos pada tanggal 30 April 1999 dengan 

berakhirnya kerusuhan dan kekerasan massa antara pendukung PKB 

dengan pendukung PPP yang lebih besar (Wawancara dengan Mastur, 4 

Agustus 2007). 

Rebutan pengaruh kedua partai antara PPP dengan PKB, tercermin 

pula dari spanduk-spanduk yang terbentang di jalanan. Isinya selalu 

memancing amarah partai lain. Sebut saja, misalnya, “PKB: Partai 

Komunis Baru, “PKB: Partai Kyai Bingung”, dan sebagainya. Namun 

demikian, ada yang membalasnya, “PPP: Partai Murtad” (Sudarsono, 

1999: 14). 
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B. Anatomi Kerusuhan 

1. Kronologi Peristiwa 

Kerusuhan yang menjurus pada insiden kekerasan di Desa Dongos, 

berawal dari kegiatan partai pada tanggal 24 Maret 1999. Di mana 

pengurus Ranting PKB Desa Dongos akan mengadakan pengajian dan 

deklarasi PKB yang dilaksanakan di tanah kosong milik Bapak Poniman 

tepatnya di belakang Masjid Safinatul Huda dukuh Sendang, namun 

kegiatan tersebut digagalkan oleh simpatisan PPP dengan merusak fasilitas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya sambil melontarkan cemoohan-

cemoohan terhadap PKB. Jumlah simpatisan PPP menurut kesaksian 

Mastur, ratusan jumlahnya. Mereka tidak hanya menggagalkan dan 

menghancurkan panggung, namun mereka juga melakukan penganiayaan 

terhadap simpatisan PKB yang sedang mempersiapkan acara, salah satu 

korbannya adalah Abdul Hakim (Wawancara dengan Mastur, 4 Agustus 

2007). 

Dengan persiapan yang lebih solid, baik dari pihak keamanan 

maupun tempat deklarasi yang jauh dari pusat keramaian, maka 

diputuskanlah deklarasi akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1999, 

namun berakhir dengan konflik dan kerusuhan pula. Kerusuhan ini 

bermula dari kegiatan partai berupa konvoi yang bersamaan, dan 

berpapasan di antara kedua massa partai tersebut di jembatan sungai 

perbatasan antara Desa Bugel dengan Desa Sowan Lor Kecamatan Kedung 

sampai perempatan Blok M. Pada saat itu terjadi perang mulut dengan 
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menggunakan bahasa yang dapat membangkitkan emosi, misalnya 

ungkapan “yen arep perang meyang Dongos wae” (kalau ingin perang ke 

Dongos saja), dan ungkapan “awas munyuk-munyuk PKB nek tetep 

nganakke acara arep tak bom” (awas monyet-monyet PKB kalau tetap 

melaksanakan acara akan saya bom) (Wawancara dengan Maswan, 28 Juni 

2007). Data ini diperkuat oleh temuan versi PPP dan temuan versi PKB 

yang dimuat dalam Suara Merdeka tanggal 3 Mei 1999. Dari pernyataan-

pernyataan tersebut membuat massa PPP yang semula akan menghadiri 

pertemuan partai di Kecamatan Kedung berbalik arah mengikuti massa 

PKB menuju Desa Dongos, tempat acara deklarasi PKB. Selang beberapa 

menit kemudian disusul massa PPP lainnya yang ada di lapangan Bugel. 

Massa berdatangan dari berbagai penjuru daerah Jepara, massa 

dilengkapi dengan senjata tajam. Suasana di sekitar lokasi sangat 

mencekam, jerit dan tangis menghiasai suasana, dan pengepungan massa 

PPP terus berlangsung. Ribuan massa PPP mengepung massa PKB dalam 

acara pengajian dan deklarasi PKB di rumah Sutarmo di Desa Dongos 

sebelah barat Balai Desa Dongos. Massa PKB yang hendak keluar dari 

lokasi ataupun yang mau masuk mengalami kesulitan. Terjadi saling 

dorong di antara massa PKB yang bertahan dengan massa PPP dalam 

posisi menyerang, sehingga berakhir dengan perkelahian. Dalam 

kerusuhan itu simbul agama dipakai sebagai instrumen mengobar emosi 

oleh kedua belah pihak. Pekik takbir, shalawat berkumandang bersamaan 

dengan aksi agresif secara masif. 
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Melihat kronologi seperti itu, menurut Mastur bahwa penyerangan 

ini terorganisir secara rapi dan sudah terencana sebelumnya. Bahkan ada 

seorang provokator, dengan berbagai upaya membuat opini masyarakat 

Dongos tidak boleh dimasuki PKB. 

Peristiwa ini dimulai pukul 15.30 WIB, simpatisan PKB yang 

menghadiri pengajian dan deklarasi Pengurus Ranting PKB Desa Dongos 

di rumah Sutarmo sudah berdatangan. Sekitar pukul 15.45 WIB puluhan 

massa PPP yang tidak diundang datang ke lokasi pengajian dan deklarasi. 

Mereka meminta acara tersebut dibatalkan, namun panitia bersikeras dan 

menolak untuk membatalkan acara tersebut. Pada pukul 16.00 WIB acara 

pengajian dan deklarasi dimulai. Massa PPP yang berada di sekitar lokasi 

masih bertahan, bergerombol di luar dan mendapatkan pengawasan dari 

satgas PKB. Sekitar pukul 16.30 WIB, massa PPP mulai membuat ulah 

dengan pernyataan mengejek, khususnya ditujukan kepada K.H. 

Abdurrahman Wakhid, deklarator PKB. Salah seorang satgas PKB emosi, 

perkelahian pun tidak bisa dicegah. Salah satu pendukung PPP bernama 

Nurhasyim meninggal dunia. Acara terhenti, tetapi massa tetap bertahan. 

Pada saat itu aparat keamanan masih bisa masuk lokasi, akan tetapi tidak 

berfungsi sama sekali (Wawancara dengan Mastur, 4 Agustus 2007). 

Mendengar Nurhasyim meninggal, massa yang masih bertahan di 

lokasi meminta bala bantuan, sehingga pada pukul 20.00 WIB massa PPP 

dalam jumlah yang lebih besar berdatangan, dengan tujuan balas dendam 

untuk kematian Nurhasyim. Muncul sebuah ungkapan di tengah-tengah 
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massa PPP bahwa “utang yowo yahur karo yowo” (hutang nyawa harus 

dibayar dengan nyawa), semakin membakar kebencian terhadap orang-

orang PKB. Perkelahian babak kedua yang jauh lebih besar pun tidak bisa 

dielakkan (Wawancara dengan Asmauddin, 5 Juli 2007). 

Sebetulnya upaya untuk meredakan bentrokan sudah dilakukan, 

tepatnya pukul 22.50 WIB petugas keamanan Polres Jepara, Polwil Pati, 

dan Brimob dari Semarang dipimpin oleh Wakapolda, Kapolres, Dandim 

dan Sekwilda, malam itu mengadakan pertemuan dengan H. Muhammadi 

Kosim, Bsc dari PKB dan H. Maskuri, BA dari PPP, namun pertemuan itu 

tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti. Massa yang telah kehilangan 

kendali dan akal sehat akan menjadi sangat mudah terlibat dalam tindakan 

agresif dan destruktif. Komando dan kepemimpinan tidak efektif, massa 

menjadi kelompok mob yang beringas. Tindakan tersebut dilakukan secara 

masif dan agresif serta saling membalas dengan cara-cara yang relatif 

seimbang. Dalam kenyataan empiris, konflik yang menjurus pada 

kekerasan itu terjadi antar sesama warga nahdliyyin (Sahidin, 2004: 123).  

Peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Desa Dongos Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999, sebagai ilustrasi 

kekerasan sosial yang dipicu oleh konflik antar pendukung partai politik. 

Bentrok antara dua partai yang sama-sama mengibarkan bendera hijau 

sebagai simbol agama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB). Agama sebagai alat legitimasi untuk 

memperoleh kekuasaan dan melakukan penghujatan atau pembenaran 
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secara sepihak, misalnya simpatisan PPP beranggapan bahwa berpolitik itu 

sebagai ibadah, karena ibadah maka menjadi sah untuk menggunakan 

simbol-simbol agama, menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis 

(Wawancara dengan Masruri, 14 Juli 2007).   

         

2. Profil Massa dan Perusuh 

Kerusuhan sosial yang terjadi di Desa Dongos merupakan konflik 

yang terjadi di antara simpatisan partai, yaitu simpatisan Partai Persatuan 

Pembangunan dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa yang sama-sama 

sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Ketegangan telah terjadi antara 

simpatisan PPP dan PKB sebelum pecahnya kerusuhan di Desa Dongos 

tanggal 30 April 1999. Ketegangan itu terjadi semata-mata karena 

perbedaan partai politik, bukan karena paham, praktik keagamaan yang 

berbeda. Ketegangan itu diperuncing oleh muballig setiap acara pengajian 

dengan bahasa agama, di satu pihak membuat semangat dan rasa fanatisme 

partai, dan di pihak lain merasa terancam. Situasi tertekan atau depresi, 

frustasi dan agresi ini membawa seseorang sangat sensitif, sehingga hal 

dan alasan kecil bisa menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan.      

Massa dari Partai Persatuan Pembangunan, menurut Ali Terdapat 

beberapa laskar PPP, antara lain Mursodo, Shiworogo, Pesat, Pasir Putih, 

Laskar Ababil, Watu Olet, dan Sadigo yang datang bergelombang. Selain 

mengunakan pedang dan celurit, di antara mereka ada yang membawa 
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botol berisi bensi (Sudarsono, 1999: 13). Sedangkan massa PKB terhimpun 

dalam sebuah organisasi yang disebut Balaba (Barisan Bela Bangsa).   

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa yang terlibat kerusuhan 

massa adalah bukan saja kelompok santri akan tetapi tukang ojek, tukang 

becak, bahkan preman pun ikut terlibat dalam kerusuhan itu. Kelompok 

terakhir merupakan kelompok rentan dan tersingkir dari percaturan era 

modern. Mereka tidak memiliki media untuk mengaktualisasikan diri. 

Keberadaannya tidak tertampung dalam simbol-simbol modern, karena itu 

kelompok rentan mengikatkan komitmen pada simbol-simbol agama dan 

klaim ideologis untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Oleh karena itu, 

mereka akan menentang isu sekularisme yang dianggap bertentangan 

dengan agama, meskipun kelompok rentan itu tidak pernah memedulikan 

syariat dan ajaran agama (Wawancara dengan Masruri, 14 Juli 2007). 

 

  



BAB IV 

DAMPAK DAN UPAYA PENANGANAN KERUSUHAN 

 

A. Dampak Kerusuhan 

Kerusuhan telah berakhir akan tetapi berbagai akibat yang ditimbulkan 

meninggalkan bekas yang nyata. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan 

menyadari kerugian yang ditimbulkan karena kerusuhan. Semua pihak mulai 

melakukan introspeksi. Berbagai perbaikan dan pembenahan terhadap kerusuhan 

yang ditimbulkan oleh konflik itu mulai dilakukan. Meskipun pihak yang 

berkonflik sudah mulai tidak mengungkit lagi sebab-sebab terjadinya kerusuhan, 

namun demikian mereka semua merasakan betul pahitnya akibat kerusuhan yang 

ditimbulkan antar pendukung PPP dengan PKB di Desa Dongos tanggal 30 April 

1999. 

Kerusuhan yang terjadi di Desa Dongos tersebut sudah pasti menyisakan 

dampak bagi masyarakat setempat. Secara garis besar dari akibat yang 

ditimbulkan oleh kerusuhan tersebut ada tiga hal yang perlu digaris bawahi. 

Ketiga hal itu, yaitu meliputi dampak fisik, dampak psikologis, serta dampak 

sosiologis bagi masyarakat setempat.  

1. Dampak Fisik 

Akibat kerusuhan antar pendukung Partai Persatuan Pembangunan dan 

Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos pada tanggal 30 April 1999, telah 

menelan korban nyawa sebanyak 4 orang dan puluhan orang luka-luka. Tiga 
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orang dari simpatisan PKB, yaitu Muhammad Handayani 30 tahun dari 

Ponorogo Jawa Timur (Santri K.H. Muchsin Ali, PonPes Al-Mustaqim, Desa 

Bugel), Asrori bin Kasim (27 tahun) warga RT 2 / III Desa Margoyoso 

Kecamatan Pecangaan, dan Ma’ruf bin Taslim (25 tahun) warga RT 6 / IV 

Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung. Sedangkan satu dari empat korban 

kerusuhan yang meninggal adalah dari simpatisan PPP, yaitu Nur Hasyim (22 

tahun) warga Desa Semat (Wawancara dengan Mastur, 4 Agustus 2007). Data 

ini juga diperjelas dalam Suara Merdeka, 2 Mei 1999.       

Tabel 4 

Daftar korban kerusuhan di Desa Dongos 30 April 1999 

No. Nama Usia Alamat Keterangan 
1. Nur Hasyim* 22 tahun Desa Semat, Tahunan, Jepara Meninggal 
2. Asrori** 27 tahun Desa Margoyoso, Pecangaan, Jepara Meninggal 
3. Ma’ruf** 25 tahun Desa Sowan Kidul, Kedung, Jepara Meninggal 
4. Muhammad Nur 

Handayani** 
30 tahun Ponorogo, Jawa Timur (santri PonPes 

Al-Mustaqim Desa Bugel, Kedung)  
Meninggal 

5. Abdul Jamil 35 tahun Desa Sowan Lor, Kedung, Jepara Luka-luka 
6. Sumardi  30 tahun Desa Sowan Lor, Kedung, Jepara Luka-luka 
7. Abdul Latif 40 tahun Desa Sowan Lor, Kedung, Jepara Luka-luka 
8. Sutrisno  20 tahun Desa Demangan, Tahunan, Jepara Luka-luka 
9. Rojai 19 tahun Desa Troso, Pecangaan, Jepara Luka-luka 
10. Nursiyo  25 tahun Desa Bulak Baru, Kedung, Jepara Luka-luka 
11. Sunawi  25 tahun Desa Bugel, Kedung, Jepara Luka-luka 
12. Hamdan  29 tahun Desa Bugel, Kedung, Jepara Luka-luka 
13. Nur Ali 24 tahun Desa Bugel, Kedung, Jepara Luka-luka 
14. Ahmad Hisyam -   tahun Desa Krasak, Pecangaan, Jepara Luka-luka 
15. Masduki  29 tahun Desa Pucangrejo, Pegandon, Kendal Luka-luka 
 
Keterangan: - * adalah korban dari pihak PPP 
 - **  adalah korban dari pihak PKB 
  
Sumber: Suara Mereka (kar. 50k), Minggu, 2 Mei 1999. hal: 9.  
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Selain korban nyawa, peristiwa kerusuhan tersebut juga telah 

membawa kerugian materiil, yaitu 15 mobil dan 6 sepeda motor serta 3 (tiga) 

buah rumah, yaitu rumah Bapak Sutarmo (55 tahun) ketua RT 1 / II Desa 

Dongos, yang menjadi tempat pengajian atau pendeklarasian PKB ludes 

terbakar dan rata dengan tanah. Rumah seorang janda bernama Ibu Sunimah 

(dekat dengan rumah Sutarmo, rumah Zurofah dan Ibu Sayem). Dan rumah 

Bapak Abdul Latif warga Desa Sowan Lor (Wawancara dengan Maswan 28 

Juni 2007). Data ini diperkuat dengan data yang dihimpun oleh Suara 

Merdeka, terbit hari Minggu Pahing, 2 Mei 1999 halaman: 1. Selain itu, dalam 

Forum Keadilan No. 06 Tahun VIII, 16 Mei 1999 halaman: 12, dinyatakan 

sebanyak 15 mobil dan enam sepeda motor hangus dilalap api. Dan yang 

mengenaskan, empat nyawa melayang sia-sia: tiga dari orang PKB dan satu 

dari orang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data ini juga diperkuat oleh 

data yang penulis temukan dalam surat kabar Kompas, Minggu, 02 May 1999 

halaman: 1, terdapat 15 mobil terbakar dan enam sepeda motor, serta 

menewaskan empat orang.   

Dampak kerusuhan yang bersifat materiil itu tentu saja tidak hanya 

dialami oleh kedua pendukung partai politik. Akan tetapi, masyarakat yang 

tidak tahu menahu juga menjadi objek kerusuhan, termasuk dua dari tiga 

rumah yang terbakar. 
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2. Dampak Psikologis 

Dampak psikis juga dirasakan oleh masyarakat setempat terutama 

mereka yang langsung menjadi korban kerusuhan, yaitu berupa trauma dan 

ketakutan. Ketakutan kalau ada serangan susulan dan trauma karena insiden 

yang memilukan, serta trauma dan takut akan terjadi peristiwa yang sama di 

masa yang akan datang (Wawancara dengan Asmauddin, 16 Juli 2007). 

Sehingga mengalami ketegangan batin yang tidak bisa diintegrasikan dalam 

kehidupan batiniahnya. Walau sudah ada jaminan keamanan dari petugas, 

ternayata belum sepenuhnya menentramkan seluruh masyarakat Desa Dongos. 

Trauma bentrokan massa PPP dan PKB Jumat 30 April 1999 masih 

membekas (Suara Merdeka, 4 Mei 1999: 1).  

Trauma dan kecemasan tidak hanya dialami para tokoh dan simpatisan 

partai. Para penduduk yang selama ini tidak ikut campur tangan dalam 

kegiatan pengerahan massa partai, juga ada yang belum berani pulang dari 

tempat mereka mengungsi di rumah sanak saudara. 

 

3. Dampak Sosiologis 

Akibat dari peristiwa kerusuhan 30 april 1999 yang paling 

mengenaskan adalah pudarnya ikatan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah 

masyarakat Dongos tercabik-cabik. Ini terjadi tidak hanya pada masyarakat 

yang beda baju partai, tetapi pada antar saudara yang berlainan partai pun 

pudar. Bahkan menurut penuturan Maswan, akibat kerusuhan tersebut salah 
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satu kelompok pendukung partai mendirikan musholla PPP. Mereka tidak 

mau melaksanakan ritual keagamaan di masjid dan musholla yang dipimpin 

atau diasuh oleh seorang kyai dari unsur PKB (Wawancara dengan Maswan, 

28 Juni 2007). Ini membuktikan bahwa pada dasarnya masyarakat Dongos 

belum memahami masalah politik, dan politik masih dicampuradukkan 

dengan agama. 

    

B. Upaya Penanganan Kerusuhan 

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam 

perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, 

dan kenyataan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh 

perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan 

(Hugh Miall, 2000: 7-8). Realitas konflik akan mengemuka begitu masyarakat 

mengalami perubahan (Mulkhan, 2001: 120). Sebenarnya kerusuhan dan segala 

akibatnya dapat diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, apabila pemerintah daerah 

dan elite politik (pihak ketiga) ada kemauan dan kemampuan untuk mengelola 

konflik melalui intuisi-intuisi demokrasi. Namun, dalam kenyataan pihak ketiga 

tidak ada kemauan dan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi dan 

menyelesaikan konflik. Kondisi seperti ini akan menimbulkan resistensi warga 

masyarakat terhadap segala bentuk intervensi pihak ketiga, karena hilangnya 

kepercayaan pada pemerintah, maka ketika pemerintah melakukan intervensi 
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dengan model represif, konflik tidak menjadi reda, justru intensitas konflik 

semakin keras. 

Namun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penanganan dari pihak 

ketiga, misalnya pertama, ketika terjadi kerusuhan massa, pada saat itu pula pihak 

ketiga terdiri dari WakaPolda, Polres, Dandim, dan Sekwilda mengadakan 

pertemuan dengan H. Muhammad Kosim dari pihak PKB dan H. Masykuri dari 

pihak PPP. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti, 

kerusuhan tetap berlangsung sampai berakhir dengan sendirinya, karena 

kehabisan tenaga dari kedua belah pihak.  

Kedua, Ketua Pengurus wilayah NU Jawa Tengah, Haji Ahmad merasa 

bertanggung jawab secara moral dengan adanya kerusuhan massa di Jepara. 

Karena yang terlibat kerusuhan massa tersebut adalah sama-sama warga 

nadliyyin. Oleh karena itu, H. Ahmad mengambil inisiatif untuk mengadakan 

rekonsiliasi di antara dua pihak yang berkonflik. Pertemuan diadakan pada 

tanggal 6 Mei 1999 di Semarang, dihadiri oleh pihak Pengurus Cabang PPP 

Jepara, Pengurus Cabang PKB Jepara, Pengurus Cabang NU Jepara. Pengurus 

Wilayah baik PPP maupun PKB. Dalam pertemuan itu diambil suatu kesepakatan 

damai, di mana kedua belah pihak menyadari bahwa insiden di Desa Dongos 

merupakan kejadian yang terakhir dan tidak akan terulang lagi (Jawa Pos, 8 Mei 

1999: 5). Namun, kesepakatan itu hanya pada tingkat elite dan bersifat formalitas, 

ternyata di masyarakat sama sekali tidak terefleksikan hasil kesepakatan itu, 

konflik dan kekerasan tetap berlangsung. 
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Ketiga, upaya rekonsiliasi juga diupayakan oleh Pengurus Cabang NU 

Jepara, di mana model rekonsiliasi itu dengan menggunakan intitusi pengajian. 

Para muballig diusahakan dari kalangan mubalig yang belum terkontaminasi 

politik. Pengajian dilakukan secara reguler dari tingkat kecamatan sampai tingkat 

desa. Pengajian itu bersifat umum tidak membicarakan masalah politik, pengajian 

berfokus pada peningkatan iman dan takwa melalui Ukhuwah Islamiyah 

(Wawancara dengan Masruri, 14 Juli 2007). Namun demikian, pengajian itu tidak 

mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Sebagian masyarakat curiga 

dengan kegiatan itu, karena NU dinilai sebagai garda depan PKB, sehingga 

kegiatan ini belum berhasil menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dalam 

beberapa kejadian, kegiatan pengajian tersebut menimbulkan reaksi balik konflik 

masyarakat yang mencurigainya. Mereka menilai bahwa pengajian itu sebagai 

sarana mobilisasi massa partai politik tertentu. 

Penilaian itu tidak selamanya benar. Tapi, setidaknya hal itu menunjukkan 

lemahnya legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat Dongos terhadap 

lembaga NU. Kegagalan NU dalam usaha penanganan konflik dan kekerasan, 

karena ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan tersebut. Pertama, 

netralitas NU dipertanyakan. Kenyataannya NU terlalu dekat dengan PKB. Ada 

kesan di masyarakat bahwa PKB mengklaim dirinya sebagai satu-satunya partai 

yang merepresentasikan warga nadliyyin. Upaya resolusi dan rekonsiliasi konflik 

kekerasan dari pihak NU dinilai oleh sebagian masyarakat Dongos untuk 

kepentingan dan kemenangan sepihak. Kedua, ambivalen Pengurus NU. Secara 
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normatif, jajaran Pengurus NU mulai PBNU sampai Ranting memiliki tanggung 

jawab moral untuk senantiasa bersikap netral terhadap  partai politik, terlepas dari 

kaitan dan jarak historisnya dengan NU. Namun dalam kenyataannya elite NU 

cenderung lebih memihak kepada PKB, misalnya janji Gus Dur mengambil “cuti” 

untuk kampanye mendukung PKB adalah salah satu manifestasinya. Tentu saja, 

sikap ini telah menyulut protes baik terang-terangan maupun diam-diam dari 

sebagian warga dan tokoh NU untuk mempertanyakan netralitas pengurus NU.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi belum ada 

perubahan yang signifikan menuju masa depan terwujudnya kerja sama sosial dan 

koeksitensi damai di Desa Dongos. Atas dasar kenyataan itu, maka model 

alternatif resolusi dan rekonsiliasi konflik kekerasan harus sesuai dengan kondisi 

riil dan realitas konflik di Desa Dongos. Prinsip rekonsiliasi ini jelas akan 

mengalami beberapa kesulitan untuk merealisasikan di Desa Dongos. 

Menyelesaikan konflik yang ada merupakan masalah yang tidak ringan, namun 

hal itu merupakan sesuatu yang telah terjadi sehingga relatif lebih mudah untuk 

diselesaikan. Tetapi akan lebih berat lagi bagaimana memelihara soal kehidupan 

yang damai pasca kekerasan, karena hal itu di bayang-bayangi oleh masa lalu dan 

penuh dengan ketidakpastian (Lambang, 2001: 175-176). 

Berangkat dari pengalaman berbagai upaya penanganan yang dilakukan 

selama ini, dan kondisi terakhir Desa Dongos belum ada tanda-tanda  

transformasi konflik dan rekonsiliasi menuju masa depan baru di Desa Dongos. 

Terdapat tiga alternatif strategi resolusi dan rekonsiliasi kerusuhan sosial di Desa 
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Dongos. Pertama, model pendekatan multitracks dan terpadu; Kedua, model 

pendekatan dialog menuju transformasi konflik; Ketiga, model pendekatan 

melalui institusi demokrasi. 

1. Pendekatan Multitracks dan Terpadu  

Mengingat rentannya masyarakat Dongos terhadap konflik kekerasan, 

maka pendekatan dilakukan tidak bisa menggunakan pendekatan parsial, 

tetapi membutuhkan pendekatan terpadu yang dilakukan secara simultan. 

Pendekatan ini berangkat dari situasi kerusuhan sekarang ini menuju 

rekonsiliasi dan rehabilitasi menuju masa depan damai. Artinya pendekatan 

ini beranjak dari mencegah untuk memelihara perdamaian, mendorong transisi 

dan transformasi konflik dengan membentuk perdamaian, dan mendorong 

rekonsiliasi dengan membangun perdamaian. 

Pendekatan resolusi dan rekonsiliasi konflik kekerasan itu bisa 

berjalan efektif manakala didukung dengan partisipasi semua elemen yang ada 

dalam masyarakat. Artinya, penyelesaian konflik kekerasan itu diperlukan 

kerjasama pihak ketiga dengan lembaga-lembaga lokal yang ada, dan 

melibatkan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat, dengan melihat 

model-model pendekatan resolusi dan rekonsiliasi berbeda-beda. Misalnya 

negosiasi tingkat tinggi untuk golongan lapisan elite politik dan elite agama 

pada tingkat atas, dialog pemecahan masalah untuk lapisan tingkat menengah, 

dan membangun komunitas dialog untuk warga komunitas lapisan bawah. 
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Model pendekatan penyelesian konflik multitracks ini menekankan pada 

pentingnya proses dari bawah ke atas (Hugh Miall, 2000: 15-20). 

Pendekatan rekonsiliasi multi jalur ini dilakukan karena dalam 

kenyataan sumber konflik kekerasan di Desa Dongos tidak hanya pada tataran 

masyarakat bawah, tetapi sumber konflik kekerasan juga terdapat pada 

kalangan elite politik ataupun elite agama tingkat atas. Penyelesaian konflik 

dan kekerasan pada tingkat elite melalui negosiasi tingkat tinggi bisa 

mengurangi konflik antar massa dan antar komunitas. Rekonsiliasi di lapisan 

bawah melalui komunitas dialogis dan komisi perdamaian di tingkat lokal, 

misalnya bisa memberdayakan dan memperkuat basis sosial masyarakat 

lapisan bawah sehingga tidak mudah dimobilisasi oleh elite politik lapisan 

atas. Kelompok menengah memiliki posisi sangat penting untuk mengambil 

pendekatan resolusi dan rekonsiliasiberorientasi pada pemecahan masalah, 

mengatasi konflik dari akar masalah yang menjadi sumber konflik. Kelompok 

menengah terdiri dari; (1). para kyai atau tokoh masyarakat yang tidak terlibat 

langsung dalam organisasi NU secara struktural dan tidak beraktivitas dalam 

dunia politik praktis; (2). Para akademisi dan aktivis LSM. 

Model penyelesaian konflik kekerasan dengan multitracks itu sangat 

membutuhkan kondisi yang kondusif, kondisi kondusif itu dapat dicapai 

apabila penyelesaian konflik kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara 

demokratis. Langkah-langkah demokratis meliputi: negosiasi, diplomasi, dan 

dialog-dialog yang menekankan pada dialog informal untuk pemecahan 
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masalah, yang berorientasi pada pembentukan kerja sama antar komunitas 

menuju koeksistensi damai. 

Kerusuhan sosial di Desa Dongos merupakan konflik politik identitas 

komunal berdasarkan ajaran agama.konflik demikian, selain berdimensi 

horisontal berupa konflik identitas antar komunitas atau massa, juga 

berdimensi vertikal antara massa dan elite politik yang menggunakan identitas 

komunal agama sebagai basis konflik. Penyelesaian konflik kekersan 

demikian, model yang cocok untuk rekonsiliasi adalah multijalur, di mana 

satu sisi melakukan negosiasi tingkat tinggi di level atas agar tidak 

mengimbas ke bawah. Dan di sisi lain, mengembangkan kultur demokrasi di 

tingkat massa, yaitu dengan menekankan pada dialog-dialog pemecahan 

masalah secara informal di akar rumput (Mulkhan, 2001: 147-158). 

 

2. Pendekatan Dialog Menuju Transformasi Konflik 

Dalam rangka memberdayakan masyarakat Dongos dalam 

penyelesaian konflik kekerasan, pihak ketiga melakukan fungsinya sebagai 

fasilitator terbentuknya forum-forum dialog di masyarakat secara informal. 

Dengan model dialog-dialog informal secara intensif, yang berfungsi 

menfasilitasi tumbuhnya inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, maka 

kondisi kekerasan di Desa Dongos bisa berkurang, ketegangan diturunkan, 

prasangka dikikis, dan akhirnya konflik dapat ditransformasikan menuju kerja 

sama antar komunitas dalam suasana damai. Dengan dialog yang intensif di 
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masyarakat dapat mendekonstruksi wacana konflik yang dominan, konflik 

kekerasan politik berdasarkan paham keagamaan, yang dalam kenyataannya 

sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk membangkitkan sentimen paham 

agama untuk memobilisasi massa pendukung. 

Penyelesaian yang diinginkan masyarakat adalah penyelesaian yang 

mengedapankan dialog-dialog informal yang melibatkan partisipasi dan 

komunikasi secara adil dan setara di msyarakat. Model dialog ini akan 

menciptakan peluang sangat terbuka untuk berkembangannya komunikasi dan 

hubungan sosial untuk membangun kembali hubungan dan kerja sama antar 

komunitas yang selama ini telah berkonflik. Model resolusi demikian secara 

horizontal bisa mendorong transformasi konflik secara mulia, karena tidak 

bersifat mengalahkan lawan namun bisa mengubah pikiran lawan, sehingga 

penyelesaian konflik bersifat positive sum game, kedua kelompok yang 

berkonflik sama-sama diuntungkan dan memperoleh manfaat dari berhentinya 

konflik. Secara vertikal, bisa memberdayakan warga komunitas lapisan bawah 

untuk terbebas dari dominasi dan rekayasa elite politik untuk mobilisasi massa 

memperoleh dukungan politik. 

Melalui dialog ini bangunan persepsi yang telah menjebak mereka 

dalam kerusuhan sosial selama ini akan terbongkar dan akan terbangun 

intersubjektif baru untuk menata bangunan persepsi dan wacana yang baru. 

Model dialog intersubjektif ini sangat penting untuk mencegah, mengatasi dan 

menyelesaikan konflik ditransformasikan menuju rekonsiliasi damai pada 

 



 68

tingkat akar rumput. Karena kerusuhan di Desa Dongos tidak hanya 

berdimensi horizontal, tapi juga berdimensi vertikal dalam arti stuktural, maka 

model penyelesaian dengan menggunakan pendekatan dialog tidak cukup 

hanya di tingkat bawah. Dalam hal ini, pendekatan dialog multitracks sangat 

penting untuk penyelesaian kerusuhan sosial di Desa Dongos yang bersifat 

multidimensional. Pendekatan multilevel ini meliputi: negosiasi tingkat tinggi 

untuk lapisan atas, dialog pemecahan masalah untuk lapisan menengah, dan 

dialog intersubjektif untuk lapisan bawah (Hugh Mial, 2000: 20). 

Model pendekatan multitracks tidak hanya untuk mencapai target 

penyelesaian kerusuhan di Desa Dongos, namun diupayakan untuk 

mewujudkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukan hanya sebuah cara resolusi 

konflik, yang dilakukan untuk menemukan penyelesaian masalah yang 

menjadi sumber konflik, tetapi sebuah proses yang bekerja untuk mengubah 

hubungan pihak-pihak berkonflik dari permusuhan menuju pertemuan dan 

kerja sama. 

Menurut hizkias Assefa, rekonsiliasi terjadi apabila mencakup 

beberapa elemen  berikut: 1) pengakuan jujur dan terbuka dari masing-masing 

pihak tentang kekerasan yang mereka lakukan satu sama lain, 2) menyesali 

secara mendalam kekerasan yang pernah dibuat, 3) kesiapan untuk minta maaf 

atas kekerasan yang pernah dibuat, 4) kesiapan dari salah satu pihak 

berkonflik untuk menghilangkan kemarahan dan dendam terhadap kelompok 

lain yang mengaku kesalahan atau melakukan kekerasan, 5) komitmen pelaku 
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kekerasan untuk tidak mengulangi perbuatannya, 6) upaya sungguh-sungguh 

untuk memperbaiki kesalahan masa lalu yang menimbulkankonflik dan mau 

memperbaiki, merehabilitasi kekerasan dan kerusakan yang ditimbulkan di 

masa lalu, dan 7) siap memasuki hubungan baru yang terbuka secara timbal 

balik (Mulkhan, 2001: 209-210). 

Tahapan realisasi itu dapat direalisasikan secara maksimal, manakala 

diikuti dengan upaya pencegahan, penghentian dan penyelesaian kerusuhan 

secara terpadu. Upaya itu didukung oleh partisipasi aktif warga masyarakat, 

melalui dialog intersubjektif, yang difasilitasi oleh pihak ketiga untuk 

membentuk lembaga non pemerintahan, yang bekerja dan mempunyai fungsi 

utama untuk melakukan aktivitas mediasi proses rekonsiliasi, memberdayakan 

masyarakat lokal untuk memelihara kerja sama sosial pasca kerusuhan.     

  

3. Pendekatan Melalui Institusi Demokrasi  

 Kerusuhan sosial di Desa Dongos terjadi pada saat proses sosial dan 

politik pada masa transisi suatu negara dari rezim otoritarian menuju 

demokrasi. Dalam kenyataan transisi itu sering kali menyebakan konflik antar 

kelompok pro status quo dan kelompok pro pada perubahan menuju 

demokratisasi. Kerusuhan di Desa Dongos merupakan cermin lemahnya 

masyarakat sipil, dan tidak efektifnya suatu fungsi negara. Di mana rezim 

Orde Baru telah runtuh, pemerintahan baru yang demokratis belum efektif. 

mencermati hal tersebut, kerusuhan di Desa Dongos bisa ditransformasikan 
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pada koeksistensi damai atau kerja sama antar komunitas secara harmonis, 

bila intitusi demokrasi berkembang luas dikomunitas sipil, dan pemerintahan 

menjalankan fungsinya secara efektif dan demokratis. Pemerintah yang efektif 

dan demokratis serta pemberdayaan masyarakat sipil, sebagai kata kunci 

penyelesaian kerusuhan di Desa Dongos. 

Melihat kenyataan kerusuhan sosial yang terjadi di Desa Dongos, 

demokrasi adalah suatu intitusi yang paling memungkinkan untuk mengatasi 

kerusuhan yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa munculnya 

kerusuhan di Desa Dongos sebenarnya bukanlah hasil dari sistem demokrasi, 

tetapi merupakan hasil dari masa transisi menuju demokrasi. Kerusuhan itu 

berkembang saat transformasi dari rezim otoritarian Orde Baru ke rezim 

demokratis Pasca- Orde Baru. 

Ada beberapa penjelasan mengapa demokrasi adalah solusi paling 

mungkin untuk rekonsiliasi kerusuhan Pertama, berdasarkan kenyataan 

kerusuhan itu lebih disebabkan oleh adanya berbagai tekanan dan kondisi 

struktural. Pelaku kerusuhan pada umumnya telah memendam berbagai 

kekecewaan terhadap situasi sosial, ekonomi dan politik. Ada ketidakpuasan 

antara apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka harapkan (Sahidin 2004: 

216). Kesadaran bahwa akar masalah utama dari berbagai kerusuhan pada 

tingkat horizontal disebabkan oleh masalah pada tingkat struktural, maka 

solusi yang ditawarkan seharusnya adalah bersifat struktural pula, dengan 

menerapkan prinsip demokrasi konstitusional dengan sungguh.-sungguh.  
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Kedua, dengan penerapan sistem demokrasi secara sungguh-sungguh 

kerusuhan politik di Desa Dongos dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan 

sistem politik demokrasi memungkinkan warganya untuk berkonflik antar 

kelompok, dan menyelesaikan kerusuhan tersebut melalui lembaga-lembaga 

demokrasi. Sehingga konflik kepentingan antar kelompok yang bersaingtetap 

tersalurkan pada lembaga-lembaga demokrasi tersebut. Maka tidak dilakukan 

dengan aksi kekerasan. Jika konflik dapat dikelola justru akan menciptakan 

kohesi sosial. 

Ketiga, berfungsinya intitusi-intitusi demokrasi, para pelaku politik 

akan selalu menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik 

sesegera mungkin. Hal ini penting karenaketidak percayaan terhadap 

berjalannya sistem yang ada memaksa para pelaku politik memendam 

berbagai persoalan. Persoalan ini terpendam dalam waktu lama yang 

kemudian terakumulasi, dan ketika ada pemicu, maka akumulasi kekecewaan 

sangat mudah untuk pecah menjadi kerusuhan massa. Jika kerusuhan itu 

muncul setelah akar persoalan terpendam terlalu lama, maka konflik akan 

cenderung berubah dalam bentuk kekerasan. 

Keempat, sistem demokrasi memungkinkan warga masyarakat 

melakukan kontrol secara seimbang kepada penguasa. Sehingga, jika terjadi 

ketidakadilan sikap dan perilaku dari pemegang kekuasaan, kelompok-

kelompok yang dikecewakan tidak melakukan dengan cara-cara kekerasan. 

Tetapi melalui mekanisme kontrol, karena diyakini tingkat efektivitasnya. 
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Dalam kenyataan, kerusuhan di Desa Dongos di antaranya disebabkan karena 

para pelaku politik tidak lagi mampu mengontrol berbagai ketidakadilan yang 

dilakukan oleh beberapa oknum, dan lebih dari pada itu, institusi demokrasi 

baru lahir belum secara efektif berjalan. Karena upaya kontrol melalui 

lembaga yang sudah ada tidak lagi memungkinkan, maka mereka mengambil 

alternatif melalui kekerasan fisik. Karena itu, jika kontrol masyarakat dapat 

berfungsi maka jalan kekerasan dapat dihindari. 

Dengan demikian, proses demokratisasi pada masyarakat Dongos akan 

terbangun dan berkembang sesuai dengan kondisilokal, dengan diperkuat oleh 

pemberdayaan masyarakat sipil, sehingga massa tidak dengan mudah 

diintervensi oleh elite politik maupun agama, demi kepentingan mobilasasi 

massa pendukung. Kekekuatan agama terletak pada hubungan intersubjektif, 

bukan pada tingkat tingkat elite, sehingga kekuatan agama tidak dapat 

dipolitisir untuk kepentingan para elite. Masyarakat sipil mampu menentukan 

pilihan sikap dan perilaku untuk kepentingan komunitas sendiri, dalam 

suasana kehidupan demokratis.   

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembahasan tentang kerusuhan antar pendukung Partai Persatuan 

Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara, telah diuraikan di atas, walaupun masih terdapat 

keterbatasan dalam pengungkapan data. Namun dari uraian tersebut dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Kerusuhan yang terjadi antar pendukung PPP dan PKB di Desa Dongos pada 

tanggal 30 April 1999, merupakan sistem balik dari sistem politik multi partai 

yang diterapkan pemerintah. Berawal dari kegiatan partai berupa konvoi 

kampanye yang bersamaan dan berpapasan di antara kedua kelompok. 

Kemudian terjadilah perang mulut dengan menggunakan bahasa yang dapat 

membangkitkan emosi, dari pernyataan-pernyataan tersebut membuat 

pendukung PPP yang semula akan menghadiri pertemuan partai di Kecamatan 

Kedung berbalik arah menuju Desa Dongos tempat deklarasi PKB. Terjadilah 

aksi saling dorong di antara pendukung PKB yang bertahan dengan 

pendukung PPP dalam posisi menyerang, sehingga berakhir dengan 

perkelahian. Kerusuhan yang menjurus kekerasan pun tidak terelakkan di 

mana tindakan tersebut dilakukan secara masif dan agresif serta saling 

membalas dengan cara-cara yang relatif sebanding. 
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2. Konflik tersebut disebabkan karena: Pertama, eskalasi dari konflik internal 

warga nadliyyin yang bersifat ideologis. Satu pihak beranggapan partai Islam 

satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik, pada pihak lain 

platform politiknya mengembangkan wawasan kebangsaan. Kedua, 

masyarakat Dongos belum mengetahui hakekat demokrasi, mereka hanya tahu 

bahwa demokrasi itu adalah kebebasan, apa lagi didukung terjadinya 

guncangan sosial dan budaya akibat dari penerapan sistem pemilu multi 

partai. Maka kesempatan untuk melampiaskan kebebasan tersebut sangat 

besar. Ketiga, adanya kesamaan basis massa yakni sama-sama NU. Sehingga 

sama-sama berebut pengaruh. PPP dan PKB Di Desa Dongos juga sama-sama 

berebut pengaruh figur-figur kyai, di sisi lain ketidaknetralan NU mulai dari 

pusat sampai bawah terhadap partai politik tertentu. Sehingga terdapat kesan 

PBNU menganakemaskan PKB dan menganaktirikan warga NU lainnya. 

Keempat, adanya kesenjangan ekonomi yang tumpang tindih dengan 

persoalan politik yang memicu munculnya konflik. Dalam hal ini adanya 

kesenjangan ekonomi antara pengusaha kerajinan ukir dengan pekerja. 

Kebanyakan pengusaha yang berhasil adalah pengusaha pendukung PKB 

sedangkan pekerja mayoritas pendukung PPP. 

3. Dampak kerusuhan yang ditimbulkan selain korban jiwa, yaitu 4 orang 

meninggal dan puluhan orang luka-luka adalah dampak materiil dan dampak 

immateriil. Dampak materi yaitu 15 mobil dan 6 sepeda motor serta 3 buah 

rumah dibakar massa dengan kalap, sedangkan dampak immateriil adalah 

 74



 75

berupa dampak psikis terutama yang dialami oleh para korban khususnya dan 

masyarakat Dongos umumnya. Dampak psikis ini berupa ketakutan, trauma, 

rasa was-was atau cemas, tidak memiliki rasa aman serta tidak memiliki 

penilaian diri dan wawasan diri yang rasional. Selain itu akibat dari kerusuhan 

tersebut yang paling nampak adalah pudarnya ikatan solidaritas dan ukhuwah 

Islamiah masyarakat Dongos. Hanya karena perbedaan, suasana hidup yang 

tenteram dan damai menjadi tercabik-cabik dan saling mencurigai. 

4. Upaya penanganan kerusuhan sosial di Desa Dongos mengacu pada tiga moel 

penanganan konflik, yaitu. Pertama, model multitracks. Kedua, model 

Problem solving dialogue. Ketiga, model pendekatan melalui institusi 

demokrasi.                   
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ILMU SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Nama Informan : 

Usia    : 

Pekerjaan (Jabatan) : 

Pendidikan  : 

Alamat   : 

 

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Dongos? 

2. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat yang dianut? 

3. Bagaimana kondisi sosial politik masyarakat Dongos? 

4. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Dongos? 

5. Kapan peristiwa kerusuhan di Desa Dongos itu terjadi? 

6. Siapakah yang menjadi pelaku kerusuhan? 

7. Dalam bentuk apa peristiwa itu terjadi? 

8. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan? 

9. Bagaimana pemahaman masyarakat Dongos terhadap partai politik? 

10. Mengapa kerusuhan itu bisa terjadi? 

11. Bagaimana kronologis kejadian? 
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12. Bagaimana dampak kerusuhan bagi masyarakat Dongos? 

a. Dampak psikologi 

b. Dampak fisik 

c. Dampak sosiologis 

13. Apa dan siapa saja yang menjadi korban peristiwa kerusuhan antar 

pendukung PPP dengan PKB di Desa Dongos? 

14. Berapa jumlah korban dalam kerusuhan antara PPP dengan PKB ? 

15. Bagaimana usaha-usaha dalam menangani kendala-kendala yang 

dihadapi setelah adanya kerusuhan? 
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PERMOHONAN WAWANCARA 

 

Assalamualaikum WR.WB. 

 

Dalam rangka penyelesaian studi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, saya sebagai peneliti memerlukan informasi dari 

Bapak/Ibu/Saudara sehubungan dengan skripsi yang saya susun dengan judul 

“Kerusuhan Sosial Di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tahun 

1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial)”. 

Peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi 

dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui. 

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan 

bantuannya. 

 

Wassalamualaikun WR. WB. 

 

Hormat Saya 

 

 

Ahmad Zazeri 
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DAFTAR IDENTITAS INFORMAN 

 
1.   Nama Informan  : Masruri 

Usia : 57 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Guru Agama 

- Pengurus Tanfidiyah NU Ranting Desa Dongos 

Pendidikan : D II 

Alamat : Desa Dongos, RT 06 RW 03 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara.  

 
2.   Nama Informan  : Maswan S.P. 

Usia  : 37 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : Sekretaris Desa Dongos (Carik) 

Pendidikan : Sarjana 

Alamat  : Desa Dongos, RT 03 RW 02 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara. 

 
3.   Nama Informan  : Mastur S.Pd. 

Usia  : 50 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Guru Madrasah Ibtidaiyah 

- Pengurus Syuriah NU Ranting Desa Dongos 

- Pengurus PKB Ranting Desa Dongos  

Pendidikan : Sarjana 

Alamat  : Desa Dongos, RT 01 RW 04 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara. 
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4.  Nama Informan  : Asmauddin 

Usia  : 57 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Guru Swasta 

- Pengurus PPP Ranting Desa Dongos  

Pendidikan : D II 

Alamat  : Desa Dongos, RT 01 RW 02 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 

 
5.   Nama Informan  : Siddiq 

Usia  : 58 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Guru Agama 

- Tokoh Masyarakat 

Pendidikan : D II 

Alamat  : Desa Bugel, RT 10 RW 03 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 

 
6.   Nama Informan  : Zainal Abidin 

Usia  : 28 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Wiraswasta 

- Tokoh Pemuda 

Pendidikan : Sarjana 

Alamat  : Desa Dongos, RT 04 RW 03 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 
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7.   Nama Informan  : Sugiyono 

Usia  : 58 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Pegawai Negeri 

- Tokoh Masyarakat 

Pendidikan : D II 

Alamat : Desa Dongos, RT 04 RW 01 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 

 
8. Nama Informan  : Hamdan 

Usia  : 37 tahun 

Pekerjaan (Jabatan) : - Dagang 

- Guru Swasta 

Pendidikan : Sarjana 

Alamat  : Desa Bugel, RT 6 RW 03 Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 
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