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A.  Latar Belakang Masalah 

Kerusuhan sosial terutama yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan 

Antar Golongan) bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia, baik sebelum 

maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. 

Huru-hara atau tindakan kerusuhan seperti aksi pembakaran sejumlah 

bangunan toko dan tempat-tempat peribadatan sebagai gerakan sosial yang 

melibatkan banyak massa, banyak terjadi di Indonesia khususnya di penghujung 

kekuasaan pemerintahan orde baru pimpinan Presiden Soeharto. Sejumlah 

kerusuhan sosial antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 terjadi di beberapa 

kota seperti Situbondo, Tasikmalaya, Rengas Dengklok, Pekalongan, 

Banjarmasin, Sampang, Bangkalan dan Jember dan tentunya semua kerusuhan 

tersebut memiliki sebab-sebab yang berbeda atau tidak menutup kemungkinan 

adanya sebab yang sama. 

Dalam kaitan ini dari berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi, 

Tasikmalaya memiliki beberapa ciri yang menarik untuk ditelaah secara seksama. 

Pertama: kerusuhan ini terjadi di kota yang relatif kecil (Kabupaten) yang selama 

ini dikenal sebagai kota tenang dan resik, kota agamis dan santri, serta salah satu 

sentral industri kerajinan terkemuka setelah Bali dan Yogyakarta. Kedua: 

kerusuhan ini dianggap oleh pihak tertentu sebagai peristiwa yang memiliki kaitan 

historis dengan peristiwa sebelumnya yaitu Tasikmalaya yang dikenal sebagai 

basis gerakan gerombolan DI/TII, ketiga: kerusuhan Tasikmalaya memiliki 
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muatan-muatan yang lebih kompleks dibanding kerusuhan-kerusuhan di kota lain: 

selain bobot primordial juga aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. 

Seperti daerah-daerah lain di Pulau Jawa ini Tasikmalaya dalam 

kesejahteraan mengalami kompleksitas sosial karena pengaruh Islamisasi, 

urbanisasi, industrialisasi, perdagangan, pembangunanm pertumbuhan birokrasi 

dan globalisasi. 

Islamisasi merupakan suatu perubahan di mana masyarakat menjdi lebih 

Islami (intensifikasi), bukan ekstensifikasi seperti konversi non Muslim menjadi 

Muslim. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keagamaan 

(pesantren, masjid dan sekolah). Selain itu nilai dan norma Islam semakin menjadi 

budaya mayoritas dan dominan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Islamisasi 

ini menghasilkan perubahan struktur horizontal karena terdapatnya berbagai 

kelompok Islam dan Non Islam. Selain itu secara vertikal, Islamisasi ini semakin 

memantapkan status dan peran ulama sebagai elit dalam stratifikasi masyarakat. 

Kalau dilihat secara fisik pembangunan di Tasikmalaya bisa dikatakan 

dalam kategori berhasil, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya jumlah 

kendaraan, semakin banyak bangunan yang didirikan baik itu fasilitas umum 

maupun fasilitas pribadi, semakin bertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga hal 

ini menyebabkan terjadinya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk desa ke kota 

dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Meskipun demikian 

pertambahan lapangan pekerjaan ini tidak seimbang dengan jumlah orang yang 

memerlukan pekerjaan. Akibatnya timbullah kesenjangan sosial, keresahan sosial 

dalam masyarakat kota. Urbanisasi mengubah struktur sosial dengan tumbuhnya 

kelompok lapisan bawah migran miskin yang bekerja di sektor informal seperti 

tukang becak. Kelompok lapisan bawah ini sangat mudah dimobilisasikan jika 

terjadi keadaan anarki yang akan menghasilkan insentif serta berupa hasil jarahan 

atau memuaskan frustasi dengan melakukan pengrusakan pada simbol kekayaan 

dan kekuasaan. 

Pembangunan ekonomi ala orde baru dilihat dari struktur sosial telah dapat 

mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengurangi penduduk 

miskin, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Stratifikasi yang bergerak 
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ke atas secara kuantitatif menghasilkan generasi baru yang semakin berpendidikan 

dan kritis. Namun keberhasilan pembangunan ini masih sulit memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran terdidik. Kelompok ini 

mudah frustasi dan agresif karena tidak tercapainya aspirasi dengan munculnya 

bangunan dan mobil semakin meningkatkan perasaan dan jarak subyektif pada 

mereka yang berada pada stratifikasi bawah. Pemerintah daerah yang diharapkan 

mampu menjadi jembatan dalam mengatasi kesenjangan, justru menempatkan diri 

sebagai pihak yang jauh dari pengharapan. Kasus pemindahan pasar lama ke 

Cikurubuk yang sepi pengunjung misalnya menjadi bukti kebijakan PEMDA 

Tasikmalaya yang diskriminatif. Pemindahan lokasi yang semula diperuntukkan 

sebagai taman kota yang rindang ternyata malah dibangun supermarket megah 

milik pengusaha etnis Cina. Hal ini sangat menyesakkan masyarakat terutama 

para pedagang di pasar. Aparat negara pada masa orde baru begitu leluasa dalam 

memaksakan kebijakannya. Hal ini berpengaruh pula pada sikap hidup mereka 

yang cenderung arogan. Polisi yang semestinya melindungi keamanan dan 

ketertiban rakyat justru sering memanfaatkan rakyat sebagai penghasilan 

tambahan. Banyaknya razia kendaraan bermotor yang ujungnya suap-menyuap 

banyak sekali terjadi. Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang di satu pihak 

dijadikan alasan razia tetapi untuk mendapatkan SIM tersebut masyarakat harus 

mengeluarkan uang cukup banyak. Wakil rakyat (DPRD) kerap tidak bersuara 

dalam memperjuangkan aspirasi mereka. 

Globalisasi yang mengubah pola hidup, terutama konsumsi dan rekreasi 

menghasilkan kelompok masyarakat lapisan atas dan menengah yang meniru pola 

luar negeri, mereka menjadi trend center yang mempengaruhi lapisan bawah dan 

mempertinggi jarak subyektif antar lapisan. Pembangunan yang pesat dihadapkan 

dengan akselerasi globalisasi maka masyarakat tasikmalaya menghadapi problem 

cukup besar, sebab: (1) industri yang dikembangkan tidak kompetitif atau tidak 

mempunyai daya saing apabila berhadapan dengan produk luar negeri, (2) sumber 

daya manusia kelas bawah belum memadai apabila globalisasi menembus 

kehidupan masyarakat Tasikmalaya, (3) sikap birokrasi yang senantiasa kurang 

tanggap terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kelas 
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bawah, mereka hanya sibuk memperhatikan urusan masyarakat kelas menengah 

dan atas. 

Semua hal di atas dapat mengubah struktur sosial masyarakat Tasikmalaya 

menjadi kompleks dilihat dari struktur obyektif (vertikal dan horizontal) serta 

dilihat dari segi subyektif (pola budaya). Perubahan secara obyektif dan subyektif 

ini rawan memunculkan konflik. Perbedaan ini dapat diperkecil atau dinetralisir 

dengan forum dan organisasi pengintegrasi di mana kelompok-kelompok yang 

berbeda saling berinteraksi dan membentuk perasaan ke”kita”an yang baru 

sehingga dapat mengurangi ketegangan. 

Tasikmalaya menyimpan banyak catatan sejarah. Lahirnya Majelis Ulama 

Indonesia diprakarsai oleh sejumlah ulama dari kota ini. Divisi Siliwangi, cikal 

bakal Komando Daerah Militer Siliwangi juga berasal dari Tasikmalaya. 

Tasikmalaya juga pernah menjadi ibu kota Jawa Barat di awal proklamasi ketika 

Bandung dibumihanguskan. 

Banyak ulama terkenal berasal dari Tasikmalaya seperti K.H. Choer 

Affandi (almarhum) mantan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda 

Manonjaya yang sering didekati oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun 

daerah, K.H. Ilyas Ruhiyat mantan Rois Am PBNU pengasuh pondok pesantren 

Cipasung, Abah Anom (K.H. Shohibulwaffa) pengasuh pondok pesantren 

Pagerageng (Inabah) dan K.H. Makmun Farid sebagai pengasuh pondok pesantren 

Condong. 

Ulama bagi masyarakat Tasikmalaya dinilai sebagai tokoh kharismatis, 

memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat, bahkan lebih tinggi 

kedudukannya dibanding kedudukan pejabat pemerintah, sehingga jika ada 

sesuatu terjadi terhadap ulama maka akan timbul reaksi dari massa. 

Kerusuhan Tasikmalaya merupakan ekspresi kemarahan yang heterogen, 

namun satu hal yang tidak dapat disangkal adalah fakta bahwa polisi memiliki 

peran yang sangat sentral. Tanpa adanya masalah yang ditimbulkan polisi, yaitu 

penganiayaan polisi terhadap ustadz dan santrinya barangkali ekspresi kemarahan 

massa yang heterogen tersebut tidak akan muncul ke permukaan. Sebagai contoh 

penyerangan terhadap harta benda milik penduduk non Muslim khususnya Cina 
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lebih dari sekedar ekspresi simbolik penyerangan terhadap polisi itu sendiri. 

Penduduk Tasik menganggap polisi dan aparat lainnya sebagai pelindung Cina. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi yang berjudul 

“KERUSUHAN SOSIAL DI TASIKMALAYA 1996 (Studi Tentang Konflik 

Horisontal Dalam Masyarakat Tasikmalaya)” 

B.  Perumusan Masalah 

Dalam upaya untuk menjelaskan sebab-sebab mengapa kerusuhan terjadi 

di kota yang relatif kecil seperti Tasikmalaya, secara umum dapat ditemukan 

beberapa versi pemikiran. Dari pihak pejabat pemerintah, polisi, maupun 

masyarakat umumnya. Umumnya mereka berpendapat bajwa kerusuhan itu terjadi 

karena ada pihak ketiga yang merekayasa. 

Terlepas dari kontroversi mengenai berbagai tuduhan yang kontradiktif ini, 

sejauh ini belum ada suatu penelitian empirik yang secara khusus berupaya 

menelaah kerusuhan yang terjadi di Tasikmalaya. Berbagai pendapat yang 

dilontarkan di berbagai media massa, hanya merupakan dugaan-dugaan semata. 

Dalam kaitan inilah  penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan dapat 

menyumbangkan pemahaman ilmiah mengenai berbagai fenomena tersebut. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Tasikmalaya 

menjelang kerusuhan tersebut? 

2. Bagaimanakah proses kerusuhan tersebut? 

 (Faktor-faktor penyebab kerusuhan, kronologi peristiwa dan deskripsi 

kerusuhan). 

3. Dampak apakah yang ditimbulkan dan bagaimanakah penanganan kerusuhan 

tersebut? 

 

C.  Tujuan penelitian  

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

Tasikmalaya menjelang kerusuhan. 

2. Untuk mengetahui proses kerusuhan sosial tersebut. 

 (Mengetahui faktor-faktor penyebab kerusuhan, kronologi peristiwa dan 

deskripsi kerusuhan). 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dan upaya penanganan 

kerusuhan tersebut. 

D.  Manfaat Penelitian 

Mengungkap fakta di masa yang telah lalu melalui metode yang tepat dan 

seobyektif mungkin pada suatu peristiwa merupakan kewajiban bagi seorang 

sejarawan. Dari penelitian yang dilakukannya diharapkan menghasilkan manfaat 

baik secara akademis maupun umum. Secara akademis, penelitian ini setidak-

tidaknya bermanfaat untuk: 

1. menambah kajian sosial budaya dari peristiwa yang terjadi di Tasikmalaya. 

2. Dapat memahami dan mengetahui sumber daya politik masyarakat 

Tasikmalaya khususnya. Apa yang menjadi kekecewaan masyarakat selama 

itu sampai mengekspresikan kekecewaan itu melalui huru-hara. 

 

BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1.  Masyarakat 

Masyarakat merupakan obyek dari sosiologi, di sini masyarakat dipandang 

dari segi hubungan antar manusia, proses yang terjadi dari hubungan antar 

manusia tersebut. Masyarakat mencakup berbagai faktor, sehingga meskipun 

diberikan suatu definisi yang berusaha untuk mencakup berbagai faktor tersebut 

masih juga ada yang tidak mencakup keseluruhannya. Arti dari masyarakat itu 

sendiri oleh para sosiolog jarang dirumuskan dalam batasan yang tegas, hal ini 

disebabkan karena masyarakat bersifat dinamis bukan bersifat statis. Masyarakat 

ini lambat laun akan mengalami proses ke arah yang lebih maju. Para sosiolog 
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dalam memberikan arti masyarakat saling berbeda satu sama lain, hal ini terjadi 

karena mereka mengambil sudut pandang yang berbeda. Dalam Soerjono 

Soekanto (1990 : 28) beberapa ahli memberikan definisi masyarakat sebagai 

berikut : 

a. Max Iver dan Page 

 Masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang 

dan kerja sama antar kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah 

laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini 

kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. 

Dan masyarakat selalu berubah. 

b. Ralp Linton 

 Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidu dan bekerja 

sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 

menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas. 

c. Selo Sumarjan 

 Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan. 

Adanya masyarakat ini karena didorong oleh rasa saling mengenal agar 

mendapat teman atau kelompok yang pada suatu saat pasti sangat dibutuhkan 

bantuannya. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu 

bahwa manusia membutuhkan teman di dalam kehidupannya agar tetap dapat 

melangsungkan kehidupan selanjutnya. Suatu masyarakat tentu mempunyai ciri-

ciri, adapun ciri-ciri masyarakat antara lain : 

a. Mempunyai daerah dan batas yang jelas 

 Daerah ini berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat dalam melaksanakan 

aktivitasnya sehari-hari sebagai warga masyarakat. Sedangkan batas wilayah 

bermanfaat sebagai petunjuk bagi orang dari luar masyarakat tersebut. 

b. Merupakan satu kesatuan penduduk 

 Ini berarti bahwa orang-orang yang berada dalam masyarakat merupakan satu 

kesatuan dalam hubungan yang erat dan tetap saling mengadakan kerja sama. 
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c. Terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen 

 Suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang berlainan. Hal ini 

berarti bahwa dalam masyarakat terdapat adanya keanekaragaman, tetapi 

walaupun demikian mereka tetap mengadakan kerja sama guna mencapai 

kepentingan bersama. 

d. Mengemban fungsi umum 

 Masyarakat merupakan kesatuan organis yang mengemban fungsi yang 

paling umum dalam lingkupnya sendiri yaitu mengusahakan kepentingan 

bersama, dan tujuan ini dapat dicapai apabila ada kerja sama antara semua 

pihak yang berkepentingan secara terpadu. 

e. Memiliki kebudayaan yang sama 

 Salah satu unsur penting yang memungkinkan masyarakat menjadi organisme 

yang terpadu yaitu adanya kebudayaan yang sama. Ini akan lebih 

memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dalam cara pola berpikir. 

Masyarakat dapat berdiri sendiri jika terdapat adanya unsur-unsur 

masyarakat, adapun unsur-unsur ini antara lain mencakup : 

a. Manusia yang hidup bersama dalam lingkungan tertentu yang 

terdiri dari lebih dua orang. 

b. Manusia yang hidup bersama ini terjalin komunikasi yang nantinya akan 

timbul peraturan-peraturan yang mengatur pola hubungan antar manusia 

dalam kelompok. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan 

d. Sistem hidup bersama ini kemudian akan menghasilkan atau menimbulkan 

kebudayaan. 

Agar kehidupan di dalam masyarakat dapat berlangsung terus dalam 

keadaan aman tanpa adanya gangguan, maka diperlukan peraturan-peraturan atau 

norma yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas-aktivitas yang terjadi 

dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, 

dan masyarakat harus mentaatinya. Warga masyarakat yang telah menjiwai 

norma-norma peraturan biasanya merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan 
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tertentu, yakni mereka menginginkan agar aktivitas yang dilakukannya dalam 

masyarakat dapat berjalan dengan lancar. 

Peraturan yang dibuat kadang-kadang bertentangan dengan rasa keadilan 

atau bertentangan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok 

atau golongan. Oleh karena itu, maka kadang-kadang ditentang secara terang-

terangan atau secara diam-diam oleh pihak  yang merasakan ketidakadilan. 

Pelanggaran terhadap peraturan yang disepakati akan dikenakan sanksi. Dalam 

memberikan sanksi tidak akan membeda-bedakan status dan kedudukan 

seseorang, baik itu dari kalangan atas maupun dari kalangan menengah ke bawah 

jika melanggar peraturan akan dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yang dilakukannya. Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka yang 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. 

Dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam individu, berbagai macam 

kelompok dan berbagai macam golongan, dengan demikian otomatis juga terdapat 

beraneka ragam budaya dan tentunya ini menyebabkan banyak perbedaan dan 

biasannya perbedaanlah yang mengawali suatu konflik terjadi, dari mulai konflik 

kecil terus merembet ke konflik yang lebih besar dan sulit untuk menghindarinya 

bahkan sampai terjadi huru-hara. 

 

2.  Kebudayaan 
Dalam kehidupannya  manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut manusia menciptakan sesuatu yang disebut kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1992 : 7) kebudayaan 
adalah: 

Keseluruhan yang kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, 
kesenian, moral dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 
masyarakat. Ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal yang ada pada 
seluruh bangsa yang ada di dunia, yaitu system peralatan, perlengkapan 
hidup, sistem mata pencaharian, sistem masyarakat, pengetahuan, sistem 
religius, bahasa, dan kesenian. 

 
Berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga unsur kebudayaan yaitu : (1) wujud kebudayaan sebagai suatu 

komplek dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan 
sebagai suatu komplek aktivitas tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai 
benda-benda karya manusia. 

Wujud pertama adalah abstrak yang terdapat dalam pikiran warga 

masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan hidup. Ide-ide dan gagasan 

hidup bersama dalam masyarakat, dan memberi jiwa terhadap masyarakat. 
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gagasan tersebut terwujud dalam adat istiadat. Wujud kedua dari kebudayaan pula 

sebagai sistem sosial, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud 

ketiga dari kebudayaan disebut sebagai kebudayaan fisik, kebudayaan ini bersifat 

konkrit karena berupa keseluruhan hasil dari aktivitas, perbuatan dan hasil karya 

manusia (Koentjaraningrat, 1990: 186 – 188). 

Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam Muh. Junir (1967 : 53)kebudayaan 

adalah “buah budi manusia hasil perjuangan terhadap alam dan jaman untuk 

mengatasi berbagai rintangan dalam penghidupannya, guna memperoleh 

keselamatan dan kebahagiaan yang akhirnya bersifat tertib dan damai”. 

Kebudayaan diartikan sebagai warisan masyarakat baik yang berupa material 

maupun spiritual yang menentukan hari ini dan hari depan melalui pendukungnya 

sejak dulu. Kebudayaan merupakan cara yang ditempuh masyarakat untuk 

menghadapi tantangan alam dan jaman untuk tetap menjaga kelangsungan 

hidupnya. 

3.  Perubahan Sosial Budaya 

Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. 

Perubahan pada masyarakat dapat mengenai norma-norma sosial, pola-pola 

perilaku organik, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam 

masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan 

sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama yaitu kedua-duanya 

bersangkut paut dengan penerimaan dan cara-cara baru atau suatu perbaikan suatu 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini membuktikan lebih 

sulit untuk meletakkan garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan 

kebudayaan. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial 

dan hubungan sosial misalnya berkurangnya rasa kekeluargaan, sedangkan 

perubahan kebudayaan mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat 

misalnya perkembangan teknologi (Paul B. Hartono, 1990 : 208). 

Menurut Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto (1990 : 304) 

berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan 

kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua golongannya yaitu 
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kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, bahkan perubahan-

perubahan dalam bentuk aturan-aturan organisasi sosial. 

Perubahan sosial menurut William F. Ogburn dalam bukunya Soerjono 

Soekanto (1990 : 303) mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial 

meliputi unsur-unsur kebudayaan baik matertial maupun immaterial, yang 

dikatakan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan materil terhadap unsur 

immaterial. Sedangkan Gllin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (1990 : 304) 

mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup 

yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi 

ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Soerjono Soekanto (1990 : 308) berpendapat bahwa perubahan dalam 

kebudayaan mencakup semua bagian yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, 

filsafat dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan 

organisasi sosial. Kebudayaan dapat dikatakan mencakup segenap bentuk cara 

berpikir seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan bukan oleh 

karena warisan yang berdasarkan keturunan. 

Perubahan kebudayaan menurut  Taylor dalam Soerjono Soekanto (1990 : 

309) adalah setiap perubahan dari unsur-unsur yang mencakup pengetahuan 

kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan serta 

kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam 

kehidupan masyarakat baik material maupun immaterial yang mencakup unsur-

unsur kebudayaan misalnya adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan kesenian, 

hukum dan sebagainya yang disebabkan oleh adanya difusi maupun penemuan 

baru dalam masyarakat. 

4.  Konflik 

Suatu kehidupan bersama yang sudah modern dan dinamis tidak akan 

lepas dari kehidupan sosial dan politik, kadang-kadang di dalamnya dijumpai hal-

hal yang baik, namun hal itu tidak banyak terwujud sehingga ada golongan-

golongan tertentu yang merasa dirugikan, di samping mereka merasa beruntung. 
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Contohnya adalah kekuasaan, kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Manusia 

berusaha segiat mungkin untuk mempertahankan apa yang dianggap baik tadi. 

Kalau ada lebih dari satu pihak menganggap sama-sama mempunyai hak tersebut, 

maka kemungkinan besar akan terjadi suatu pertikaian atau konflik karena adanya 

suatu kepentingan atau perbedaan. Konflik pada dasarnya adalah usaha yang 

disengaja untuk melawan atau memaksa kehendak terhadap orang lain. Biasanya 

konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, ekonomi, dan kekuasaan 

(Abu Ahmadi, 1975 : 93). 

Menurut Soerjono Soekanto (1982 : 99) pertentangan atau pertikaian 

(konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha 

mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau 

kekerasan. Pertentangan dapat disebabkan karena perbedaan individu, kebudayaan 

kepentingan dan perbedaan-perbedaan sosial. 

Menurut pendapat Hendro Puspito OC (1989 : 247) pengertian dari konflik 

adalah: “Kata konflik berasal dari bahasa latin “confligere” yang berarti “saling 

memukul”. Dalam pengertian sosiologis konflik dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya”. 

K.J. Veeger (1990 : 211) yang mengutip pendapat Lewis A. Coser 

mengatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-

tuntutan kebenaran dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang 

persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya 

bermaksud memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, 

merugikan dan juga menghancurkan pihak lawan. 

Sedangkan menurut W. J. S. Poerwodarminto (1990 : 45)), konflik adalah 

“(1) percekcokan, perselisihan, pertentangan, (2) ketegangan atau pertentangan di 

dalam cerita rekaan”. Menurut Doyle Paul Johnson (1986 : 161), Bahwa : 

“Konflik umumnya mengarahkan perhatiannya kepada kepentingan-kepentingan 

kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada 

acara dimana konflik pertentangan itu menghasilkan perubahan sosial yang terus 

menerus”. 
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Suatu istilah yang mempunyai arti sama dengan konflik adalah 

perpecahan. Perpecahan atau konflik menurut Marck dan Snynder dalam 

Syamsudin Haris (1991) bisa terjadi karena kelangkaan posisi dan sumber-

sumber. Semakin sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih, maka konflik dan 

persaingan untuk merebut posisi dan sumber-sumber semakin tajam. 

Pendekatan konflik menurut Nasikum dan Sudiyono (1995) berpangkal 

pada anggapan dasar sebagai berikut : 

1. Setiap masyarakat senantiasa di dalam perubahan yang tidak 

pernah berakhir. 

2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya. 

3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya 

disintegrasi dan perubahan sosial. 

4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh 

sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain. 

Konflik seringkali dipakai dalam pengertian negatif, karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa konflik berhubungan dengan “benturan” seperti perbedaan 

pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu, kelompok 

dengan kelompok, individu dengan kelompok, yang masing-masing mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda. 

Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan, hal ini 

karena konflik atau perbedaan baik pendapat aspirasi maupun ide dapat 

memperkaya gagasan yang dapat dikembangkan ke arah kemajuan. Dengan 

demikian konflik dapat berfungsi sebagai sumber perubahan ke arah kemajuan, 

seperti yang dikemukakan Dahrendorf dalam Sudijono Sastroatmojo (1995 : 243), 

bahka konflik mempunyai fungsi untuk menghilangkan pengganggu dalam suatu 

hubungan. Lewis Coser menyatakan bahwa “konflik dapat berfungsi sebagai 

penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan mempunyai fungsi 

sebagai stabilisator dan menjadi komponen pemersatu hubungan”. 

Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 35), konflik dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud 

kekerasan. Konflik yang mengandung unsur kekerasan biasanya terjadi dalam 
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masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar tentang dasar, tujuan 

negara dan lembaga pengatur konflik yang jelas. Pemberontakan, sabotase adalah 

merupakan contoh konflik yang mengandung kekerasan. Konflik yang tak 

berwujud kekerasan biasanya terjadi pada masyarakat yang telah memiliki dasar, 

tujuan, dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun konflik yang tidak 

berwujud kekerasan, perbedaan pendapat antar kelompok (individu) dalam rapat, 

pengajuan petisi kepada pemerintah, polemik melalui surat kabar dan sebagainya. 

Menurut Alfian (1983) suatu konflik dianggap  berkadar rendah bilamana 

masih terbatas pada perbedaan kepentingan, pendapat atau ide dan meningkat 

bilamana menjelma dalam bentuk pertentangan kepentingan dan ide, sedangkan 

pada taraf tertinggi bisa muncul dalam bentuk konfrontasi atau bentrokan fisik. 

Dengan demikian konflik (kepentingan) dapat dijelaskan sebagai benturan 

percekcokan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok ataupun kelompok dengan kelompok karena adanya perbedaan 

kepentingan, dimana pihak yang satu ingin mengungguli dan membuat tidak 

berdaya pihak lain. 

T. Hani  Handoko (1992 : 23) menyebutkan Penyebab terjadinya konflik 

antara lain : 

(1) Komunikasi 

 Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit 

dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya 

individu pemimpin dan tidak efektif dan konsisten. 

(2) Struktur 

 Pertarungan kekuasaan dengan kepentingan-kepentingan atau system 

penilaian yang bertentangan. Persaingan untuk memperebutkan sumber-

sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih 

kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. 

(3) Pribadi 

 Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau bawahan 

dengan perilaku yang diperkenankan pada jawaban mereka dan perbedaan 

nilai-nilai atau persepsi. 
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Menurut Alfian (1981) bahwa konflik di negara berkembang lebih 

disebabkan adanya perbedaan kultur daripada perbedaan struktur sosial. Konflik 

lebih disebabkan pada kebudayaan politik, ideologi maupun agama. 

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Tasikmalaya merupakan konflik 

yang berwujud kekerasan dan bisa dikatakan sebagai konflik yang berkadar 

tinggi, sebab dalam konflik tersebut terjadi bentrokan fisik dan massa melakukan 

sabotase yaitu pengrusakan terhadap rambu-rambu lalulintas dan bangunan-

bangunan simbol kemapanan yang ada. Hal ini terjadi karena massa merasa 

kecewa terhadap tindakan polisi dan juga kebijakan-kebijakan PEMDA setempat 

yang dirasa tidak adil. 

Menurut Neil Smelser (1962 : 15-17) suatu gerakan sosial dapat meletus 

jika terdapat sejumlah penentu, yaitu: 

a. Struktural Conducivenes, yaitu adanya suatu struktur sosial yang mendukung 

terhadap lahirnya gejolak.  

b. Structur Stram, yaitu ketegangan yang timbul. 

c. The Spred of Generalized Belief, yaitu tersebarnya keyakinan umum yang 

dianut oleh para pengikut gerakan persepsi negatif masyarakat terhadap negara 

dan golongan tertentu.  

d. The Precipitciing Factor, yaitu faktor penerus yang bersifat dramatik untuk 

memicu gerakan sosial. 

e. Mobilization Into Action, yaitu mobilisasi untuk bertindak. 

 

B.  Kerangka Berpikir 

Untuk dapat mempermudah jalannya penelitian ini maka diperlukan suatu 

kerangka berpikir, dalam hal ini kerangka berpikir penulis dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 

Perubahan 
Sosial 

Struktur 

Kontrol Sosial Persepsi Pemicu Kerusuhan 

Budaya 

Pengorganisasian 
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Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa kerusuhan sosial akibat adanya 

faktor mendasar dari masyakarat. Ini terjadi sebagai hubungan dari perpaduan 

antara budaya dan struktur masyarakat yang heterogen, sehingga menimbulkan 

konklusi intern di masyarakat tentang hal itu. Kontrol sosial sebagai imbas 

langsung dari kedua faktor tersebut manambah permasalahan semakin komplek 

ketika peran aparat pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat justru 

malah membuat masyarakat kecewa. Permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat bukan hanya masalah agama, tetapi juga pada  masalah stratifikasi 

struktur kehidupan (permasalahan ekonomi, antar masyarakat pribumi dengan 

golongan keturunan Cina). Dari dikotomi di atas timbullah persepsi intern di 

kalangan masyarakat Tasikmalaya, persepsi ini timbul ketika aparat yang selalu 

senantiasa membela keturunan Cina dan mengenyampingkan pribumi. Hal ini 

disepakati oleh para elit pribumi sebagai sebuah cambuk bagi keberlangsungan 

hidup masyarakat Tasikmalaya. Timbullah wacana tentang perubahan tata 

kehidupan di masyarakat. Tambahan lain juga akibat tindakan aparat yang seolah-

olah mencemooh simbol-simbol agama Islam yang sangat dihormati di dalam 

masyarakat. Maka sebagai imbas dari persepsi di atas para elit Tasikmalaya 

mencoba membentuk persepsi di masyarakat tentang kondisi riil yang terjadi pada 

masyarakat. Keadaan seperti ini kemudian tersebar luas di masyarakat menjadi 

wacana publik. Kerusuhan sosial Tasikmalaya terjadi akibat adanya pemicu pada 

kejadian penganiayaan Kyai dan santrinya oleh oknum polisi. Pamor aparat 

semakin menghilang dan masyarakat semakin geram akibat tdak adanya upaya 

penyelesaian terhadap kejadian itu. Pengorganisasian terjadi ketika adanya acara 

doa bersama di Mesjid Agung Tasikmalaya, dimana kemarahan warga masyarakat 

sudah tidak terbendung lagi. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian memerlukan tempat yang akan dijadikan obyek untuk 

memperoleh data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengambil obyek kajian kerusuhan sosial di Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. 

 

2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung sejak proposal penelitian disetujuai oleh 

pembimbing skripsi dan mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang. 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 

dikeluarkannya izin penelitian, dan tidak menutup kemungkinan diadakannya 

perpanjangan waktu penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

 

B.  Bentuk dan Strategi Penelitian 

1.  Bentuk Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, menggambarkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode 

ilmiah. Metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan dan penjelasan kebenaran. Dengan demikian penelitian merupakan 

suatu kegiatan ilmiah dan manifestasi dari pemikiran yang sistematis (Lexy J. 

Moleong, 1990: 2). 

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya secara dekat pada masalah 

kekinian. Kepentingan pokoknya diletakkan pada peristiwa nyata dalam dunia 

aslinya, bukan sekedar pada laporan yang ada. Menurut Lexy J. Moleong (1990:3) 

penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan karya 

ilmiah dengan menggunakan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 
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atau lisan atau perilaku yang diamati. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu  kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 1983 : 63). 

 

2. Strategi Penelitian  

Strategi adalah cara dalam melaksanakan proyek atau cara dalam 

mencapai tujuan. Menurut Koentjaraningrat (1997 : 8) strategi penelitian sangat 

tergantung pada bentuk penelitian yang digunakan, karena keberhasilan tujuan 

yang akan dicapai tergantung pada penggunaan metode yang tepat, sehingga 

metode harus sesuai dengan obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah studi kasus 

terpancang tunggal. Disebut terpancang karena sasaran dan tujuan serta masalah 

yang akan diteliti sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ke lapangan penelitian. 

Sedangkan disebut tunggal karena obyek dalam penelitian ini hanya satu yaitu 

kerusuhan sosial yang terjadi di Tasikmalaya Jawa barat. 

 

C.  Sumber Data 

Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian 

yang sangat penting bagi penelitian karena ketepatan memilih dan menentukan 

jenis sumber data sangat menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi 

yang akan diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa 

narasumber atau informan, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda 

beragam gambar dan rekaman, serta dokumen dan arsip (HB Sutopo, 2002 : 49). 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Informan 

Dalam penelitian kualitatif sumber data yang berupa  manusia atau 

narasumber atau informan sangat penting peranannya sebagai individu yang 
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memiliki informasi. Informan adalah orang yang dipandang mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti dan ia bersedia memberikan informasi atau 

keterangan tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk itu maka harus 

dipilih orang-orang yang betul-betul mengetahui seluk-beluk obyek penelitian. 

Adapun informan yang dipilih menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Pihak aparat pemerintah (DPRD dan Kepolisian) Tasikmalaya 

b. Pihak Pesantren Condong Cibeuruem Tasikmalaya 

c. Masyarakat umum Tasikmalaya 

 

2.  Dokumen 

Dokumen dan arsip merupakan rekaman tertulis dari suatu peristiwa atau 

aktivitas tertentu. Dokumen dan arsip bisa berupa gambar atau benda-benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu. Dalam 

penelitian ini dokumen dan arsip berupa foto-foto dan arsip-arsip mengenai 

kejadian yang terjadi di Tasikmalaya. Dari dokumen dan arsip-arsip itu kita dapat 

mengetahui mengenai terjadinya kerusuhan di Tasikmalaya. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

setiap bentuk penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara operasional yang 

dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1.  Wawancara 

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa 

manusia dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan 

informasi dari informan diperlukan teknik wawancara. Menurut Lexy J Moleong 

(1990 : 135) wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Menurut HB Sutopo (2002 : 58) secara umum ada dua jenis teknik 

wawancara yaitu wawancara terstruktur yang sering disebut sebagai wawancara 

terfokus dan wawancara tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam 

(indepth interviewing). Dalam wawancara terstruktur atau wawancara terfokus 

masalah sudah ditentukan oleh peneliti sebelum wawancara dilakukan dan 

biasanya dilakukan dalam situasi yang lebih formal. Sedangkan dalam wawancara 

tidak terstuktur atau wawancara mendalam, wawancara dilakukan dengan 

pertanyaan yang bersifat openended dan mengarah pada kedalaman informasi,  

serta dilakukan dengan cara yang tidak formal dan tidak terstruktur guna menggali 

informasi yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi 

dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam 

penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam 

yang dilakukan secara terbuka, akrab dan kekeluargaan. 

 

2.  Observasi 

Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa  

peristiwa, tempat (lokasi), benda serta rekaman gambar. Spradley dalam bukunya 

HB Sutopo membagi teknik pelaksanaan observasi menjadi dua yaitu observasi 

tidak berperan serta dan observasi berperan serta (bisa berperan pasif, aktif, 

maupun penuh dalam arti penelitian benar-benar menjadi warga atau bagian atau 

anggota kelompok yang sedang diamati (HB Sutopo. 2002 : 65). 

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat 

berlangsungnya kegiatan sehingga observer berada bersama dengan obyek yang 

akan diteliti. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diteliti.  Dalam 

penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung karena 

dengan observasi langsung memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati 

secara langsung apa yang akan diteliti. 
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3.  Analisis Data 

Dokumen sangat berguna untuk memahami aktivitas yang dilakukan oleh 

sekelompok populasi tertentu yang faktanya tersimpan di dalam berbagai 

dokumen. Teknik Analisis Dokumen adalah cara mengumpulkan data dilakukan 

dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, 

majalah, dan sebagainya. 

Menurut Koentjaraningrat (1977: 63-65) keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik analisis dokumen ada empat yaitu : 

1. Dapat memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti 

2. Dapat menegaskan kerangka teoritis yang nantinya akan dijadikan landasan 

pemikiran. 

3. Dalam mempertajam konsep yang digunakan sehingga akan mempermudah 

dalam perumusan kesimpulan. 

4. Dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. 

Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang ada dianalisis dengan cara 

mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tersurat dalam 

setiap dokumen serta arsip yang menjadi sumber data. 

 

E.  Teknik Sampling/Cuplikan 

Teknik Sampling atau cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan 

jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut HB 

Sutopo (2002 : 55) teknik sampling atau cuplikan merupakan suatu bentuk khusus 

atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada 

seleksi. Dalam penelitian kualitatif, cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif 

dengan menggunakan Purposive Sampling atau sampling bertujuan. Purposive 

sampling adalah kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap 

mengetahui informasi dan masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Bahkan dalam pelaksanaan 

pengumpulan data pilihan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemantapan peneliti dalam memperoleh data. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yang bersifat 

Purposive Sampling atau sampling bertujuan, sebab peneliti cenderung memilih 

informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 

melalui teknik Snowball Sampling atau Cuplikan Bola Salju. Snowball sampling 

digunakan apabila peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi  dari 

informan, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih, karena peneliti 

tidak mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat dalam lokasi tersebut, 

maka peneliti tidak bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti. Peneliti 

berjalan tanpa rencana dan semakin lama semakin mendekati informan yang 

paling mengetahui informasi yang dibutuhkan sehingga peneliti akan dapat 

menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja seperti ini diibaratkan 

seperti halnya bola salju yang diawali dengan sangat kecil dan menggelinding 

semakin jauh di lereng bukit salju dan menjadi semakin padat dan besar (HB 

Sutopo, 2002: 57). 

 

F. Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali kemudian dikumpulkan dan dicatat. Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan adalah dengan triangulasi data. 

Menurut Lexy  J Moleong, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. 

Menurut HB Sutopo (2002: 78-82) triangulasi data ada empat macam 

yaitu: 

1. Triangulasi Data atau Triangulasi Sumber (Data Triangulation)

Triangulasi data adalah proses pengecekan dan pembandingan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai sumber data yang 

berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis atau sama. Peneliti bisa 

memperoleh data dari narasumber atau manusia yang berbeda-beda posisinya 

dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber 
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yang satu bisa dibandingkan dengan narasumber yang lainnya. Dengan cara 

menggali data dari sumber yang berbeda-beda dan teknik pengumpulan data 

yang berbeda, data sejenis bisa teruji kemantapan dan kebenarannya. 

2. Triangulasi Peneliti (Investigator Triangulation)

Triangulasi peneliti dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis yang 

berasal dari beberapa peneliti. 

3. Triangulasi Metodologis (Methodological Triangulation)

Triangulasi Metodologis adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data yang sejenis tetapi 

dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

4. Triangulasi Teoritis (Theoretical Trinagulation)

Triangulasi teoritis adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam 

membahas permasalahan yang dikaji. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini terutama 

digunakan untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber 

yang satu dengan informasi yang diperoleh dari narasumber yang lain. Dengan 

demikian, dalam penelitian ini digunaka  teknik triangulasi data atau triangulasi 

sumber (Data Triangulation) dan triangulasi metodologis (Methodological 

Triangulation). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis Data adalah proses pengorganisasian data, mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang ada dalam data (Lexy J Moleong, 

1990 : 103). Dalam penelitian kualitatif proses analisis dilakukan sejak awal 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut HB Sutopo (2002 : 91-93) 

dalam analisis data terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar 

dipahami oleh setiap peneliti kualitatif yaitu : 
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1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data. Reduksi 

data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus 

sepanjang pelaksanaan penelitian dan diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data. Pada waktu pelaksanaan pengumpulan data berlangsung, 

reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang 

diperoleh di lapangan. Proses reduksi data merupakan bagian dari proses 

analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-

hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 

2. Penyajian data 

 Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi dan deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 

dilakukan. Penyajian data selain dalam bentuk narasi kalimat juga dapat 

meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan 

kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Kedalaman dan 

kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan penyajian 

datanya. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

 Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan/verifikasi. 

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu maka perlu dilakukan aktivitas 

pengulangan yang bertujuan untuk kemantapan dan penelusuran data kembali 

dengan cepat oleh peneliti pada waktu menulis penyajian data dengan melihat 

kembali pada catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang 

dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian. Data harus diuji 

validitasnya agar kesimpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa 

dipercaya. 
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Ketiga komponen itu dapat dilihat pada skema di bawah ini : 

 

Gambar : Komponen-komponen analisis data model interaktif 

Keterangan : 

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ketiga komponen analisis 

(Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi) saling 

berkaitan, berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data. 

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan 

sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan dengan cara interaksi, 

baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses 

yang berbentuk siklus. Peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis 

dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. 

Setelah pengumpulan data berakhir peneliti bergerak di antara tiga komponen 

analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dan peneliti mulai 

melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang 

terdapat dalam reduksi maupun penyajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang 

mantap maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan penyajian data untuk 

mencari pendukung kesimpulan dan untuk pendalaman data. Pada penelitian 

mengakhiri proses pelaksanaan penelitiannya dan menyusun laporan, peneliti 

melakukan kegiatan pendalaman data ke lapangan yang dilakukan untuk 

menjamin mantapnya hasil akhir penelitian. Reduksi data, penyajian data dan 
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penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan penelitian 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

 

H.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tata urutan atau langkah-langkah rinci yang 

harus ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar 

penelitian dapat berjalan dengan teratur, sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pemilihan masalah 

2. Penulisan proposal dan persiapan pelaksanaan 

3. Pengumpulan data 

4. Analisis data 

5. Penarikan kesimpulan 

6. Penulisan hasil penelitian 

Prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar : Skema prosedur penelitian  

 

Pemilihan 
Masalah Penelitian

Penulisan Proposal 
Penelitian

Persiapan 
Pelaksanaan 
Penelitian 

Pengumpulan 
Data

Analisis 
Data

Penarikan 
Kesimpulan

Penulisan 
hasil 

Penggandaan 
hasil laporan



27

Keterangan : 

Penelitian ini dimujlai dengan pemilihan masalah yang akan diteliti, 

kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal penelitian. Langkah berikutnya 

adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode 

yang ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, mengurutkan data 

dan mengelompokkan data agar menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai 

dalam penelitian. Pada tahap analisis ini apabila dirasa perlu untuk memantapkan 

data pendukung yang lebih kuat dan belum terdapat data yang sudah terkumpul 

maka peneliti dapat kembali pada proses pengumpulan data untuk mencari data 

yang masih diperlukan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang 

dilanjutkan dengan penulisan laporan penelitian. 

BAB  IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Struktur Sosial Budaya Masyarakat Kab. Tasikmalaya Menjelang Kerusuhan 

26 Desember 1996 

 
1. Tasikmalaya dan Kondisi Lingkungan 

 
a. Letak Geografis 

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7o 02’ dan 

7o 50’ lintang selatan dan 107o 97’ dan 108o 25’ bujur timur, dengan batas-

batas wilayah sebelah utara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka, 

sebelah timur Kabupaten Ciamis, sebelah barat Kabupaten Garut dan sebelah 

selatan Samudera Indonesia. 

Tasikmalaya merupakan kota yang indah dan tertata apik dan bersih. 

Terletak dekat dengan pantai selatan merupakan bagian dari wilayah Priangan 

Timur dan berkali-kali memenangi hadiah Adipura bahkan Parasamya Purna 

Karya Nugraha yaitu penghargaan dari pemerintah pusat akan kemajuan 

pembangunan secara fisik. Berjarak hampir 106 Km sebelah tenggara ibu kota 
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Jawa Barat Bandung, Tasikmalaya dapat ditempuh dengan berkendaraan 

umum sekitar 3 jam. 

Keindahan Tasikmalaya dapat disaksikan di belahan utara kabupaten 

yang luasnya 2.680 kilometer persegi ini. Gunung Galunggung membentang 

dengan asrinya. Daerah tertinggi di lereng gunung yang dapat dijangkau 

letaknya di Kecamatan Taraju dengan ketinggian 800 m dari permukaan laut. 

Di tempat ini suhu begitu sejuk, tanahnya pun sangat subur. Sedangkan di 

sebelah selatan, Tasikmalaya memiliki dataran rendah dan pantai. 

Di wilayah pegunungan dengan curah hujan 2.072 milimeter setiap 

tahun, Tasikmalaya merupakan lahan yang subur untuk pertanian, perkebunan 

dan juga budi daya ikan. Tasikmalaya tercatat sebagai salah satu wilayah 

cukup pangan di Jawa Barat (Biro Pusat Statistika, 1996 : 1). 

 

b. Kondisi Demografis Tasikmalaya 

1) Wilayah Pemerintahan 

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1996 meliputi 8 daerah 

Pembantu Bupati (Kawedanan) dan 1 Kota Administrasi (yang terdiri dari 

3 kecamatan yaitu Kecamatan Tawang, Cihideung dan Cipedes) dengan 

rincian yaitu 30 Kecamatan (termasuk 3 kecamatan yang menjadi wilayah 

Kota Administratif) 17 perwakilan kecamatan, 15 kelurahan, 397 desa, dan 

dari 412 Kelurahan/desa di antaranya 407 Kelurahan/Desa termasuk 

klasifikasi swasembada sedangkan 5 desa lainnya termasuk klasifikasi 

swakarya (Biro Pusat Statistika, 1996 : 2).

Sementara, wilayah terjadinya kerusuhan yaitu di wilayah kota 

Administratif yang terdiri dari 3 kecamatan sebagai pusat kerusuhan dan 

menyebar ke beberapa kecamatan lain di luar Kota Administratif seperti 

Kecamatan Ciawi, Sukaraja, Cisayong dan Cipatujah. 

2) Jumlah Penduduk 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 1996, penduduk 

Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.896.546 orang, terdiri dari 939.967 

orang laki-laki dan 956.967 orang perempuan dengan sex rasio sebesar 98, 
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yang artinya setiap 98 orang  laki-laki berbanding dengan 100 orang 

perempuan, dengan kata lain Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak 

perempuan dibanding dengan laki-laki. 

Sex rasio di atas 100 atau banyaknya laki-laki lebih dari 

perempuan, hanya di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cipatujah, 

Karangnunggal, Pancatengah, Salopa, Cigalontang, Jamanis dan Cipedas. 

Sedangkan di kecamatan lainnya lebih banyak perempuan dibanding laki-

laki. Dari sejumlah penduduk tersebut jumlah rumah tangganya sebanyak 

466.610 dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4,06 

orang. Sedangkan bila dilihat menurut rata-rata kepadatan penduduk per 

Km2 Kabupaten Tasikmalaya rata-rata 692 orang per Km2 dan yang 

paling padat penduduk terdapat di Kecamatan Cihideung mencapai 11.740 

orang per Km2, selanjutnya Kecamatan Tawang mencapai 10.677 orang 

sedangkan yang paling jarang di Kecamatan Pancatengah (Wawancara 

dengan Muhtadin tanggal 28 Juni 2004). 

3) Mata Pencaharian 

Beragam mata pencaharian yang digeluti oleh penduduk 

Tasikmalaya seperti yang terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk 

No. Mata Pencaharian Jumlah dalam % 

1. Petani 30 % 

2. Buruh Tani 10 % 

3. PNS 15 % 

4. TNI/POLRI 5 % 

5. Pedagang 20 % 

6. Buruh Angkutan 5 % 

7. Pekerjaan Lain-lain 15 % 
Sumber: Biro Pusat Statistika,1996 :.4 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk 

Tasikmalaya adalah petani. Lahan pertanian di wilayah luar Kota 

Administratif memang memungkinkan penduduk untuk menjadikan 
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pencaharian utama. Selain areal yang luas, kesuburan tanah sangat 

mempengaruhi penduduk dalam meningkatkan produktivitasnya. Hasil-

hasil pertanian tersebut dijual di kota. Sebagian disalurkan di swalayan-

swalayan sebagian lagi dijual di pasar Cikurubuk yang merupakan pasar 

induk Kabupaten Tasikmalaya (Wawancara dengan Muhtadin tanggal 28 

Juni 2004). 

Profesi PNS, pedagang besar maupun kecil, buruh pabrik dan 

bangunan, sopir, penarik becak dan kusir delman merupakan profesi yang 

digeluti oleh mayoritas penduduk di wilayah Kota Administratif. 

Selain itu juga di wilayah tertentu, masyarakat setempat menggeluti 

industri rumah (home industry) seperti kerajinan tangan di Kecamatan 

Rajapolah, dan bordir di Kecamatan Kawalu. Hasil dari kegiatan ini 

mampu melambungkan nama Tasikmalaya untuk lingkup nasional. 

4) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Tasikmalaya terdiri dari berbagai 

lulusan jenjang pendidikan seperti lulus SD, lulus SMP, lulus SMA juga 

lulusan Perguruan Tinggi seperti yang terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Daerah 
Sampai SD SLTP SLTA Akademi/PT 

Kotip 
43.045 41.635 47.729 4.834

Non Kotip 706.200 230.832 173.282 28.882

Kabupaten 749.245 272.476 221.011 33.716
Sumber: Rekapitulasi Data Monografi Kecamatan, 1997 : 45 

Melihat data di atas, tingkat pendidikan penduduk Tasikmalaya 

rata-rata sampai jenjang pendidikan menengah. Hal ini jelas berpengaruh 

terhadap kualitas pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sejumlah 

permasalahan yang dihadapi. Jenjang pendidikan ini mempengaruhi juga 

aneka profesi (mata pencaharian) yang digeluti oleh penduduk. Sebagian 

besar penduduk di luar wilayah Kota Administratif berpendidikan SD dan 
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mereka menjadi petani di daerahnya masing-masing (Wawancara dengan 

Muhtadin tanggal 28 Juni 2004). Sementara penduduk Kota Administratif 

yang tingkat pendidikannya lebih variatif menekuni profesi yang 

umumnya digeluti oleh penduduk di kota-kota besar. 

5) Etnisitas 

Penduduk Tasikmalaya terdiri dari berbagai etnis. Etnis Sunda 

tentu saja menjadi mayoritas penduduk Tasikmalaya. Sedangkan etnis 

lainnya yang menjadi penduduk Tasikmalaya dan cukup banyak 

jumlahnya seperti Jawa, Batak untuk pribumi sedangkan untuk non 

pribumi yang cukup banyak jumlahnya adalah Cina yang menguasai 

perekonomian kota dan Timur Tengah seperti Arab, Yaman dan Pakistan 

(Biro Pusat Statidtik, 1996 : 5). 

 

6) Agama 

Sebagian besar penduduk Tasikmalaya memeluk agama Islam. 

Sementara agama lainnya yang dibawa oleh para pendatang seperti 

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.  Distribusi Pemeluk Agama 

Agama 
Daerah 

Islam Katolik Kristen Hindu Budha Konghucu 

Kotip 
172.755 2.032 2.936 166 1.711 0 

Non Kotip 1.640.552 317 273 5 4 38 

Kabupaten 
1.813.307 2.349 3.209 171 1.715 38 

Sumber: Biro Pusat Statistika,1994 : 62 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk 

Tasikmalaya memeluk agama Islam (99,6 %) dimana terdapat 4.090 

Masjid, 6.942 langgar, 2.549 Musholla, 291 pesantren dan 1.431 Kyai 

(Biro Pusat Statistika, 1994 : 61,71). Barangkali suasana tersebut 

menjadikan Tasikmalaya mendapatkan julukan Kota Santri. 
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2. Sistem Sosial 

 
a. Pelapisan Sosial 

Pelapisan sosial merupakan gejala umum yang dapat ditemukan di 

setiap masyarakat pada setiap zaman. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial 

ini dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam 

kelas secara hierarkis (bertingkat). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas 

tinggi dan kelas-kelas rendah di dalam masyarakat (vertikal) dan pembedaan 

penduduk ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara 

horizontal (tidak bertingkat) (Soerjono Soekanto, 1987 : 251). 

 

1) Stratifikasi Sosial (Vertikal) Masyarakat Tasikmalaya 

Dalam pembahasan berikut akan dibahas stratifikasi sosial 

(vertikal) masyarakat Tasikmalaya dilihat dari tingkat kekayaan yang 

diukur berdasarkan indikator tipe rumah penduduk dan keluarga sejahtera, 

kekuasaan yang diukur berdasarkan hubungan elit dan massa, kharisma 

para kyai di mata masyarakat sebagai ukuran kehormatan dan tingkat 

pendidikan sebagai ukuran ilmu pengetahuan. 

Stratifikasi berdasarkan tipe rumah penduduk dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4. Tipe Rumah Penduduk 

Tipe Rumah Penduduk 
Daerah 

Bata/Gedung 
Permanen 

Semi 
Permanen 

Kayu/  
Papan 

Bambu Panggung dan 
lain-lain 

Kotip 36,4 % 34,8 % 3,03 % 0,3 % 5,6 % 

Non Kotip 35,8 % 21,1 % 21,1 % 6,9 % 29,7 % 

Kabupaten 37,4 % 22,1 % 22,1 % 6,4 % 27,9 % 
Sumber : Rekapitulasi Data Monografi Kecamatan, 1997 hal. 24. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari tipe rumahnya, 

terlihat bahwa penduduk di wilayah Kotip (Kota Administratif) relatif 

lebih baik tingkat hidupnya.  Proporsi rumah di Kotip yang bertipe 
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batu/gedung permanen dan semi permanen satu setengah kali lebih besar 

dibandingkan dengan rumah penduduk di wilayah non Kotip. Terlihat, 

pula bahwa rumah penduduk di wilayah non Kotip (Kota Administratif) 

yang bertipe kayu, bambu dan panggung proporsinya lima kali lebih 

banyak dibandingkan di wilayah Kotip (Kota Administratif). 

Selain indikator tipe rumah penduduk dapat pula digunakan 

indikator keluarga sejahtera untuk mengukur stratifikasi sosial (vertikal) 

berdasarkan keluarga seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. Distribusi Keluarga Sejahtera 

Tingkat KS Jumlah Keluarga Persentase 

KS Tahap III Plus 38.701 8,2

KS Tahap III 160.130 34,3

KS Tahap II 153.341 32,8

KS Tahap I 109.960 23,6

Prasejahtera 4.300 0,9

Total 466.432 100
Sumber : Pidato  Bupati pada peringatan Hari Jadi Tasikmalaya ke 855.  

1996 : 10 

Indikator di atas menunjukkan bahwa kesenjangan di Tasikmalaya 

relatif rendah. 

Kesuksesan pembangunan terutama di wilayah Kota Administratif 

(Kotip) secara obyektif menghasilkan gedung dan mobil pada lapisan 

menengah ke atas sedangkan lapisan bawah justru menampakkan semakin 

tinggi aspirasinya dan kritis. Keadaan ini menghasilkan devripasi relatif 

(Ted Robert Gurr dalam Peter Burke) dimana kelompok bawah merasa 

tertinggal (walaupun secara objektif mengalami peningkatan dibandingkan 
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dengan masa lalunya) karena membandingkan diri mereka dengan 

kelompok di atasnya. 

Selain terdapat kesenjangan vertikal antara masyarakat lapisan 

bawah dengan masyarakat lapisan menengah dan atas perlu pula dilihat 

kelompok masyarakat yang mencari kerja dimana setiap tahun sekitar 

10.000 orang hanya 35 % saja yang menjadapat pekerjaan. Distribusi 

pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Distribusi Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan n %

SD 313 3,3 

SLTP 427 4,5 

SLTA 6.401 67,8 

D1 121 1,2 

D2 176 1,8 

D3 611 6,4 

S1 1.304 14,8 

Total 9.443 100 
Sumber : Jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya atas 

permasalahan dari Tim Hankam DPA Republik Indonesia, 1997 : 
1-2. 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa masalah pengangguran 

merupakan hal yang kompleks apalagi tingkat penganggur mencakup 

mereka yang berpendidikan SLTA dan Akademi. 

Dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial(vertikal) Tasikmalaya 

dalam segi ekonomi relatif baik jika dilihat dari indikator ekonomi di atas 

(Wawancara dengan Undang Ishak anggota DPRD Tasikmalaya tanggal 
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19 Juni 2004). Namun dilihat secara subyektif keadaannya berbeda. 

Keberhasilan pembangunan secara materi didefinisikan sebagai 

kesenjangan relatif sehingga menghasilkan rasa frustasi bagi penduduk 

lapisan tertentu. 

Dalam lingkup kekuasaan yang konteksnya hubungan antara elit 

pemerintah dengan massa atau aparat dan rakyat terjadi hubungan patron 

dan klien dimana aparat pemerintahan yang memposisikan diri sebagai 

patron dan rakyat (wong cilik) sebagai klien, Sikap mental yang 

mendominasi kehidupan  kenegaraan (pemerintahan) masa orde baru Ini 

terkait dengan praktek-praktek kenegaraan masa orde baru. (Soemarsaid 

Moertono, 1985 : 14) 

 

Kearogansian para pejabat Pemda sangat dirasakan oleh penduduk. 

Kasus pasar Cikurubuk yang sangat menyakiti hati para pedagang yang 

dengan seenaknya dipindahkan dari pasar lama membuat penghasilan 

mereka berkurang sampai 75 %  (Pikiran Rakyat, edisi Sabtu, 28 

Desember 1996).

Tidak itu saja aparat penegak hukum seperti Polisi sering 

melakukan tindakan sesuka hati seperti yang dirasakan oleh para sopir. 

Para sopir sendiri mengakui mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain 

memberikan sejumlah uang ketika polisi banyak melakukan cegatan-

cegatan dengan dalih razia kendaraan (Wawancara dengan Muslih, tanggal 

24 Juni 2004). 

Menjalin hubungan harmonis dengan berbagai komponen 

masyarakat baik itu dengan aparat pemerintah maupun dengan aneka 

profesi lainnya justru ditunjukkan oleh Pesantren. Pesantren di 

Tasikmalaya melalui para Kyainya mampu mengayomi kehidupan 

masyarakatnya. Para Kyai tersebut memiliki kharisma tersendiri di mata 

masyarakat jauh melebihi kharisma para pejabat Pemda. Ini menunjukkan 

bahwa Kyai (ustadz) mendapatkan tempat teratas dalam pelapisan sosial.  
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Stratifikasi juga dapat ditunjukkan melalui jenjang pendidikan 

masyarakat Tasikmalaya. Jumlah penduduk Tasikmalaya yang lulusan 

perguruan tinggi jauh lebih sedikit dengan penduduk yang lulusan 

pendidikan dasar dan menengah. Ini menyebabkan perbedaan dalam pola 

berfikir dan mata pencaharian yang digelutinya. 

 

2) Differensiasi Sosial (Horizontal) Masyarakat Tasikmalaya 

Differensiasi ini perwujudannya karena faktor agama, ras (etnis) 

dan profesi. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan karena faktor 

identitas dan norma sosial yang dianut kelompok tersebut. Tabel berikut 

terlihat pembagian Tasikmalaya berdasarkan Agama. 

Tabel 7.  Distribusi Pemeluk Agama 

Agama 
Daerah 

Islam Katolik Kristen Hindu Budha Kepercayaan 

Kotip 
172.755 2.032 2.936 166 1.711 0 

Non Kotip 1.640.552 317 273 5 4 38 

Kabupaten 
1.813.307 2.349 3.209 171 1.715 38 

Sumber : Biro Pusat Statistik. Tasikmalaya dalam Angka, 1994: hal. 62. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk 

Tasikmalaya memeluk agama Islam (99,6 %) dimana terdapat 4.090 

Masjid, 6.942 langgar, 2.549 Musholla, 291 pesantren dan 1.431 kyai 

(Biro Pusat Statistika, 1994 : 61,71). 

Struktur horizontal ini membuat suatu ikatan di antara kelompok 

yang berbeda secara vertikal. Misalnya lapisan Islam atas, menengah, dan 

bawah terikat karena kesamaan agama yang mencakup identitas dan nilai. 

Selain faktor agama, masyarakat Tasikmalaya terbagi secara 

horizontal oleh faktor ras seperti yang terlihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 8. Distribusi Kewarganegaraan 

Kewarganegaraan Daerah 

MNI Keturunan MNA RRC WNA lain-lain Total 

Kotip 4.025 1.530 12 5.567 
Non Kotip 64 0 0 64 
Kabupaten 4.089 1.530 12 5.631 

Sumber : Rekapitulasi Data Monografi Kecamatan, 1997. Hal. 36. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas MNA dan MNI 

keturunan Cina bertempat tinggal di kota (wilayah Kota Administratif) dan 

meski demikian mereka tetap menjadi warga minotitas di antara komunitas 

penduduk. Namun meski mereka minoritas, mereka yang justru memegang 

perekonomian kota. Banyak pemilik swalayan, pedagang besar-besar, 

pemilik hotel-hotel berbintang berasal dari golongan mereka sedangkan 

mayoritas penduduk pribumi memiliki kemampuan ekonomi di bawah 

mereka (Wawancara dengan Ustadz Didi tanggal 24 Juni 2004). 

Berdasarkan data dalam aneka profesi di atas, petani menjadi 

pekerjaan mayoritas penduduk Tasikmalaya terutama di luar Kota 

Administratif. Pendidikan mereka relatif rendah yaitu Sekolah Dasar (SD) 

berbeda dengan penduduk di wilayah Kota Administratif (Wawancara 

dengan Muhtadin tanggal 28 Juni 2004). Bagi mereka yang menamatkan 

pendidikan tinggi umumnya bekerja di kantor-kantor pemerintahan selain 

juga ada yang menjadi pengusaha sukses. Sementara mereka yang 

menamatkan pendidikan menengah selain ada yang bekerja sebagai PNS 

kebanyakan mereka memiliki pekerjaan berdagang dengan membuka 

toko-toko. Sedangkan bagi mereka yang berpendidikan rendah bahkan 

tidak mengenyam pendidikan mereka banyak yang menjadi penarik becak, 

tukang ojek, kusir delman dan mereka rawan menimbulkan kecemburuan 

sosial akibat perbedaan kemampuan ekonomi (Biro Pusat Statistika, 1996 : 

5). 

Hubungan antara penduduk asli (etnis Sunda) dengan pendatang 

relatif baik. Terjadi pembauran di antara mereka. Meski etnis Cina 
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memegang sebagian besar perekonomian tetapi mereka mempekerjakan 

penduduk asli baik sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko, 

karyawan supermarket dan bengkel. 

Kebanyakan orang Batak yang mayoritas beragama Kristen di 

Tasikmalaya dikenal sebagai rentenir lewat usaha Kosipa (Koperasi 

Simpan Pinjam) dengan bunga yang cukup tinggi. Mereka banyak 

berhubungan dengan para pedagang baik pedagang kaki lima maupun 

pedagang di toko-toko. Sedangkan orang Jawa dikenal sebagai pedagang 

bakso dan mie ayam yang jumlahnya cukup banyak. 

 
b. Segrerasi Sosial 

Adalah etnis Cina yang banyak memiliki rumah dan toko di pusat 

kota. Pusat kota yang berarti juga pusat perekonomian. Wilayah Kota 

Administratif (Korip) yang meliputi 3 kecamatan dihuni oleh penduduk dari 

beragam etnis yang ada di Tasikmalaya. 

Perumahan-perumahan penduduk pun terbagi ke dalam beberapa 

tingkatan. Untuk penduduk yang ekonominya relatif baik mereka menghuni 

pemukiman di wilayah Kota Administratif yang dekat dengan pusat kota. 

Mereka adalah para pejabat Pemda yang menghuni satu kawasan di Jalan 

Cendrawasih Kecamatan Tawang, para pengusaha kelas menengah yang 

menghuni perumahan Bumi Resik Panglayungan yang dikenal elit sedangkan 

penduduk menengah ke bawah menghuni kawasan padat penduduk di 

pinggiran kota. 

Untuk pemukiman Cina, masyarakat mengetahui rumah-rumah 

dipagari dengan pagar-pagar yang tinggi dengan memelihara anjing. Mereka 

kurang suka berkomunikasi dengan tetangga kecuali urusan bisnis. Mereka 

mempekerjakan penduduk pribumi tetapi tidak memperhatikan adat istiadat 

seperti menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Sunda yang sangat tidak 

halus. 

Orang Cina juga dikenal suka berkolusi dengan aparat pemerintahan 

dan aparat keamanan. Contohnya ketika terjadi sengketa kepemilikan Hotel 
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Kencana antara orang Cina dan pribumi mereka memenangkan perkara 

dengan teridentifikasi melakukan suap terhadap hakim (Republika, 7 Januari 

1997). 

 
c. Kelembagaan Sosial 

Lembaga sosial merupakan sistem normal khusus yang menata 

serangkaian tindakan berpola untuk keperluan khusus manusia. Keperluan 

khusus manusia yang dimaksud adalah kebutuhan yang terdiri atas sejumlah 

nilai materiil, sosial, mental dan spiritual. 

 

Perbedaan struktur sosial secara vertikal dan horizontal rawan 

terhadap konflik. Keadaan ini menghasilkan potensi konflik dalam bentuk 

persepsi negatif kelompok terhadap kelompok lainnya yang dianggap 

mengancam dan dicemburui secara sosial. Namun keadaan tersebut tidak 

otomatis menghasilkan konflik karena masih terdapatnya lembaga-lembaga 

sosial yang mengintegrasikan kelompok-kelompok tersebut secara vertikal 

dan horizontal. Dengan kata lain, gejala kerusuhan yang dipengaruhi oleh pola 

persepsi tersebut mempunyai akar-akar permasalahan pada faktor 

kelembagaan sosial. Demikian pula upaya untuk melakukan  pamahaman 

rekomendasi yang mendasar harus melihat pada faktor kelembagaan tersebut. 

Faktor penunjang konflik atau disintegerator di atas selalu terdapat 

dalam masyarakat apalagi dengan perkembangan masyarakat dimana 

stratifikasi semakin bertambah dan kompleks. Stratifikasi atau pola vertikal ini 

dan berkaitan dengan pembagian sumber daya masyarakat baik dalam 

ekonomi maupun politik. Demikian pula differensiasi semakin kompleks 

dengan adanya urbanisasi, transmigrasi dan penyebaran agama. Proses 

differensiasi ini berkaitan dengan keragaman identitas dan nilai atau 

perbedaan horizontal. Walaupun terjadi proses stratifikasi dan differensiasi 

yang rentan dengan konflik, masyarakat juga mempunyai mekanisme untuk 

menghasilkan suatu integrasi. Dalam hal ini terdapat beberapa organisasi 

seperti partai politik, organisasi profesi, organisasi massa dan forum antar 
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agama dan ras bagi terjadinya integrasi antar kelompok dalam masyarakat 

tersebut. 

Dalam pembahasan berikut akan dianalisis lembaga-lembaga 

masyarakat secara vertikal (stratifikasi) seperti DPRD (serta Parpol), dan 

lembaga horizontal (differensiasi) seperti forum antar agama dan ras serta 

forum bisnis seperti Kadin dan Hipmi. Lembaga pengintegrasi ini ternyata 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

1) Lembaga DPRD dan Parpol 

Lembaga DPRD Tasikmalaya periode 1992-1997 menghasilkan 

produk-produknya seperti 69 buah Surat Keputusan DPRD dan 117 buah 

Surat Keputusan Pimpinan DPRD (Wawancara dengan Sudin Sutaryadi 

tanggal 10 Juni 2004). Demikian pula rakyat telah menyalurkan 

aspirasinya ke DPRD dan diterima oleh komisi-komisi. Sebagai contoh 

terdapat aspirasi warga tentang masalah tanah dan protes ijin bagi lokasi 

hiburan/diskotik/hotel. Namun dapat disimpulkan bahwa lembaga DPRD 

lebih bersifat atau hanya menunggu pengaduan dan pembagian kerja 

berdasarkan komisi (sektoral) buka  teritorial walaupun sebenanrnya 

mereka mewakili daerah tertentu. 

Dalam agenda anggota DPRD, tidak terdapat kegiatan rutin 

mengunjungi rakyat yang diwakilinya dan secara aktif menampung 

aspirasi warga. Jika mereka sering datang pada rakyat maka selain 

menampung aspirasi warga mereka juga dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan aspirasi warga yang telah 

disampaikan sebelumnya. Demikian pula pengetahuan rakyat tentang 

wakil mereka (anggota DPRD) sangat rendah, seperti yang ditunjukkan 

dalam survei dimana sedikit sekali yang mengetahui satu nama anggota 

DPRD (Wawancara dengan Andi Ibnu Hadi tanggal 15 Juni 2004). 

Dalam kaitan dengan Parpol, rakyat sebenarnya dapat berhubungan 

dengan komisaris Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dengan kata lain 

sebenarnya strategi massa mengambang (Prof. Miriam Budiharjo, 1996 : 

258) lebih ditentukan untuk mengembangkan parpol secara keorganisasisn 
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karena mereka dilarang membuka kantor pada tingkat kecamatan ke 

bawah. Namun sebenarnya komunikasi antara rakyat dengan parpol dapat 

dilakukan secara tak langsung (surat, telegram, facsimile) atau melalui 

komisarris parpol di Tasikmalaya terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 9. Komisaris Parpol di Tasikmalaya 

Komisaris Parpol 

PPP Golkar PDI 

Kotip Tasikmalaya 

Kec 
Desa Kel Kec Desa Kel Kec Desa Kel 

3 1 8 3 0 25 2 0 6 

Total Kabupaten Tasikmalaya 
36 58 8 95 469 42 31 77 6 

Sumber : Rekapitulasi Data Monografi Kecamatan, 1997 : 61 

Data di atas menunjukkan sebenarnya penyaluran aspirasi rakyat 

pada parpol tidak harus terhambat dengan tiadanya kantor parpol, namun 

yang perlu dikembangkan adalah mengaktifkan Komisaris pada periode 

pasca Pemilu, bukan hanya menjelang (kampanye) Pemilu saja. Dengan 

aktifnya komunikasi politik rakyat dengan komisaris dan anggota DPRD 

maka akan semakin banyak pula warga dari berbagai golongan vertikal 

(kaya miskin) maupun horizontal (Islam-Kristen, Cina-Pribumi) yang 

semakin berinteraksi karena terlibat dalam partai politik yang sama. 

Dengan demikian stratifikasi dan differensiasi dapat diintegrasikan dalam 

organisasi politik. 

Lembaga DPRD yang berfungsi dengan baik dapat berfungsi 

sebagai pencegah atau peredam konflik agama, ekonomi dan sosial. 

Mereka dapat berfungsi sebagai saklar sehingga konflik tersebut dapat 

dinegosiasikan dan didamaikan sehingga tidak menjalar dan membakar ke 

amsyarakat. Selain sebagai pencegah konflik, anggota DPRD yang aktif 

dapat meningkatkan eksistensi politik rakyat sehingga secara subyektif 
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rakyat merasa berperan dalam panggung poltitk. Kenyataannya DPRD 

Tasikmalaya kurang peka terhadap issu yang tengah berkembang saat itu. 

2) KADIN dan HIPMI 

Organisasi yang semula menjadi perekat bagi pembangunan daerah 

melalui kegiatan usahanya. Anggotanya adalah para pengusaha pribumi 

tanpa melibatkan pengusaha kuat semcam orang Cina. 

Wadah organisasi ekonomi seperti KADIN dan HIPMI masih 

belum berfungsi penuh. Penurus Kadin masih belum aktif dan belum ada 

program rutin. Kegiatan-kegiatan lebih bersifat temporer seperti pasar 

rakyat dimana dilakukan promosi kerajinan dan pengusaha kecil (Koperasi 

Pondok Pesantren). Keanggotaan Kadin sendiri tidak mencakup orang 

Cina sehingga tidak ada wadah ekonomi yang bersifat konsultatif, apalagi 

bersifat kerjasama. Keadaan ini berbeda dengan golongan besar (Cina) 

dengan koperasi dan BUMN. Demikian pula upaya pengusaha di pusat 

(Jakarta) yang mengadakan program kemitraan (Jimbaran) belum ditiru di 

Tasikmalaya (Wawancara dengan Ade Yadie pengurus Kadinda 

Tasikmalaya tanggal 20 Juni 2004). 

Demikian pula organisasi HIPMI sebagai saran wadah konsultasi 

dan kemitraan tidak mempunyai anggota dari golongan Cina. Dalam hal 

ini pengurus HIPMI cukup aktif dengan mengadakan pertemuan bulanan 

dan sebagai forum komunikasi dan kontak bisnis di antara sesama 

anggotanya (Wawancara dengan Asep Supriyatna pengurus HIPMI 

tanggal 20 Juni 2004). 

Gambaran di atas terlihat bahwa integrasi ekonomi antara 

pengusaha kuat (khususnya Cina) dengan pengusaha primbumi belumlah 

ada, apalagi bentuk kemitraan yang sebenarnya dapat mengurangi realitas 

kesenjangan sehingga memperbaiki persepsi antar golongan. Pembuatan 

usaha kemitraan akan menguntungkan secara ekonomis dan yang lebih 

penting adalah dampak psikologisnya. 

3) Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa) 
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Secara keorganisasian menarik untuk membandingkan Bakom PKB 

(Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa) Tasikmalaya dengan 

Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa) pusat. 

Pengurus Bakom PKB pusat terdiri dari golongan pribumi dan hal ini 

secara nyata mencerminkan bahwa organisasi tersebut memang 

dimaksudkan menjadi wadah integrasi  pribumi dengan golongan Cina. 

Sebagai suatu wadah organisasi sebenarnya Bakom PKB mempunyai 

potensi sebagai wadah integrasi antara golongan Cina dengan pribumi. 

Namun Bakom PKB di Tasikmalaya seperti yang tercantum dalam 

AD/ART lebih bersifat wadah koordinatif Pemda terhadap golongan Cina. 

Misalnya dalam pengurusan kewarganegaraan. Dalam hal ini Bakom PKB 

lebih berfungsi sebagai wadah pembela kepentingan golongan Cina 

kepada pemerintah. Sebagai contoh, Bakom PKB ikut mengatur agar 

warga Cina yang tidak mampu (50 orang) dan akan disumpah dapat diberi 

subsidi silang oleh Cina kaya (400 orang). Untuk acara sumpah 

kewarganegaraan ini sebenarnya tidak dipungut biaya namun setiap orang 

harus membayar Rp. 100.000,-. Demikian pula Bakom ikut mengusahakan 

agar diberi biaya rehabilitasi kerusuhan sebesar Rp. 600 juta dari APBD 

yang pada awalnya tidak akan diberikan pada golongan Cina. Bahkan 

setelah kerusuhan pungutan terhadap orang Cina tetap berlanjut 

(Wawancara dengan Heryanto Tendi pengurus Bakom PKB Tasikmalaya 

tanggal 21 Juni 2004). 

4) Forum Antar Agama 

Integrasi antar agama dapat dilakukan melalui kerukunan antar 

pemimpin tokoh agama, forum/organisasi antar umat beragama dan 

sosialisasi (di sekolah dan di rumah) yang menekankan toleransi antar 

agama. 

Kerukunan antar pemimpin agama dapat memperbaiki persepsi 

antar umat dan relatif lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan 

dengan forum antar agama dan sosialisasi. Dengan melihat 

pemimpinannya bertemu, berbicara, bersalaman bahkan berpelukan maka 
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umat-umat tersebut telah mendefinisikan bahwa pemimpin mereka saling 

berteman bahkan bersahabat sehingga merekapun melihat umat lain 

sebagai teman atau sahabat. 

Di Tasikmalaya forum seperti ini belum berlangsung dengan baik 

dan Pemda belum merintis ke arah sana. Selama ini tidak ada pertemuan 

rutin atau forum antar agama. Pemda jika bertemu dengan Kyai selalu 

terpisah dengan Pastor/Pendeta (Wawancara dengan Mahfud Salahuddin 

pada tanggal 25 Juni 2004). 

Selama ini kegiatan umat Islam lebih bersifat intern seperti 

pengajian-pengajian dan jaringan antar pesantren maupun ormas (antara 

lain NU) yang meningkatkan solidaritas secara horizontal maupun vertikal 

(golongan muslim kaya dan miskin). Demikian pula umat Kristen dengan 

forum BMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) lebih bersifat intern 

dengan kegiatan Natal, Paskah, HUT Republik Indonesia, dan Hari 

Kesaktian Pancasila. 

Selain tiadanya forum atau kesepakatan interaksi bagi pemimpin 

agama, forum atau organisasi antar agamapun tidak ada. Sebenarnya pada 

tingkat nasional terdapat WMAUB (Wadah Musyawarah Antar Umat 

Beragama) yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama No. 35 Tahun 

1980. Hanya saja pada tingkat propinsi dan kabupaten wadah integratif 

seperti ini tidak berfungsi. 

Selain tiadanya forum pemimpin dan organisasi antar agama yang 

dapat menjadi teater kerukunan maka perlu pula diperhatikan pola 

pengajaran agama di sekolah dan di rumah. Dalam hal ini perlu dilakukan 

penataan atau pedoman tertulis bagi guru agama dan orang tua agar 

mereka dapat meningkatkan sensitivitas dan toleransiu agama bagi siswa-

siswanya dan anak-anaknya. Sosialisasi toleransi ini dianggap berkaitan 

dengan kerusuhan bersifat keagamaan seperti dikemukakan dalam suatu 

analisis : 

“Karena selama 40 tahun ini pendidikan dan dakwah Islam bersifat 

memusuhi agama lain, bersifat curiga terhadap agama lain, bersikap tidak 



45

mau mengerti agama lain kalau mayoritas diajari begitu, kan lama-lama 

menjadi beringas. Tidak hanya dilakukan Mubaligh-mubaligh di 

panggung. Guru-guru agama di kelas juga begitu” (Gatra, 22 Februari 

1997 : 30).

3. Sistem Budaya Masyarakat Tasikmalaya 
 

Analisis sistem budaya di sini akan difokuskan pada sistem budaya 

masyarakat luas Tasikmalaya yang mempunyai sistem budaya kombinasi antara 

budaya Sunda, Nasional, Global dan Islam. Selain itu terdapat pula budaya 

minoritas kristen dan Cina. Salah satu cara untuk melihat manifestasi budaya ini 

adalah dengan menganalisis simbol-simbol dan ritual dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam prakteknya seseorang dipengaruhi oleh berbagai pola budaya yang 

intensitasnya pada situasi dan waktu tertentu. 

Dalam pola interaksi antar budaya dikemukakan dua pola integratif dan 

dialogis (Abdullah dalam Aswab Mahasin,1996 : 277-278). Dalam pola 

untegratif, suatu budaya terintegrasi pada budaya lain (akulturasi). Sedangkan 

pada pola dialogis terdapat dua atau lebih budaya dimana terjadi interaksi sejajar. 

Dalam kasus Tasikmalaya terlihat bahwa budaya Sunda terintegrasi pada budaya 

Islam. Sementara budaya nasional yang menekankan hal-hal kenegaraan dan 

Islam berada dalam pola dialogia (asimilasi). 

Peran agama dalam integrasi masyarakat dapat berdampak fungsional 

dengan mengintegrasikan kelompok-kelompok yang berbeda secara horizontal 

(misalnya suku Jawa dan Sunda), maupun kelompok vertikal (pengusaha besar 

dan kecil). Di lain pihak agama dapat berfungsi negatif dan menghasilkan 

perasaan ke”kita”an yang sangat dalam damn menganggap kelompok agama lain 

sebagai “mereka” yang harus dimusuhi. 

Dalam struktur  masyarakat Tasikmalaya budaya Sunda merupakan 

budaya dominan dalam kehidupan sehari-hari. Selain budaya Sunda tersebut 

terdapat juga sub-sub budaya lainnya yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat. 

a. Budaya Sunda 
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Dalam suku Sunda terdapat tiga hal yang dijunjung tinggi yaitu 

“rama” (orang tua), resi (guru/ulama) dan “ratu” (pemerintah). Jagad 

daranan di Sang Rama, Jagat Kreta di Sang Resi, Jagat Palangka di Sang 

Ratu Prabu yang berarti sumber kehidupan adalah orang tua, sumber 

ketentraman adalah agama dan sumber ketertiban adalah pemerintah. Ini 

sebagai sumber mentifact. Selain itu simbol budaya Sunda yang dominan 

adalah kerajinan payung geulis (cantik), sejumlah pusaka seperti kujang dan 

keris yang sudah langka untuk dimiliki sebagai peninggalan artefact yang dulu 

sering dipakai di Kraton dan penggunaan bahasa Sunda yang digunakan secara 

luas dan diajarkan di sekolah-sekolah sebagai sosiofact. Dari segi ritual, maka 

yang masih dominan adalah ritual peralihan yang berfungsi sebagai “tali 

paranti” atau rangkaian hidup yang harus ditaati. Terdapat lima ritual yang 

penting yakni : “nurunkeun” atau upacara dimana seseorang menginjak tanah 

untuk pertama kali, “ngabersihan” atau sunatan “perkawinan”, “kematian” 

dan “1000 hari kematian” (Mintarja,1994 : 25). Pada budaya Sunda ini 

terlihat bahwa masih terdapat upacara adat namun tidak terdapat kelompok 

khusus pemuka adat yang sangat dihargai. Selain itu pola ideal sifat orang 

Sunda ini terlihat bahwa masih terdapat upacara adat namun tidak terdapat 

kelompok khusus pemuka adat yang sangat dihargai. Selain itu pola ideal sifat 

orang Sunda adalah “rasa optimisme, suka dan mudah gembira, bersifat 

terbuka tetapi sering bersifat terlalu perasa” (Suwarsih Warnaen, 1998 : 67). 

 
b. Budaya Nasional 

Pada budaya nasional yang dianggap tinggi adalah simbol bendera 

Merah Putih, Garuda Pancasila, Foto Presiden dan Wakil Presiden yang selalu 

terpasang pada kantor pemerintahan. Demikian pula ritual nasional yang 

terpenting mencakup HUT Kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari 

Pahlawan serta apel setiap tanggal 17. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 

simbol yang paling menonjol dalam pengetahuan kebangsaan walaupun dalam 

kehidupan sehari-hari hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat sepeeti 

yang terlihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 10. Penggunaan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Indonesia 

Bukan Bahasa Indonesia 
(Bahasa Sunda) Bahasa Indonesia 

Bisa Bahasa 
Indonesia 

Tidak bisa 
bahasa Indonesia 

Perkotaan 9.468 

2,4 % 

344.004 

87,2 % 

41.028 

10,4 % 

Pedesaan 2.765 

0,2 % 

1.060.300 

83,5 % 

206.528 

16,3 % 

Perkotaan dan 
Pedesaan 

12.234 

0,7 % 

1.404.304 

84,4 % 

247.556 

14,9 % 
Sumber : Biro Pusat Statistika: Penduduk Jawa Barat: Hasil Survey antar Sensus 1995:        

44 – 46 
 

Selain pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia, penataran P4 

merupakan upaya penting dalam budaya nasional ini. Dari 1.065.895 

penduduk sekitar 479.272 (55 %) telah mengikutinya (Rekapitulasi data 

Monografi Kecamatan, 1997 : 61). 

Sebagai sub bagian dari budaya nasional adalah budaya birokrasi 

(sipil dan militer) yang menekankan  loyalitas pada negara dan pimpinan. 

Budaya ini bersifat hierarkis dan komando. Budaya ini didukung oleh 25.942 

(9.461 di wilayah Kota Administratif) dan 2.750 ABRI/Polri (1.057 di wilayah 

Kota Administratif). Selain itu terdapat pula pensiunan PNS dan ABRI 

sebanyak 11.769 (3.068 di Kota Administratif) (Biro Pusat Statistika, 1995 : 

43). 

 
c. Budaya Global 

Budaya global yang mewarnai Tasikmalaya terutama sekali pada pola 

konsumsi dan rekreasi. Semakin banyaknya Mall (Toko Serba Ada) dengan 

produk dari luar negeri telah mengubah pola konsumsi dan mode penduduk. 

Sementara itu pola rekreasi dan informasi diperkaya dengan semakin 

banyaknya antena parabola. Demikian pula bioskop dengan film asing 

semakin membuat penduduk masuk pada budaya global. Sebagai contoh pada 

tahun 1994, penonton film Amerika adalah yang terbanyak (603.307) diikuti 
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oleh film Indonesia (383.652). Hongkong/Cina (319.606) dan India (191.687) 

(Biro Pusat Statistika, 1995 : 45). 

 
d. Budaya Islam 

Dalam perkembangannya, Islam mengalami intensifikasi (dengan 

semakin bertambahnya masjid dan sekolah serta gaya hidup yang Islami) 

dibandingkan dengan ekstensifikasi (konversi atau bertambahnya muallaf). 

Dalam Islam simbol yang dihormati adalah Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab, 

Ritual, Kyai dan tempat ibadah (Wawancara dengan KH. Makmun Farid 

tanggal 10 Juni 2004). Penghinaan terhadap simbol-simbol sakral ini dapat 

secara otomatis menimbulkan reaksi atau konflik dari kelompok Islam lain. 

Sebagai ilustrasi di Indonesia telah terjadi reaksi atau konflik karena 

penghinaan pada simbol-simbol Islam seperti Tuhan (kasus Ludruk di Jawa 

Timur yang dilakukan oleh PKI pada 1965). Qur’an (kasus penyobekan di 

Pekalongan). Nabi (kasus Arswendo dan Monitor), tempat ibadah (kasus 

Tanjungpriok). Ulama (kasus Situbondo) (Media Dakwah, Juli 1998 : 23).  

Bahkan di agama lain penghinaan terhadap simbol keagamaan 

menghasilkan reaksi pula. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Flores, 

karena pekerja dari Jawa dianggap menghina patung Yesus, di Dili 

penghinaan pada ritual dan ketegangan di Biak (Irian) dimana pembangunan 

pelabuhan TNI AL dianggap mengganggu ketenangan gereja (Media Dakwah, 

1998 : 24). 

Hal ini menunjukkan bahwa pola reaksi terhadap simbol agama 

bersifat universal dan kasus Tasikmalaya bukanlah sesuatu yang unik 

melainkan merupakan bagian dari suatu pola umum. 

Dalam hal ini terlihat bahwa ulama dinilai sebagai tokoh kharismatik 

dan personifikasi Islam dan ulama dapat dilihat sebagai simbol sakral agama 

yang hidup yang mengkaitkan ethos dengan world view dan dunia sakral 

dengan profan. Selain itu oesantren sebagai pusat komunitas yang antara lain 

sebagai pemberi legitimasi pada lembaga sosial, pemimpin dan organisasi 

sosial dan program serta gejala sosial. Ulama mempunyai otoritas dalam 
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kaitan dengan umatnya. Selain itu ulama dalam kaitannya dengan rakyat 

seringkali dianggap sebagai orang tua dan santri yang diserahkan oleh orang 

tua santri dalam suatu upacara ijab qabul. Dalam hal ini ulama merangkap 

sebagai Resi dan Rama dalam pola Murobbi dan berfungsi sebagai 

pembimbing dan pendidik dan si santri harus taat, taslim (pasrah), dan tazim 

(hormat) pada ulama tersebut. Dalam hal ini ulama mempunya kewenangan 

menyeluruh termasuk menikahkan santri (Wawancara dengan KH. Makmun 

Farid tanggal 10 Juni 2004). 

Penghargaan masyarakat kepada ulama ini berlangsung melalui ritual 

dan terdapat beberapa acara seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Shalat 

Jumat, pengajian dan ziarah ke makam ulama. 

Dilihat dari pola budaya yang ada jelaslah bahwa penghinaan terhadap 

ulama di Tasikmalaya, tepatnya pada Ustadz Mahmud Farid, anak Kyai 

Makmun Farid pemimpin Pesantren Condong Cibeureum, berdampak 

langsung pada kelompok Islam, khususnya para santri, alumni santri dan 

anggota Ormas Islam. Apalagi penganiayaan ini tidak hanya bersifat 

pemukulan ringan namun pemukulan berat disertai penelanjangan dan 

penghinaan dengan kata-kata sangat menyakitkan (Wawancara dengan Andi 

Ibnu Hadi tanggal 15 Juni 2004). 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pola budaya masyarakat di 

Tasikmalaya merupakan campuran budaya Nasional, Sunda dan Islam. Namun 

dalam kasus 26 Desember pola budaya Islam menjadi dominan karena kasus 

tersebut berkaitan langsung dengan ulama yang dianggap sebagai 

personifikasi dari Islam. Siapapun yang melakukan penghinaan pada ulama 

akan mendapat reaksi yang keras dari komunitas Islam, apalagi jika pelaku 

tersebut merupakan kelompok yang selama ini dianggap mempunyai jarak 

sosial yang jauh dengan ulama dan masyarakat luas. 

Selain budaya di atas hidup juga di Tasikmalaya sub budaya lainnya 

yang dibawa oleh para pendatang. Etnis Cina yang pemeluk agama Konghucu 

biasa membagikan makanan khas semacam jenang yaitu jawadah korang 

kepada tetangga dalam rangka memperingati Hari Raya Imlek. Etnis ini juga 
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memperlihatkan tradisi yang menarik yaitu saat akan melaksanakan 

pemakaman yaitu membelah semangka dengan samurai dengan cara seperti 

pendekar yang sering terlihat dalam film-film silat. 

Munculmnya agama Kristen di Tasikmalaya disebarkan oleh para 

pendatang yang kebanyakan berasal dari Jawa dan Batak. Mereka 

menyebarkan agama Kristen sampai ke pelosok-pelosok daerah. Terdapat 

beberapa gereja di wilayah terpencil seperti di Kecamatan Cipatujah. 

4. Perubahan Sosial 
 

Dalam kesejarahan, Tasikmalaya seperti daerah-daerah lain di Jawa 

(khususnya Jawa Barat) mengalami kompleksitas sosial karena pengaruh 

Islamisasi, Urbanisasi, Industrialisasi, Perdagangan, Pembangunan, Pertumbuhan 

Birokrasi dan globalisasi (N. Daldjoeni,1997 : 17-19). 

Islamisasi merupakan suatui perubahan dimana masyarakat menjadi lebih 

Islami (intensifikasi) bukan ekstensifikasi seperti konversi non Muslim menjadi 

Muslim. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keagamaan 

(pesantren, masjid, sekolah). Sistem itu nilai dan norma Islam semakin menjadi 

budaya mayoritas dan dominan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Islamisasi 

ini menghasilkan perubahan struktur horizontal karena terdapatnya berbagai 

kelompok Islam dan non Islam. Selain  itu secara vertikal, Islamisasi ini semakin 

memantapkan status dan peran ulama sebagai elit dalam stratifikasi masyarakat. 

Tasikmalaya menyimpan banyak catatan sejarah. Lahirnya Majelis Ulama 

Indonesia diprakarsai oleh sejumlah ulama dari kota ini. Divisi Siliwangi, cikap 

bakal Komando Daerah Militer Siliwangi juga berasal dari Tasikmalaya. 

Tasikmalaya juga pernah menjadi Ibu Kota Jawa Barat di awal Proklamasi ketika 

Bandung dibumihanguskan. Perlawanan K.H. Zaenal Musthopa terhadap Jepang 

dan yang paling fenomenal adalah pemberontakan DI/TII (Harian Umum Pikiran 

Rakyat, edisi Senin, 31 Desember 1996). Gerakan dengan motif keagamaan ini 

bertujuan membentuk suatu negara Indonesia berdasarkan hukum Islam. 

Sebenarnya dimulai sejak perang gerilya melawan Belanda. Karena jalan 
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sejarahnya pengikutnya terdiri atas kelompok-kelompok herilya Jawa Barat yang 

memperoleh dukungan dari penduduk. 

Dukungan penduduk ini memperlihatkan bahwa simbolisasi Islam (negara 

Islam) sudah menjadi nafas kehidupan. Simbol-simbol keislaman sangat 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Simbolisasi seperti yang disebutkan di 

atas berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari misalnya pengenaan 

wajib berpakaian muslim pada hari Jumat untuk seluruh PNS di Tasikmalaya. 

Ulama bagi masyarakat Tasikmalaya dinilai sebagai tokoh kharismatik dan 

personifikasi Islam. Selain itu pesantren menjadi pusat komunitas yang antara lain 

sebagai pemberi legitimasi pada lembaga sosial, pemimpin organisasi sosial 

dengan kyai sebagai pemberi otoritas tradisional dalam kaitan dengan umatnya. 

Penghinaan terhadap simbol-simbol keislaman ini akan mengakibatkan reaksi 

yang keras bahkan konflik dari kelompok Islam itu sendiri. 

Banyak ulama terkenal berasal dari Tasikmalaya seperti KH. Choer 

Affandi (almarhum) mantan pengasuh Pesantren Miftahul Huda Manonjaya yang 

sering didekati oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, KH. Ilyas 

Ruhiyat mantan Rais Am PBNU, pengasuh pondok pesantren Cipasung, Abah 

Anom (KH. Shohibulwaffa) pengasuh pondok pesantren Pagerageung (Inabah) 

dan juga K.H. Makmun Farid sendiri pengasuh Pondok Pesantren Condong. 

Seiring dengan perkembangan waktu, industrialisasi, pembangunan, 

perdagangan dan globalisasi menyebabkan perubahan sosial terhadap struktur 

sosial yang ada. Banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan sekolah 

mengakibatkan terjadinya kemajuan dalam pola pikir. Dalam pendidikan itu 

sendiri jenjang pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas diri. 

Manusia saling berlomba dengan sesamanya dalam peningkatan kualitas 

hidupnya. Kebijakan pembangunanisme yang diterapkan oleh pemerintahan orde 

baru demi pertumbuhan ekonomi mengeluarkan kebijakan yang mampu 

membungkam esensi kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Arogansi aparat 

pemerintah ini terkadang harus berhadapan dengan kehendak hati nurani rakyat 

yang terseret-seret ke dalam arus globalisasi. 
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Bagi mereka yang memiliki taraf hidup yang baik entag itu PNS, 

pedagang, pengusaha sangat menikmati kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah orde baru saat itu. Tetapi untuk masyarakat yang taraf hidupnya 

kurang baik menilai kebijakan orde baru tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. 

Rasa keadilan ini sebetulnya sangat diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. 

Hegemoni yang kuat dari pemerintahan orde baru berhasil membenamkan aksi-

aksi masyarakat yang menuntut adanya perubahan. 

Struktur vertikal dan horizontal rawan memunculkan konflik. Struktur 

mempertegas perbedaan karena beda keinginan dan pemikiran. Pada 

kenyataannya struktur masyarakat Tasikmalaya menempatkan etnis tertentu yaitu 

Cina menjadi penguasa ekonomi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. 

Simbolisasi agama memang menjadi sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat meski pemahaman terhadap ajaran agamanya itu sendiri diragukan. 

Teramat pentingnya simbol mengakibatkan sekecil apapun bentuk pelanggaran 

akan menyebabkan konflik. 

Di penghujung tahun 1996 banyak terjadi kerusuhan sosial yang dipicu 

oleh masalah sepele tetapi merembet kepada aksi pengrusakan simbol-simbol 

kemapanan. Etnis Cina menjadi sasaran kemarahan dalam aksi dimanapun juga. 

Kuatnya pemerintah orde baru dalam menjalankan kenegaraan menyebabkan 

masyarakat dipaksa untuk mengikuti langkah-langkah pemerintah walaupun tidak 

sesuai dengan kehendak hati nuraninya. 

Ketakutan masyarakat menyebabkan semakin kuatnya pemerintah orde 

baru. Kemarahan masyarakat sebagai bentuk aksi protes sosial terhadap keadaan 

mencapai puncaknya di Tasikmalaya ketika dipicu oleh arogansi aparat 

Kepolisian yang dianggap melanggar simbolisasi keagamaan yaitu melakukan 

aksi pemukulan terhadap seorang ustadz dan dua orang santrinya. 

Para aktivis Tasikmalaya memanfaatkan situasi ini dalam melakukan 

provokasi terhadap masyarakat yang sudah sangat marah. Kekecewaan terhadap 

struktur yang ada yang diakibatkan kebijakan pemerintah dan aparat. Massa kesal 

terhadap Pemda, massa kesal terhadap etnis Cina yang dianggap lebih baik taraf 
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hidupnya akhirnya kekesalan massa memuncak ketika ada momen yang dianggap 

tepat untuk melakukan aksi. 

 

B. Kerusuhan Tasikmalaya Dan Faktor Pengarauh Mikro 

 
Gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Desember 1996 

itu rupanya didahului oleh kejadian beberapa hari sebelumnya yang sebetulnya 

masalah sepele. Berikut gambaran peristiwa tersebut yang penulis himpun dari 

berbagai sumber mulai dari dokumen, surat kabar dan hasil wawancara (Dokumen 

yang dimaksud adalah dokumen tentang kerusuhan Tasikmalaya  yang terdapat di 

Binmas Polres Tasikmalaya yang disampaikan secara lisan. Yang terdapat pada 

dokumen ini dan penulis catat adalah mengenai hari dan jam kronologi peristiwa 

dan ternyata keterangan senada dengan hasil wawancara dengan ustadz Mahmud 

informan kunci pada peristiwa Tasikmalaya). 

 
1. Faktor-faktor Pengaruh Mikro Kerusuhan 

 
a. Faktor Penentu Kerusuhan 

Dasar pemikiran manusia adalah bagaimana orang yang hidup dalam 

bermasyarakat dapat hidup damai dan tentram. Lalu dari hasil tersebut 

direfleksikan kepada perbuatan yang berobyek pada masyarakat itu sendiri. 

Peristiwa Tasikmalaya adalah kejadian di mana masyarakat merasa 

dilecehkan oleh penguasa pada saat itu. Pemicunya adalah kasus pemukulan 

oleh oknum polisi terhadap ustadz. Dampak dari itu masyarakat mencoba 

untuk mengembangkan sosialisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada 

agama yang merupakan dasar dari pemikiran hidup. Hal ini dapat dimengerti 

ketika masyarakat Tasikmalaya menjadikan Islam kuat sebagai pedoman 

hidupnya.  

Neil Smelser mengembangkan suatu teori dalam menganalisis suatu 

gerakan sosial. Menurut Smelser suatu gerakan sosial dapat meletus ia 

terdapat sejumlah penentu yaitu (Smelser, J. Neil, 1962 : 15-17) :

1) Structural Conducivenes 
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Yaitu adanya suatu struktur sosial yang mendukung terhadap 

lahirnya suatu gejolak. Stratifikasi sosial di Tasikmalaya terutama 

hubungan antara aparat pemerintahan dengan massa yang sangat terkait 

dengan sistem yang dibangun oleh rezim orde baru memunculkan 

ketidakseimbangan kebijakan.  Differensiasi sosial yang menyangkut 

perbedaan kemampuan ekonomi menempatkan etnis tertentu yaitu etnis 

Cina yang minoritas dan golongan tertentu (pejabat dan pengusaha sukses) 

menimbulkan kecemburuan sosial yang lama terpendam (Wawancara 

dengan Undang Ishak tanggal 9 Juni 2004). Sementara sosialisasi 

kemasyarakatan yang diwujudkan melalui simbolisasi keagamaan yang 

merupakan dasar dari pemikiran hidup menempatkan ulama (kyai) pada 

lapisan sosial tertinggi yang sangat dihormati oleh masyarakat. 

Pelanggaran terhadap simbolisasi ini berarti reaksi keras akan muncul. 

2) Structural Stram 

Ketegangan struktur yang timbul. Masyarakat lapisan bawah yang 

sering merasa menjadi korban dari ketidak-seimbangan sistem dalam 

struktur memandang struktur yang terjadi adalah suatu kesalahan. 

Bagaimanapun kaum pribumi merasa lebih berhak menikmati kehidupan 

ekonomi yang lebih mapan daripada etnis pendatang seperti Cina. Tetapi 

yang terjadi secara umum di Indonesia etnis Cinalah yang selalu 

mendominasi perekonomian. Pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi 

ketimpangan ini malah lebih senang  berkolusi dengan mereka karena 

oknum pejabat pemerintah sering mendapatkan keuntungan pribadi 

(Wawancara dengan Andi Ibnu Hadi tanggal 15 Juni 2004). 

3) The Spread of Generalized Belief 

Tersebarnya keyakinan umum yang dianut oleh para pengikut 

gerakan Persepsi negatif masyarakat terhadap negara dan etnis Cina 

terbentuk melalui sistem yang dibangunnya. Persepsi ini tersimpan dalam 

hati masyarakat tetapi tidak memiliki kemampuan untuk 

mengekspresikannya (Wawancara dengan Asep Ilyas tanggal 18 Juni 

2004). Rezim orde baru tabu terhadap pelaksanaan demokrasi yang 
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sesungguhnya. Siapa pun yang menentang kebijakan negara yang 

diimplementasikan oleh para pejabat baik pusat maupun daerah berarti 

penjara dan ini membuat masyarakat ketakutan. 

4) The Precipitciing Factors 

Yaitu faktor penerus yang bersifat dramatik untuk memicu gejolak 

sosial. Ketakutan masyarakat yang sangat lama mendadak menggeliat  

setelah adanya peristiwa pemukulan ustadz dan santrinya oleh oknum 

aparat keamanan (polisi). Perbuatan ini dianggap sebagai pemicu 

kekesalan masyarakat terhadap tatanan yang ada. Tak urung tindakan 

pemukulan ini telah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap 

simbol-simbol keagamaan. Pesantren melalui ustadznya seperti sudah 

dijelaskan di atas menjadi panutan bagi masyarakat Tasikmalaya. 

Keteladanan dan kesahajaan mereka lebih menempatkan posisi mereka 

lebih dihormati oleh warga apalagi santrinya daripada pejabat negara. Hal 

ini telah menjadi suatu sistem budaya bagi masyarakat yang demikian 

kukuhnya. Pelanggaran terhadap suatu budaya yang demikian diusungnya 

lebih menyebabkan kemarahan massa daripada kemarahan terhadap 

keadaan ekonomi. 

 

5) Mobilization Into Action 

Mobilisasi untuk bertindak. Tindakan pemukulan terhadap ustadz 

dianggap tindakan yang melecehkan norma-norma keagamaan. Massa 

yang dikerahkan oleh aktor intelektual untuk melaksanakan tindakan 

sebagai protes sosial. Dalam kerusuhan Tasikmalaya, mobilisasi mulanya 

hanya akan menyampaikan doa keprihatinan yang digelar di Masjid 

Agung. Peran aktivis HMI dan PMII Tasikmalaya dalam mengajak santri 

dan massa lainnya sangat menonjol (Wawancara dengan Asep Ilyas 

tanggal 18 Juni 2004). 

Massa yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya semakin 

tidak terkontrol. Dalam situasi seperti ini peran Mimih Haeruman yang 
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membakar emosi massa saat berorasi di halaman Mapolres dianggap 

sebagai pemimpin gerakan. Situasi menjadi tidak terkendali saat emosi 

massa mencapai puncaknya.  

Krusial untuk ditekankan bahwa tradisi kebrutalan aksi Polisi di 

luar prosedur hukum bukan lagi menjadi rahasia. Sedemikian berurat 

berakarnya tradisi ini sehingga sebenarnya dapat dianggap sudah 

merupakan budaya organisasi dan bukan sama sekali kecenderungan 

individual (oknum). Dalam sudut pandang ini seandainya polisi memukuli 

anggota masyarakat lainnya semisal penarik becak, kerusuhan mungkin 

tidak akan terjadi. 

Penganiayaan itu sendiri sebagai aksi fisik merupakan pemicu, tapi 

belum cukup untuk menghasilkan kerusuhan massal itu. Ada beberapa aksi 

Polisi lainnya yang ikut memercikkan api ledakan yang dahsyat itu. 

Pertama, penelanjangan. Bagi umat Islam tindakan itu dianggap sebagai 

suatu bentuk penghinaan yang paling rendah. Kedua, maki-makian yang 

sensitif seperti “Kyai PKI” (Pengakuan ustadz Mahmud dalam wawancara 

pada 15 Juni 2004). Bukan  saja tidak proporsional melainkan juga sudah 

menyerang aspek yang sangat peka bagi umat Islam bagi keseluruhan. 

Ketiga instruksi Kapolres untuk mengirim ketiga santri yang sudah 

dianiaya itu ke Pondok bukannya ke Rumah sakit dinilai sebagai itikad 

yang tidak baik. Kondisi ini juga memungkinkan banyaknya pihak luar 

dapat melihat langsung hasil kebiadaban Polisi. 

Dari sudut pandang ini Polisi bukan saja memberi kesan tidak baik 

kepada Ponpes dan masyarakat yang pada gilirannya memberi kesempatan 

untuk berkembangnya isu negatif yang tidak dapat lagi dikendalikan 

melainkan juga mengurangi kesiapsiagaan dari pihak Polisi dan aparat 

keamanan itu sendiri untuk mengantisipasi huru-hara yang kemudian 

timbul. Dan menurut saksi korban Kapolres mengingatkan dirinya jangan 

sampai menceritakan 3 hal yaitu penelanjangan, penyiksaan dan 

ungkapan-ungkapan oknum Polisi yang melakukan pengeroyokan. 
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Secara keseluruhan, seandainya pihak Polisi setelah terjadi aksi 

fisik memberikan perhatian besar dan tidak berupaya menutupi masalah, 

tapi mohon maaf secara terbuka dan berjanji akan segera memecat Polisi 

yang bersalah probabilitas kerusuhan Tasikmalaya kecil terjadi. 

 
b. Faktor  Penahan 

Ketika Kapolres menyadari bahwa ada salah satu anggotanya telah 

melakukan tindakan brutal terhadap ajengan dan santrinya, ia lebih cenderung 

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Konflik tidak diakui dan dikelola 

tapi diabaikan. Dalam pengertian ini Polisi hanya meminta maaf disertai janji 

bahwa ongkos pengobatan atas penganiayaan akan ditanggung dan 

permohonan agar masalah ini tidak diungkap keluar karena seluruh masalah 

telah selesai. 

Hal yang kurang diperhatikan Kapolres adalah psikologis mereka 

yang menjadi korban. Sebagai korban, mereka bukan sekedar mengharapkan 

permohonan maaf dan biaya pengobatan. Mereka meminta keadilan. Mereka 

telah diperlakukan sewenang-wenang, bila Polisi juga beranggapan bahwa 

mereka juga telah berbuat hal yang sama terhadap Rizal, seharusnya hal itu 

diputuskan melalui mekanisme yang objektif yang bukan didasarkan balas 

dendam pribadi. Lebih dari itu mereka mengharapkan restitusi atau pemulihan 

kepada tekanan semula. 

Semua hal itu tidak dipenuhi. Pihak Polres bukan memberikan 

jaminan malah meminta agar mereka menutup rapat-rapat masalah itu 

(wawancara dengan ustadz Mahmud tanggal 15 juni 2004). Hal yang lebih 

disayangkan lagi Polisi kurang menunjukkan itikad baik. Para korban 

dibebaskan karena campur tangan pihak luar (Pemda). Polisi juga tidak 

langsung mengantar mereka ke Rumah Sakit setelah itu Polisi juga meminta 

mereka segera keluar dari Rumah Sakit dengan alasan keamanan. 

Menambah parah situasi tersebut pihak Pemda dan juga DPRD 

cenderung menyerahkan masalah ini kepada Polisi. Kedua lembaga ini 

menganggap masalah ini telah selesai. 
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Namun selanjutnya Pemda dalam posisi pasif. Pendekatannya lebih 

ditujukan kepada korban penganiayaan di Pondok Pesantren Condong. Bupati 

tidak cukup banyak melakukan pendekatan antisipatif kepada para santri di 

pondok lainnya. Bupati juga tidak banyak mengambil inisiatif untuk 

mempengaruhi kebijakan Polres yang sebenarnya yang sudah merosot 

kredibilitasnya di mata masyarakat Tasikmalaya. Padahal Pemda juga telah 

mengetahui sejumlah indikasi ke arah pengerahan massa yang berpotensi 

menghasilkan kerusuhan. Penjelasan resmi dan himbauan agar massa tidak 

terpancing itu cenderung terlambat karena baru dilakukan saat setelah 

pertemuan di Masjid Agung. Dalam hal ini pengoperasian kontrol sosial yang 

mencegah gejolak sosial (The operation of social control) (Neil Smelser, 1962 

: 15-17) tidak berlangsung. 

 
c. Faktor Peredam 

Hal yang patut dipuji adalah kenyataan tentara tidak memuntahkan 

sebutir pelurupun ketika huru-hara terjadi (Wawancara dengan Uyun M 

Yunus tanggal 18 Juni 2004). Sedemikian sehingga korban jiwa dapat 

dihindarkan pada tingkat yang paling minimal, dan kerusuhan pun dalam batas 

tertentu terkendali. Kehadiran tentara yang relatif disegani bagaimanapun 

harus diakui turut berjasa dalam memadamkan kerusuhan. 

Namun keterlambatan dan jumlah personil yang tidak memadai untuk 

dengan segera memadamkan aksi massa sangat disesalkan padahal ada pejabat 

Kodim yang memprediksi akan ada aksi. Seharusnya aparat telah sigap 

menghadapi kenyataan ini, Kehadiran sejak awal dalam jumlah yang 

signifikan meski memberikan efek psikologis yang negatif bagi massa tetapi 

positif untuk Polisi. Dengan begini kerusuhan bahkan luput. 

 
d. Faktor Katalis 

Kehadiran faktor pemicu, kurang berfungsinya faktor penahan dan 

faktor peredam mungkin tidak akan menghasilkan ledakan kerusuhan besar 

sekiranya tidak ada faktor katalis. Katalis merujuk kepada suatu substansi 

yang mempercepat proses dan bahkan faktor pengaruh langsung. 
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Ada dua faktor katalis yang berperan dalam kasus kerusuhan 

Tasikmalaya. Pertama adalah isu meninggalnya Mahmud Farid. Isu ini benar-

benar membuat anggota masyarakat yang mendengarnya menjadi peka dan 

emosional. Dan kedua adalah mobilisasi, pengerahan dan pengorganisasian 

massa oleh aktor intelektual yang disinyalir santri dan mahasiswa. Hal ini 

sebetulnya terbatas dalam upaya untuk mengadakan aksi protes sosial bukan 

kerusuhan. 

 
2. Anatomi Kerusuhan 

 
a. Kronologi Peristiwa 

Kronologi kejadian merujuk kepada pembabakan waktu, bagaimana 

suatu peristiwa berkembang menjadi peristiwa lainnya. Bagaimana aksi suatu 

aktor dalam situasi tertentu mengundang reaksi aktor lain dalam situasi yang 

berlainan sedemikian sehingga pada satu titik waktu menjadi kumulasi 

peristiwa yang melibatkan banyak aktor dengan reaksi-reaksi yang tipikal 

sesuai dengan situasi yang mereka hadapi masing-masing. 

Dalam bagian ini, penulis berusaha memperagakan bagaimana suatu 

peristiwa sederhana di sebuah lembaga pendidikan desa yang sebenarnya 

hanya melibatkan sedikit individu telah berkembang menjadi peristiwa 

kompleks yang dapat dianggap sebagai masalah sosial bagi suatu kota 

administratif berukuran 300 ribu penduduk. Pencurian yang dialkukan oleh 

seorang remaja, berkembang menjadi penganiayaan ustadz (Ajengan dalam 

bahasa Sunda) dan santri, pada gilirannya berakhir dengan kerusuhan massal. 

Dengan kata lain, singkatnya suatu kejadian memerlukan proses sebelum 

kejadian itu meledak menjadi masalah bersama. 

Secara singkat kerusuhan Tasikmalaya dapat dikisahkan kembali 

sebagai berikut : 

Hari Kamis, 19 Desember 1996 

Berawal dari Rizal Samsi (14) yaitu santri baru di Pondok Pesantren Riyadhul 

Ulum Wadda’wah desa Condong Cibeureum Tasikmalaya, Jawa barat. Ia 

adalah putra dari Kopka. Pol. Nursamsi anggota Serse Polres Tasikmalaya. 
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Rizal dihukum karena didapati mencuri uang temannya sesama santri. 

Hukuman ini dilakukan atas sepengetahuan pimpinan pontren K.H. Makmun 

Farid. Namun bukannya jera, Rizal justru meminta neneknya Ny. Nonoh 

untuk menceritakan  kepada ayahnya bahwa ia tanpa kesalahan dihukum oleh 

Habib dan dipukuli oleh seluruh santri (wawancara dengan ustadz Mahmud 

tanggal 15 Juni 2004). 

 

Hari Jumat, 20 Desember 1996 
Mendapat laporan dari Ny. Nonoh, Kopka Nursamsi tidak menerima 

perlakuan Habib terhadap anaknya itu. Ia mendatangi Habib dan Ikhsan di 

Pondok Pesantren. Sempat terjadi perang mulut namun berhasil didamaikan 

oleh pengasuh Pondok Pesantren lainnya (wawancara dengan ustadz Mahmud 

tanggal 15 juni 2004).

Hari Sabtu, 21 Desember 1996 
Kopka Nursamsi menganggap kasusnya belum selesai, Dilayangkanlah surat 

panggilan kepada Habib dan Ikhsan untuk menghadap ke Mapolres 

Tasikmalaya sebagai tersangka. Sedangkan ustadz Mahmud Farid dipanggil 

sebagai saksi (wawancara dengan ustadz Mahmud tanggal 15 juni 2004).

Ustadz Mahmud memenuhi panggilan pihak Polres namun keterangannya 

belum memadai karena Habib dan Ikhsan tidak turut serta dan disepakati 

mereka akan dipanggil kembali pada hari Senin, 23 Desember 1996. 

 

Hari Senin, 23 Desember 1996 
Pukul 10.00 WIB 

Habib, Ikhsan dan Ustadz Mahmud Farid memenuhi panggilan Polisi. Mereka 
ditemani Ate Musodik menantu K.H. Mahmud Farid pimpinan Pondok 
Pesantren Condong. Begitu menginjak halaman Polres, Habib dan Ikhsan 
langsung disambut dengan pukulan Kopka Nursamsi. Ustadz Mahmud 
mencoba menghentikannya namun  malah dianggap memberikan perlawanan 
terhadap Polisi (wawancara dengan ustad Mahmud tanggal 15 juni 2004). Tiga 
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anggota Polres lainnya yaitu Serda Agus M, Serda Agus Y dan Serda Dedi 
bertindak. Habib, Ikhsan dan Ustadz Mahmud menjadi sasaran pemukulan. 
Sedangkan Ate berhasil meloloskan diri dan langsung melaporkan kejadian itu 
kepada KH. Mahmun Farid pimpinan pesantren Condong yang langsung 
menelepon Bupati Tasikmalaya Sulyana WH (Wawancara dengan Ate 
Musoddik tanggal 16 Juni 2004 beliau mengatakan gelagat yang kurang baik 
dari Nursamsi saat pertama berpapasan dengan rombongan di halaman 
Mapolres Tasikmalaya terbukti. Ate melarikan diri saat para Polisi 
memfokuskan pemukulan terhadap Ustadz Mahmud dan langsung melaporkan 
kejadian kepada pimpinan KH. Makmun Farid yang langsung menghubungi 
Bupati melalui Telpon). Bupati memerintahkan Kabag Ketertiban dan 
Kakansospol untuk mengecek kejadian itu ke Mapolres. Diadakanlah 
musyawarah antara Kapolres dan pimpinan Pondok Pesantren Condong. 
Diputuskan bahwa permasalahan dianggap selesai dan tidak diperpanjang lagi 
(Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 28 Desember 1996 yang pada edisi itu menuliskan 
kronologi peristiwa). 

 

Pukul 15.00 WIB 
Ustadz Mahmud, Habib dan Ikhsan diantar pulang oleh Muspida. Kondisi 

fisik Ustadz Mahmud sangat lemah sehingga harus dirawat di Rumah Sakit 

Umum Tasikmalaya. Banyak luka memar di sekujur tubuhnya (Pengakuan 

ustadz Mahmud saat wawancara tanggal 15 Juni 2004). 

 
Hari Selasa, 24 Desember 1996 

Kondisi fisik Ustadz Mahmud akibat penganiayaan Polisi menimbulkan opini 

di kalangan santri yang akhirnya menyebar ke masyarakat. Jumlah masyarakat 

yang membesuk ke rumah sakit kian membanyak sehingga rumah sakit sesak 

dan ramai. Atas prakarsa Kapolres dan Pemda akhirnya Ustadz dan kedua 

santri itu dirawat di rumah (Pondok Pesantren Condong). 

 

Hari Rabu, 25 Desember 1996 
Tersiar kabar bahwa Ustadz Mahmud meninggal padahal yang meninggal 

dunia itu adalah seorang tukang kayu yang bernama Mahmud yang juga 

dirawat di rumah sakit yang sama. Berita kematian Ustadz Mahmud semakin 

menjadi-jadi dan tersebar luas ke masyarakat. Sepanjang siang (antara pukul 

11.00 sampai 17.00) sejumlah santri dan mahasiswa mengadakan pertemuan 
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di suatu perguruan tinggi Tasikmalaya (Wawancara dengan Asep Ilyas 

terpidana 24 bulan yang dituduh sebagai dalang kerusuhan Tasikmalaya pada 

tanggal 18 Juni 2004 saat itu dia sebagai Sekum PMII Tasikmalaya). 

Sementara itu Polres Tasikmalaya sudah menyerahkan empat oknum Polisi itu 

ke Denpom Garut (Keterangan itu didukung oleh keterangan yang diberikan 

Uyun M. Yunus Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya yang pada tahun 1996 

menjadi Dandim 0612 Tarumanegara Tasikmalaya. Wawancara pada tanggal 

18 Juli 2002). 

Pokok yang dibicarakan mahasiswa dan santri adalah pematangan acara yang 

dinamakan do’a bersama untuk esok harinya di Mesjib Agung Tasikmalaya 

dan koordinator kegiatan (Wawancara dengan Asep Ilyas tanggal 18 Juni 

2004). Mereka mengundang sejumlah pondok pesantren di Tasikmalaya untuk 

hadir bersama. Tak kurang dari tokoh seperti Ustadz Didi dari Pesantren 

Paseh, Tasikmalaya yang dikenal keras di Tasikmalaya hadir dalam acara 

tersebut.  

 

Hari kamis, 26 Desember 1996 
(Yang terjadi pada hari Kamis 26 Desember 1996 saat peristiwa kerusuhan 

berlangsung dalam mendeskripsikan kejadian penulis menggunakan dokumen 

tentang kerusuhan Tasikmalaya yang diterbitkan oleh Binmas Polres 

Tasikmalaya dan Buku Putih Kerusuhan Tasikmalaya yang diterbitkan oleh 

Gereja Katolik Hati Kudus Yesus terutama tentang perusakan terhadap gereja-

gereja dan kesaksian penulis sendiri). 

Sekitar pukul 08.00 WIB banyak orang berkumpul di Mesjid Agung. 

Sebagian besar bergerombol di halaman Mesjid, dan sebagian lagi berdiri di 

pelataran mengelilingi Mesjid Agung secara bujur sangkar. Panitia 

memerintahkan sebagian besar orang-orang yang berada di pelataran itu untuk 

segera memasuki bangunan Mesjid pukul 09.00 WIB acara yang disusun 

dapat berlangsung. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Abdul Fallah 

(Sekum PMII), dilanjutkan oleh pembacaan Kalam Illahi oleh Fahmi, ceramah 
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oleh Mihtahuddin dan do’a bersama oleh Marsidi Nadam. Acara selanjutnya 

yaitu konfirmasi oleh Danrem 0612 Kol. M. Yunus. Namun belum sempat 

berbicara banyak, mikrofon di tangan Kol. M. Yunus direbut oleh mahasiswa 

berambut gondrong yang bernama Mimih Haeruman (Keterangan  dari Abdul 

Muis saat wawancara tanggal 28 Juni 2004). 

Saat itu, penulis juga menyaksikan suasana dalam Mesjid yang 

tadinya tegang namun tenang berubah menjadi hingar bingar. Pernyataan 

Mimin Haeruman disambut dengan teriakan-teriakan membahana. Sekitar 

pukul 10.30 WIB massa yang berkumpul di dalam Mesjid keluar secara 

serentak, mereka kemudian disambut dengan sorak sorai  oleh massa yang 

berada di luar Mesjid yang jumlahnya terus menerus bertambah (Penulis 

menyaksikan kejadian ini saat itu masih kelas 1 SMU. Teriakan-teriakan 

emosional seperti Allahuakbar terdengar di mana-mana). 

Sesuai dengan hasil rapat para santri dan mahasiswa yang terlibat 

dalam kegiatan di dalam Mesjid Agung diminta untuk mengenakan janur 

kuning namun menurut saksi tidak terlihat tanda-tanda seperti itu (Keterangan 

Asep Ilyas saat wawancara tanggal 18 Juni 2004). Massa yang hadir adalah 

orang-orang biasa dengan pakaian biasa tanpa pengenal khusus. Untuk 

beberapa saat massa yang berkumpul di pelataran dan jalanan sekitar Mesjid 

Agung bergerombol diam tak tentu arah. Tapi tidak berapa lama kemudian 

sejumlah massa memisahkan diri bergerak ke arah gedung DPRD datu 

halaman dengan gedung Pemda. Beberapa terlihat seperti berdiskusi dengan 

sejumlah wakil rakyat (Kesaksian penulis). 

Massa kemudian berkumpul lagi di sekitar Mesjid Agung, beberapa 

mahasiswa berupaya menghimbau massa untuk membubarkan diri namun 

tidak digubris. Massa akhirnya bergerak setelah ada teriakan dari enam laki-

laki yang menurut saksi (Dokumen Binmas Polres Tasikmalaya tentang 

kerusuhan Tasikmalaya, hal. 70) berperawakan fisik seperti orang Timor-

Timur menuju Mapolres. Massa berhenti, dua tokoh mahasiswa dan satu orang 

berpakaian putih naik ke atas panggung di muka halaman Mapolres. 

Mahasiswa kembali beraksi menyatakan tuntutan yang dibacakan di Mesjid 
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Agung. Setelah itu Kapolres berusaha menjelaskan langkah-langkah yang 

telah diambil Polisi. Namun Mumuh Haerudin kembali beraksi dengan 

merebut mikrofon Kapolres (Keterangan dari Asep Ilyas saat wawancara 

tanggal 18 Juni 2004). 

Penjelasan dari Kapolres disambut dengan cemoohan-cemoohan dan 

teriakan-teriakan keagamaan. Pada akhirnya massa seakan hendak 

meninggalkan Mapolres kembali menuju ke Mesjid Agung dengan damai. 

Namun mendadak ada sebuah benda keras melayang menimpa kaca Mapolres. 

Tindakan itu langsung diikuti oleh massa. Berbagai benda mulai dari sandal, 

sepatu hingga batu melayang. Upaya Kapolres untuk menenangkan massa 

sama sekali tidak berguna. Demikian pula upaya Bupati yang tergopoh-gopoh 

meninggalkan rapat bersama Ketua DPRD menuju pusat kerusuhan dan 

berteriak di bawah hujan batu agar massa menjadi tenang. Beruntung ia segera 

diamankan para stafnya. 

Beberapa Polisi terluka. Moral massa pun bangkit. Mereka bukan lagi 

sekedar menimpuk, melainkan menyerang dan mengejar-ngejar Polisi hingga 

para Polisi pun melarikan diri dan dengan segera melepaskan seragam mereka. 

Sebagian lari ke Makodim, ke rumah-rumah penduduk dan gedung-gedung 

pemerintahan (Keterangan dari Asep Ilyas saat wawancara tanggal                 

18 Juni 2004). 

 
b. Durasi, Pemetaan dan Mobilitas Kerusuhan 

Rencana pertemuan Pemda yang disusun hari Rabu tentu saja gagal. 

Danrem, Dandim dan Bupati serta sejumlah pejabat dan beberapa Ustadz 

Shalat Dzuhur berjamaah (Wawancara dengan H. Oman Rusman tanggal       

21 Juni 2004). 

Sementara itu orang-orang yang telah melakukan shalat segera keluar, 

menggabungkan diri dengan massa yang berada di luar. Secara keseluruhan 

saat itu jumlah massa yang berkumpul telah mencapai sekitar 10.000 orang, 

jumlah itu terus bertambah. Sebagian tambahan itu berasal dari massa 

Tasikmalaya itu sendiri, yang datang dari beberapa kecamatan seperti 



65

Singaparna, Kawalu dan sebagainya. Sebagian berasal dari pelajar yang baru 

pulang sekolah. Memang pada jam 11.40 ada instruksi dari Kepala Kantor 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tasikmalaya kepada setiap sekolah 

untuk menahan para pelajar agar tidak pulang dulu hingga situasi aman. 

Namun efektivitas instruksi ini diragukan. Sejumlah pelajar tetap dapat 

meloloskan diri dan bukannya tidak mungkin ada sekolah yang tidak 

mengetahui instruksi tersebut. Lagi pula instruksi itu jelas tidak menjangkau 

para pelajar sekolah siang yang datang dari rumah mereka masing-masing dan 

melintasi pusat keramaian kota (Dokumen Binmas Polres : 71). 

Secara kronologis pemetaan dan mobilitas kerusuhan Tasikmalaya dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Jam 11.00 WIB : Pusat Kota (masa memusat di sekitar Mesjid Agung). 

Massa bergerak pertama kali ke gedung DPRD. Mereka bertatap muka dengan 

sejumlah wakil rakyat. Tanpa diketahui penyebabnya, massa kemudian 

merusak pintu pagar. Mereka menggabungkan diri kembali ke massa yang 

jumlahnya lebih besar di sekitar Mesjid Agung (Keterangan dari Mudin 

Sutaryadi saat wawancara tanggal 10 Juni 2004. Saat itu Mudin meminta 

massa untuk tidak anarkhis dan menjanjikan akan segera menuntaskan 

masalah yang melibatkan Polisi itu). 

Masa kemudian bergerak ke Mapolres di Jalan Yudanegara yang jaraknya 20 

– 30 meter dari Mesjid Agung. Massa mengadakan aksi unjuk rasa dan 

kemudian berkembang menjadi aksi pelemparan benda-benda keras ke 

jendela-jendela kaca dan atap kantor Polres. Para Polisi melarikan diri, dan 

sejumlah orang mengejarnya. Akhirnya massa pun memecahkan diri ke dalam 

kelompok-kelompok kecil (Kesaksian penulis). 

 

Jam 11.30 WIB 
Beberapa Polisi melarikan diri ke Kantor Walikota (Kotip). Sejumlah orang 

kemudian melempar batu ke arah kaca-kaca kantor, dan merekapun bergabung 

lagi dengan massa. Sementara itu, sejumlah orang melakukan aksi 
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pengrusakan terhadap beberapa mobil yang diparkir di sekitar Jalan 

Yudanegara di antara Mesjid Agung dan mapolres, kemudian merekapun 

membakar berbagai kendaraan itu (Harian umum Pikiran Rakyat tanggal 27 

Desember 1996). 

Bupati Sulyana WH yang berhasil menyelamatkan diri kemudian pergi ke 

Mesjid Agung, dengan menggunakan alat pengeras suara yang terdapat di 

sana ia menyerukan agar massa tenang, dan membubarkan diri. Sejumlah 

massa menjatangi Gereja HKBP di Jalan Merdeka, melempari kaca, 

mengeluarkan sejumlah perabotan yang ada di gedung dan membakarnya. 

Mereka juga mendatangi toko Ban, lalu membakarnya (Dokumen Binmas 

Polres : 72). 

Kembali ke pusat kota, terdengar adzan Dzuhur, massa yang berada di sekitar 

Mesjid Agung segera menghentikan aksi mereka. Sebagian melaksanakan 

Shalat dan beristirahat di halaman Mesjid sepanjang jalan yang memutari 

Mesjid. 

 

Jam 12.00 WIB 
Shalat Dzuhur seperti biasa, pengecualian yang mencolok tentu saja terletak 

banyaknya jamaah yang hadir pada saat itu. Suasana Mesjid saat itu seakan 

layaknya Shalat Jum’at. Namun pada saat yang sama ada kegiatan lain yang 

tak terduga. Sejumlah orang mendatangi Gereja Kristen Pasundan (GKP) di Jl. 

Selakaso 61. Mereka melempar, merusak, membakar gedung gereja kemudian 

pergi (Dokumen Binmas Polres :73). 

Sesudah shalat, massa keluar dari Mesjid dan menggabungkan diri dengan 

massa yang berada di luar yang jumlahnya bertambah banyak. 

 

Jam 12.30 Pusat Kota di sekitar Jl. KH. Mustofa 
Secara perlahan tapi pasti, seakan ada yang memberikan komando, massa 

kemudian bergerak kembali menyusuri Jl. KH. Mustofa yang merupakan jalan 
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protokol Tasikmalaya dimana terletak pusat pertokoan. Mungkin karena telah 

mendengar dan melihat langsung bagaimana kerusuhan telah berlangsung di 

Mapolres, banyak toko-toko di depat perempatan Jalan Mustofa dan 

Yudanegara tutup. Massa mulai merusak dan menghancurkan mulai dari 

benda-benda dan sarana lalu-lintas hingga ke pot-pot yang terletak di 

sepanjang jalan raya menuju ke 3 pusat perbelanjaan terbesar di Kota 

Tasikmalaya yaitu Yogya, Agung, dan Samudera yang letaknya berdekatan 

(Dokumen Binmas Polres : 73).

Mereka mengadakan aksi pelemparan dan pengrusakan. Kendati demikian 

nampaknya pihak Toserba juga telah mengantisipasi kemungkinan hal itu, 

mereka segera menutup toko. Akibatnya kerusakan ketiga toserba itu minimal. 

Massa tidak sempat menghancurkan sama sekali toserba itu dengan cara 

membakar (Penulis yang saat itu bergabung dengan arus massa melihat ketiga 

supermarket terbesar di Tasikmalaya itu tidak dibakar). 

Sejumlah massa masuk ke gereja mengadakan pengrusakan dan pembakaran 

gereja GKI di Jalan Veteran No. 49, dalam kesempatan itu gedung sekolah 

TK, SD Kristen di Jl. Selakaso milik GKI juga dibakar habis. Saat yang sama 

juga Gereja Pantekosta Indonesia di. Jl. Panyurutan diserbu massa dan dibakar 

(Buku Putih Kerusuhan Tasikmalaya yang diterbitkan oleh Geraja Katolik 

Hati Kudus Yesus Tasikmalaya : 11). 

 

Jam 13.00 WIB Pusat Kota, menyebar 
Mulai dari sini massa tidak lagi bergerombol dalam suatu kesatuan yang solid, 

tetapi mereka menyebar. Sebagian menyerang toko-toko lainnya yang berada 

di sepanjang Jl. KH. Mustofa. Sebagian hanya menonton sambil berteriak-

teriak, dan sebagian lagi berbelok ke Jalan Cihideung. Kelompok massa 

lainnya menyerang Toko Matahari yang terletak agak jauh dari jalan protokol 

dan membakar toserba itu (Dokumen Binmas Polres : 74). 

Di tempat lain, agar jauh dari pusat pertokoan utama, massa menyerang 

Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Jl. Tentara Pelajar No. 19. Mereka merusak 
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dan menghancurkan bangunan gereja dan mobil. Sebagian massa lainnya 

melempar dan membakar mobil Gereja Katholik Hati Kudus di Jl. Sutisna 

Senjaya No. 50. Hanya beberapa rumah dari situ, sejumlah orang juga 

melempari kaca merusak bangku serta peralatan sound system Geraja 

Kerasulan Baru yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 50. Mereka berusaha 

membakarnya namun tidak berhasil lalu pergi begitu saja (Buku Putih Gereja 

Katolik : 12). 

Dalam perjalanan, semakin banyak massa yang merusak sarana dan prasarana 

kota mulai pot-pot bunga, telepon umum, lampu stopan tanda lalu lintas dan 

jaringan listrik. Massa juga menggulingkan sejumlah kendaraan yang sedang 

diparkir dan ditinggalkan pemiliknya (Kesaksian penulis). 

 

Jam 13.30 
Massa terus mengadakan aksi pengrusakan di mana-mana terutama di 

kawasan pusat perbelanjaan. Pada saat yang sama ada kelompok massa yang 

nampaknya memusatkan perhatiannya kepada aksi pengrusakan tempat-

tempat ibadah. Giliran Vihara dan gereja Pantekosta di Jl. RAA. 

Wiratanuningrat No. 43 menjadi sasaran pengrusakan. Tidak lama kemudian 

massa melakukan penghancuran kaca-kaca, ruang TK serta pos penjagaan 

Gereja Kristen Immanuel di Jl. Utaryo No. 11 (Dokumen Binmas Polres : 75). 

 

Jam 14.00 WIB 
Sementara aksi pengrusakan dan pembakaran berbagai fasilitas kota terus 

berlangsung, para pemimpin Pondok Pesantren dan Muspida serta Danrem 

sedang mengadakan musyawarah di Pendopo Kabupaten (DokumenBinmas 

Polres : 75). Dari tempat ketinggian dapat disaksikan asap mngepul kehitaman 

di berbagai penjuru kota. Massa tidak hanya membakar motor, mobil, gereja 

dan toko melainkan juga hotel bahkan pabrik. Dan aksi pengrusakan serta 

pembakaran sudah tidak lagi memusat di pusat kota, melainkan juga sudah 

hampir merata menyebar hingga ke pinggiran kota. 
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Jam 14.30 WIB 
Aksi massa terus berlangsung, massa mulai menyebar tergabung dalam 

kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok ini merusak GKI Sion di Jl. 

Tentara Pelajart No. 08 (Buku Putih : 13). 

 

Jam 15.00 WIB (Massa di Pusat dan Pinggiran kota Menyebar) 

Bantuan aparat keamanan tiba, mereka berasal dari Yonif 301, 303, 321 dan 

323, serta Brigif Kostrad. Masing-masing mengirimkan 1 SSK (Satuan 

Setingkat Kompi). Mereka dikerahkan ke pusat kota, di sekitar jalan protokol, 

di sekitar kawasan pertokoan dan memperkuat keamanan di bagian-bagian 

kritis kota. Aparat keamanan juga secara ketat mengadakan blokade di daerah 

pinggiran kota, menahan mereka yang bukan penduduk Tasikmalaya untuk 

masuk ke pusat kota (Wawancara dengan Uyun M. Yunus tanggal                  

18 Juni 2004). 

Namun kehadiran mereka tidak serta merta menyurutkan aksi massa yang 

sedang berlangsung. Bagaimanapun jumlah mereka secara keseluruhan masih 

tetap kecil, sehingga kurang efektif untuk menghentikan kerusuhan massa 

yang berlangsung tersebar di penjuru kota. 

Sementara itu, di tempat lain para spesialis perusak gereja kembali beraksi. 

Massa mendatangi lagi gereja GKI Sion, mereka mencoba mendobrak pintu 

gerbang tapi kembali tidak berhasil. Saat yang sama datang lagi massa ke 

Gereja Hati Kudus, melempar dan merusak pastoran serta sekolah milik 

gereja. Massa juga mendatangi lagi Gereja Kristen Immanuel (Buku Putih : 

14). 

 

Jam 15.30 WIB 
Massa kembali melempar dan merusak Gereja GBI serta membakar 

perpustakaan dan Pos Satpam. Massa melakukan penyerangan sebanyak 

empat kali dan dua di antaranya pembakaran. Sementara itu di pusat kota 
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massa bergerak kembali ke arah Jl. Gunung Sabeulah. Di sini aksi 

pengrusakan pun terjadi kembali. Sejumlah massa ada yang mengambil kasur 

dari toko dan dibakar di tengah jalan. 

 
Jam 16.00 WIB Pusat dan Pinggiran Kota Menyebar (Buku Putih : 14).

Aksi di pusat kota mereda pada jam ini. Dengan demikian aksi massa di pusat 

kota terutama di kawasan bisnis menjadi sangat jauh berkurang. Tetapi tidak 

berarti berhenti sama sekali. Di kawasan lainnya massa kembali datang ke 

GKI Sion. Kali ini usaha mereka untuk mendobrak pintu gerbang berhasil. 

Mereka merusak 1 buah mobil milik gereja dan membakar gedung gereja. 

Sementara itu di daerah pinggiran dilaporkan, dengan menggunakan truk-truk 

berukuran besar, massa berdatangan dan menabrak pabrik-pabrik tertutup 

rapat. Mereka membakar pabrik-pabrik tersebut (Buku putih : 15).

Secara bertahap massa akhirnya mengurangi aksi-aksi pengrusakan. 

Nampaknya massa mulai merasa kelelahan setelah seharian merusak dan 

mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Pemadaman listrik di 

seluruh kota membuat massa malas meninggalkan rumah. Penerangan umum 

yang tersisa adalah kobaran api yang terlihat di beberapa penjuru kota. 

 
Jam 20.30 WIB (Massa di pinggiran kota memusat) 

Sementara kerusuhan di pusat kota mereda secara signifikan, sejumlah aksi 

masih tetap dilakukan di pinggiran kota Tasikmalaya. Massa merusak markas 

Brimob sedangkan gapuranya dibakar. Polsek Singaparna dan Kawalu dirusak 

oleh sejumlah massa setempat. 

 

Jam 21.00 WIB 
Pangdam Siliwangi mengancam akan memberlakukan tindakan keras kepada 

massa yang tetap melakukan aksi kerusuhan. Secara teknis masyarakat 

nampaknya memahami bahwa hal ini berarti perintah tembak di tempat. Dan 

karena itu secara keseluruhan situasi sepenuhnya sudah terkendali. 
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Pada jam yang sama pimpinan Pondok Pesantren Condong KH. Makmun dan 

Kapolda Jawa Barat memberikan himbauan di radio yang pada intinya 

meminta penduduk bersikap tenang dan waspada tidak terpengaruh oleh isu-

isu yang menyesatkan yang dilancarkan pihak ketiga. Akhirnya sekitar jam 

23.00 – 24.00 WIB kerusuhan sama sekali berhenti (Pikiran Rakyat, tanggal 

27 Desember 1996). 

Jumat, 27 Desember 1996 
Secara keseluruhan kerusuhan memang telah berhenti. Namun bukan berarti 

tidak ada sama sekali aksi. Beberapa kejadian kerusuhan masih dilaporkan 

terjadi secara sporadis baik di pusat kota, pinggiran kota maupun luar kota. 

 

Jam 07.00 WIB 
Sejumlah perusuh dilaporkan membakar sejumlah truk di Jl. Soekarni-Hatta. 

Namun kerusuhan itu nampaknya bersifat lokal. Di tempat-tempat lain 

suasana berlangsung tenang terkendali. Hanya sisa-sisa bangunan dan benda 

yang terbakar masih mengeluarkan api dan asap (Dokumen Binmas Polres : 

74). 

 

Jam 09.00 WIB 
Kerusuhan yang melibatkan aksi pembakaran sempat menjalar ke Ciawi, 

sekitar 20 Km sebelah barat kota tasikmalaya. Di kecamatan ini, lima toko 

dibakar juga di pertigaan Tasik-Kawalu 6 buah truk dilalap api (Dokumen 

Binmas Polres : 76). 

 

Jam 10.30 – 13.00 WIB (Massa di pusat dan pinggiran kota) 

Pada hari ini umumnya penduduk Tasikmalaya melakukan ibadah shalat 

Jumat. Hal sama dilakukan di Mesjid Agung. Pada kesempatan ini Shalat 
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Jumat dihadiri oleh beberapa pejabat daerah seperti Pangdam Siliwangi, 

Kapolda Jabar, Danrem dan Dandim 0612 Tarumanegara. 

Shalat Jumat juga diselenggarakan di Mesjid Al Barokah di kawasan gedung 

Pemda dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya dan Ketua 

DPRD Jawa Barat (Dokumen Binmas Polres : 76) 

Jam 14.00 WIB (Massa di pinggiran kota) 

Dengan mengendarai sepeda motor dari berbagai daerah sekelompok massa 

berusaha memasuki kota tasikmalaya dari daerah Ciawi menuju Jamanis. 

Usaha tersebut berhasil dihadang oleh aparat keamanan (Dokumen Binmas 

Polres : 77). 

Pada jam yang sama di pusat kota, para pengurus NU cabang Kab. 

Tasikmalaya mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi kejadian 26 

Desember dan mengeluarkan himbauan agar warga NU tidak terpancing untuk 

melakukan aksi kerusuhan, serta menyesalkan atas terjadinya aksi 

penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi. 

 
Jam 15.00 WIB (Massa di pusat kota dan luar kota) 

Massa datang lagi ke gereja Hati Kudus dan membakar habis gedung gereja. 

Yang dibakar massa adalah ruang tidur dan tamu, ruang dalam aula ruang 

pertemuan paroki, kantin paroki, pastori, mobil sebanyak 4 buah, dan gedung 

sekolah SD dan SMP Yos Sudarso (Buku Putih : 16). 

Massa datang lagi dengan menumpang 2 buah truk dan dipersenjatai clurit 

merusak Gereja Tabernakel di Jl. Veteran. Dalam peristiwa itu hanya ruang 

do’a di lantai 2 serta ruang pastori yang selamat dari pengrusakan. Gereja 

Bethel Tabernakel yang terletak sekitar 85 Km selatan Tasikmalaya juga 

dibakar oleh sejumlah massa namun berhasil dipadamkan oleh jemaat dan 

penduduk setempat. Selanjutnya, Gereja Kristen Pasundan di Kecamatan 

Cipatujah, 70 Km dari Tasikmalaya serta  gereja Katolik Palamengu 21 Km 

dari Tasikmalaya dirusak oleh sejumlah orang (Buku Putih : 18). 
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Sementara itu pusat kota ada aktivitas lain yang menarik. Banyak penduduk 

membanjiri jalan-jalan protokol di Tasikmalaya bukan untuk melanjutkan 

kerusuhan tetapi menyaksikan hasil kerusuhan. 

 

Sabtu, 28 Desember 1996 
Beberapa pertokoan yang terletak jauh dari pusat kerusuhan sudah melakukan 

kegiatan sehari-hari. Sedangkan toko-toko yang terletak di jalan protokol 

(pusat kerusuhan) sebagian besar masih tutup. Para pemilik dan pekerja 

umumnya masih sibuk membersihkan puing-puing dan kaca-kaca. Sementara 

transportasi angkutan kota telah normal kembali (Dokumen Binmas Polres : 

78). 

 
c. Deskripsi Kerusakan  

Kerusakan atau kerugian dalam suatu kerusuhan memberikan 

gambaran mengenai tanda-tanda kemarahan massa. Ada 2 jenis kerugian yang 

dialami oleh Tasikmalaya selama kerusuhan (Tim ISAI : 29).

1) Kerugian Jiwa 

Kerusuhan Tasikmalaya telah mengakibatkan 15 orang luka-luka 

dan 4 orang meninggal dunia. Mereka yang luka-luka diakibatkan karena 

timpukan benda-benda keras pada bagian muka dan kepala. 

Sedangkan korban tewas 4 orang. Mereka adalah Kiok Wie Wie 

(Ny. Anton Sutejo) pemilik toko kulit di persimpangan Jl. KH. Mustofa 

tewas terbakar bersama tokonya. Sipek (Eii Santoso) pemilik toko roti di 

Jl. Tentara Pelajar yang meninggal karena serangan jantung saat perusuh 

dengan menggunakan truk menghancurkan tokonya. Ririn warga 

Cibeureum yang terjatuh dari angkutan kota yang digunakan para perusuh 

dan seorang lagi tanpa identitas ditemukan tewas diduga jatuh dari 

kendaraan yang digunakan para perusuh ketika melakukan aksinya. 
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2) Kerugian Material 

Total kerugian kerusuhan Tasikmalaya mencapai Rp. 85 Miliar. 

Dari jumlah tersebut kerugian terbesar dialami oleh fasilitas bagi 

masyarakat (97,05%) berikutnya adalah fasilitas sosial masyarakat 

(1,79%), Pemda (0,75%) dan Polisi (0,22%). Rincian kerugian materi 

sebagai berikut : 

Tabel 11. Kerugian materi 

No. Objek Kerugian Jumlah Kondisi 

1. Gereja 12 Rusak berat 

2. Kelenteng 2 Rusak ringan 

3. Sekolah Kristen 2 Rusak ringan 

4. Kantor Polisi 15 Rusak berat 

5. Toko 110 Rusak berat 

6. Pabrik 4 Dibakar 

7. Kendaraan Roda Empat 107 Dibakar 

8. Sepeda motor 22 Dibakar 

9. Dealer 8 Dibakar 

10. Rumah tinggal 7 Dibakar dan rusak 
Sumber : Buku Amarah Tasikmalaya Konflik di Basis Islam : 29 

 
d. Profil Aktor-aktor Penentu Menuju Kerusuhan 

Ada lima individu yang memiliki kontribusi yang sangat menentukan 

dalam insiden Tasikmalaya. Mereka sebenarnya adalah tipikal pribadi yang 

dapat ditemui dimanapun di dunia ini. Hanya karena koinsidensi sejarah, 

hidup mereka dipertalikan satu sama lain. Hasilnya adalah ledakan sosial yang 

dramatis. Lima individu tersebut adalah : 

Rizal 
Santri yang saat itu berusia 14 tahun. Berasal dari keluarga broken 

home. Ayahnya bernama Nursamsi, seorang anggota serse Polres 

Tasikmalaya berpangkap Kopka. Sedangkan ibunya bercerai dengan 

Nursamsi sehingga Rizal memiliki seorang ibu tiri. Rizal tinggal bersama 
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neneknya Ny. Nonoh. Mereka semua bertempat tinggal di desa Condong tidak 

jauh dari Ponpes Riyaddul Ulum Wadda. Tidak seperti santri lainnya Rizal 

menginap di rumahnya sehingga sebutan untuk Rizal adalah santri kalong. 

Selain ikut pesantren Rizal juga sekolah di SMP Angkasa Kecamatan 

Cibeureum. Saat peristiwa, Rizal duduk di kelas 2 sekolah tersebut 

(Wawancara dengan Rizal tanggal 22 Juni 2004). 

Nursamsi 
Seorang tamtama Polisi berpangkat Kopka. Masa bakti Nursamsi 

sebagai aparat penegak hukum di Polri sudah berlangsung 17 tahun. Di Polres 

Tasikmalaya sendiri ia sudah bertugas selama 5 tahun. Nursamsi mengawali 

kariernya pada tahun 1979 dan sempat bertugas sebagai Brimob di 

Purwakarta. Pada tahun 1982 ia ditugaskan di Timor Timur selama 1 tahun. 

Di luar tugas rutin sehari-hari, Nursamsi menjadi anggota Dewan Keluarga 

Masjid (DKM) dan sebagai pembina mental dan rohani para anggota 

kepolisian di tempat ia bekerja (Wawancara dengan Nursamsi tanggal 22 Juni 

2004). 

 

Habib 
Nama lengkapnya adalah Habib Hamdani Ali dan saat peristiwa 

berusia 22 tahun. Di Ponpes Condong selain menjabat sebagai ketua 

keamanan yang telah disandangnya selama 2 tahun, juga sebagai guru 

mengaji dan bahasa Inggris. Bersama para santri lainnya, ia pun 

mengembangkan perikanan dan pertanian. Sebagai ketua keamanan Ponpes, 

Habib tentu bertanggung jawab menegakkan disiplin para santri. Sebagaimana 

lazimnya pesantren, mereka memiliki sejumlah peraturan lengkap dengan 

sangsinya bila ada santri yang melanggar. 

 

Mahmud Farid 
Berusia 37 tahun dan mengandang gelar Drs. ini adalah putra KH. 

Makmun Farid pimpinan Ponpes Condong. Selain mengajar di pesantren ia 
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juga mengajar di berbagai sekolah umum (SMP/SMA) di Tasikmalaya. 

Mahmud Farid adalah alumnus Ponpes Modern Gontor dan menjadi 

koordinator alumni Gontor se-Jawa Barat (Wawancara dengan Ustadz 

Mahmudz Farid tanggal 15 Juni 2004). 

 

Mimih Haeruman 
Berusia 30 tahun pada saat peristiwa. Adalah aktivis berbagai 

organisasi. Mimih memegang jabatan Sekretaris Umum PMII cabang Garut. 

Juga organisasi lainnya. Ia pernah berdemonstrasi menentang pembangunan 

irigasi Cigalontang di Jakarta, bersama LBH mengadakan unjuk rasa 

mengecam Edi Tansil, menentang minuman keras (miras), unjuk rasa kasus 

pasar Cikurubuk dan pembebasan tanah di Ciawi ke DPRD II Tasikmalaya 

(Tentang orang ini penulis dapatkan keterangannya dari buku Amarah 

Tasikmalaya). 

 
e. Profil Massa dan Perusuh 

Sebelum memberikan gambaran mengenai profil itu sendiri, perlu 

ditegaskan pembedaan pengertian antara massa dan perusuh. Istilah massa 

lebih merujuk kepada peserta aktif protes sosial dan penonton yang tidak 

terlibat dalam kegiatan pengrusakan. Sedangkan perusuh meliputi baik peserta 

yang melakukan pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan (Dokumen 

Binmas Polres, hal. 49). 

Merujuk kepada atribut-atribut fisik, penelitian ini mendapatkan 

kenyataan secara umum bahwa massa dan perusuh adalah kebanyakan 

pemuda dan hanya sedikit yang berusia setengah baya apalagi wanita. 

Massa yang terlibat dalam Kerusuhan Tasikmalaya itu dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok. Pertama adalah kelompok yang merasa bertanggung 

jawab secara moral  untuk membela ustadz, ulama dan pesantren. Mereka 

adalah para santri. Kedua adalah kelompok yang kecewa dengan keadaan 

ekonomi yang manifestasinya menjadi kelompok anti Cina yaitu para 
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pedagang dan ketiga adalah kelompok yang kecewa terhadap Polisi yang 

wujudnya menjadi kelompok anti Polisi. Mereka terdiri atas sopir, kenek, dan 

preman (Dokumen Binmas Polres : 50). 

 

C. Dampak Dan Upaya Penanganan Kerusuhan 

 
Tahun 1996 tercatat sebagai tahun dimana banyak terjadi kerusuhan sosial. 

Tidak mengherankan memang, dari catatan sejarah Indonesia modern, selama 

setangah abad terakhir kekerasan tampil dominan, pertumbahan darah terjadi 

susul menyusul seolah tak pernah berhenti (Daliso Mangunkusumo, 1999 : 35). 

Kejenuhan masyarakat akibat ketimpangan struktur sosial sesungguhnya 

merupakan motif dominan pemicu berbagai ekrusuhan yang terjadi, sehingga 

sekecil apapun penyulutnya kerusuhan  mudah meledak (Amien Rais dalam Tim 

Isai, hal.39). Amien melihat akar masalah yang meledakkan kerusuhan di 

berbagai kota di tahun 1996 rupanya sama saja yaitu jurang kaum kaya dan 

miskin semakin lebar. “Ibaratnya seperti rumput kering yang siap disulut dengan 

api. Apa saja yang menjadi pemantuk (trigger) akan mengakibatkan kebakaran 

yang luas”). Ketimpangan struktur sosial terjadi ketika penguasa dengan alasan-

alasan politis untuk melanggengkan kekuasaan, memaksakan terjadinya 

homogenisasi kultural dalam masyarakat Indonesia. Keadaan rakyat yang masih 

terbagi dalam beberapa fase kemajuan kultural, ada yang sudah hidup dalam era 

pra agrikultural dipaksa menerima keseragaman bentuk pembangunan yang 

digariskan oleh pemerintah. Keseragaman bentuk pembangunan yang digariskan 

oleh pemerintah. Keseragaman bentuk dan pola pembangunan tanpa 

mempertimbangkan potensi dan budaya lokal itulah yang sering membuat gap 

ekonomi maupun politik. Praktek-praktek KKN beberapa orang yang dekat 

dengan kekuasaan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik dibanding mereka 

yang jauh dengan pusaran kekuasaan (Daliso Mangunkusumo, 1999 : 36). 

Dalam hal ini, menurut Ustadz Didi, etnis Cina dan penganut Nasrani di 

Tasikmalaya yang dipandang sebagai pendatang baru, sering dipandang sebagai 

pihak yang diberi keleluasaan pengelolaan ekonomi yang lebih oleh pemerintah 
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seperti kasus pemindahan pasar induk lama ke Cikurubak, ternyata areal pasar 

lama tersebut hendak dijadikan mall yang besar yang dimiliki oleh A Siong, 

pengusaha keturunan Cina. Kemakmuran yang dinikmati etnis pendatang ini 

menimbulkan kecemburuan sosial penduduk asli. Khususnya pada etnis Cina, 

kecemburuan sebenarnya ditujukan pada kebijakan pemerintah yang banyak 

memberika fasilitas dan kemudahan lainnya pada mereka (Wawancara dengan 

Ustadz Didi tanggal 24 Juni 2004). Pemberian fasilitas ini mendatangkan 

keuntungan pribadi bagi si pemberi fasilitas (kolusi). Kecemburuan itu semakin 

diperburuk oleh sikap arogan aparat pemerintahan (unsur-unsur Muspida seperti 

Pemda, DPRD, Kodim, Kejaksaan dan Polisi). Aparat pemerintah menganggap 

diri sebagai tuan yang harus dilayani bukan menempatkan diri sebagai pelayan 

masyarakat. Sikap ini memunculkan stigma di masyarakat bahwa arogansi 

merupakan simbolisasi kekuasaan. 

Kebijakan politik yang anti oposisi, memunculkan sikap radikal kelompok 

masyarakat. Apa yang terjadi merupakan indikasi dari ketidaksetujuan rakyat 

terhadap pola-pola yang diterapkan pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial 

maupun politik. Ketidaksetujuan itu muncul dalam bentuk negatif dengan 

pengrusakan simbol-simbol kekuasaan. 

Penelitian tersebut adalah dampak yang dirasakan segenap penduduk 

Tasikmalaya terutama yang terkena langsung maupun yang tidak langsung 

menyaksikan kerusukan. 

 
1. Dampak Kerusuhan 

 
a. Dampak Fisik 

Saat kerusuhan berlangsung, massa yang berbaur memiliki emosi 

yang sama. Massa kesal dan marah terhadap perilaku aparat Kepolisian yang 

menganiaya Ajengan (ustadz) yang dihormati dengan menghancurkan 

sejumlah pertokoan dan gereja yang dirasakan adalah solidaritas keagamaan. 

Untuk pertokoan yang letaknya jauh dari pusat kerusuhan di depan pintunya 

ditulisi “Toko ini milik Muslim” juga hal serupa dilakukan di rumah-rumah 
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penduduk. Ini dilakukan demi memenuhi solidaritas keagamaan yang berubah 

menjadi upaya penyelamatan dari amukan massa. 

Apa yang terjadi dengan warga etnis Cina dan warga non muslim saat 

kerusuhan? Pengakuan Pastor Siswa Subrata saat gerejanya sedang dirusak 

massa dia berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang 

gereja dan bersembunyi di rumah salah seorang penduduk muslim 

(Wawancara dengan pastor Siswa  Subrata 23 Juni 2004). Juga pengakuan 

Aceng, saat massa akan membakar toko material cukup terkenal di daerahnya 

dan toko tersebut berada di lingkungan padat rumah penduduk dia dan 

beberapa warga setempat berembuk dengan massa yang siap membakar toko 

itu. Menurut dia pemilik toko tersebut orangnya baik dan dermawan sehingga 

keberatan jika toko tersebut dibakar. Massa pun mengurungkan niatnya dan 

hanya mendapatkan sebuah mobil yang sedang diparkir menjadi korbannya 

(Wawancara dengan Aceng tanggal 24 Juni 2004. Toko yang dimaksud 

adalah Toko Trisakti sebuah toko material yang cukup besar dan terkenal di 

Tasikmalaya sedangkan sebuah mobil yang terkena sasaran adalah mobil 

sedan mewah merk BMW). Juga penuturan salah satu Bakom PKB 

Tasikmalaya yang keturunan Cina, dia selamat berkat bantuan para 

tetangganya yang muslim (Wawancara dengan Heryanto Tendi tanggal 22 

juni 2004). 

Melihat fakta ini sebetulnya dehari-hari warga minoritas (Cina dan 

Kristen) dengan warga pribumi sendiri baik dan akur. Yang terjadi adalah 

mereka banyak yang terkena dampak dari sasaran kemarahan yang 

sebenarnya yaitu Polisi. Meski demikian mereka tetap menjadi pihak yang 

dicemburui secara ekonomi karena praktis lebih mapan dibanding dengan 

mayoritas penduduk pribumi dan ini menjadi persepsi tersendiri masyarakat 

terhadap mereka. Beberapa hari setelah peristiwa banyak warga keturunan ini 

meninggalkan Tasikmalaya sebagai upaya penyelamatan diri. 

Yang menjadi fenomena adalah banyak karyawan Toko khususnya 

yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini karena toko 

tempat mereka bekerja hangus. Masalah ini dapat diselesaikan setelah adanya 



80

intervensi Pemda yang melakukan lobby dengan para pengusaha dan Bank 

(Wawancara dengan Oman Roesman 21 Juni 2004. Ditambahkan beliau 

jumlah para pekerja yang terkena PHK mencapai 1000 orang. Data ini beliau 

dapatkan saat menerima laporan anggota HAM Charles Himawan.). Ini 

menjadikan dampak ekonomi jangka panjang dari kerusuhan. 

Dampak kerusuhan juga mengakibatkan diliburkannya sekolah-

sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTA, kantor-kantor pemerintahan dan 

swasta (Pikiran Rakyat edisi Jumat 27 Desember 1996). Aktivitas kembali 

normal mulai tanggal 29 Desember 1996. Selain itu, dampak ekonomi jangka 

pendek dari kerusuhan pun dapat dirasakan. Transportasi umum dalam kota 

juga tidak beroperasi untuk beberapa hari. Demikian juga angkutan umum 

yang akan keluar kota dan masuk kota, tidak beroperasi untuk beberapa hari. 

Tidak beroperasinya angkutan umum ini mengakibatkan kerugian untuk para 

sopir dan pemilik angkutan (Pikiran Rakyat, edisi Senin, 30 Desember 1996). 

Toko-toko untuk beberapa hari tutup. Sembako hanya tersedia di warung-

warung kecil dengan harga yang melambung. Perekonomian di Tasikmalaya 

praktis lumpuh. 

Bila dilihat dari jumlah massa yang terlibat dalam kerusuhan, kerugian 

materi yang ditimbulkan, lama kerusuhan dan lingkup geografis wilayah 

kerusuhan, tidak dapat disangkal kerusuhan Tasikmalaya dapat dikatakan 

sebagai suatu masalah yang serius. 

 
b. Dampak Psikologis 

Dampak psikologis dalam hal ini termasuk ke dalam psikologis sosial. 

Yang dibicarakan mengenai sumber-sumber sosial dimana terdapat interaksi 

atau hubungan timbal balik antar berbagai orang dan golongan baik langsung 

maupun tidak langsung sebagai akibat atau pengaruh terhadap suatu perbuatan 

atau kegiatan. Seperti situasi kelompok, situasu massa dan sebagainya (W.A. 

Gerungan,1996 : 19). 

Beragam bentuk psikologis masyarakat setelah kerusuhan. Untuk 

masyarakat, umumnya memiliki prasangka negatif dan persepsi negatif 
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terhadap Polisi. Wujudnya berupa kebencian dan pelecehan terhadap Polisi 

yang berlangsung cukup lama (Wawancara dengan Uyun M. Yunus tanggal 

18 Juli 2002. Indikasi kebencian masyarakat diungkapkan Uyun yaitu dengan 

banyaknya razia kendaraan yang ujung-ujungnya suap. Dalam pembuatan 

SIM misalnya harganya dinilai mahal, padahal mereka mengharuskannya). 

Prasangka menurut Gerungan timbul karena beberapa faktor, yaitu (W.A. 

Gerungan, 1996 :175) :

1) Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. 

2) Orang berprasangka karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam 

lingkungannya atau kelompoknya  untuk berprasangka. 

3) Prasangka timbul karena perbedaan fisik atau biologis, ras, lingkungan, 

kekayaan, status sosial  dan norma sosial dimana perbedaan ini 

menimbulkan perasaan superioritas. 

4) Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang 

tidak menyenangkan. 

5) Prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat 

umum atau kebiasaan di lingkungan tertentu. 

Untuk masyarakat yang terkena amukan massa seperti etnis Cina 

seperti yang dikemukakan oleh Heryanto Tendi bahwa mereka mengalami 

trauma yang begitu mendalam (Wawancara dengan Heryanto Tendi tanggal 

21 Juni 2004. “Sebetulnya tidak menyimpan rasa  dendam namun 

memendamkan rasa trauma yang mendalam diakuinya is juga sebetulnya 

menyesalkan sikap Polisi yang menyulitkan etnis Cina dalam pembuatan 

SIM”). 

Institusi Kepolisian sebagai salah satu institusi penegakan hukum 

bagaimanapun institusi yang dihormati. Polisi masih menjadi bagian dari 

ABRI saat itu. Dalam menjalankan fungsinya, mereka sering mengedepankan 

pendekatan secara militeristik kepada msyarakat. Hal ini dipandang sebagai 

suatu arogansi oleh masyarakat dan menjadi simbol kekuasaan. 

Tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi Nursamsi dan 

beberapa rekannya terhadap pimpinan dan santri Pesantren Condong tak pelak 
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lagi memicu aksa massa. Massa sangat marah terhadap tindakan mereka. 

Tuntutan massa saat menyampaikan unjuk rasa di depan halaman Mapolres 

agar oknum Polisi tersebut diperlihatkan mukanya tidak dikabulkan Kapolres 

yang merasa sudah meminta maaf. Massa yang kesal ini tidak mampu lagi 

menahan emosinya dan akhirnya timbul aksi yang destruktif. Massa 

melempari Mapolres dengan apa saja yang bisa dilempar. Massa pun 

mengejar-ngejar anggota Polisi yang tunggang langgang menyelamatkan diri. 

Mereka menyelamatkan diri ke Makodim, gedung Pemda dan rumah-rumah 

penduduk. Anggota Polisi tersebut terpaksa melepas seragam mereka karena 

ketakutan dan ini berlangsung sampai beberapa hari setelah kerusuhan. 

Ternyata tidak hanya Mapolres yang dirusak, beberapa Mapolsek juga 

menjadi sasaran kemarahan massa. Bahkan asrama Polisi yang letaknya 

cukup jauh dari Mapolres pun hendak dihancurkan. Namun berkat blokade 

tentara yang masih punya wibawa pada saat iru di mata masyarakat, sehingga 

semalatlah asrama Polisi ini. 

 
c. Dampak Sosiologis 

Aparat Kepolisian kehilangan kewibawaan sampai beberapa hari 

kemudian mereka bertugas kembali, mereka didampingi oleh POM (Polisi 

Militer). Masyarakat seakan tidak menghiraukan lagi ketertiban Lalu Lintas. 

Banyak pengguna sepeda motor tanpa menggunakan helm dibiarkan oleh 

Polisi. Razia kendaraan yang sebelum peristiwa dilakukan di dalam kota 

Tasikmalaya setelah peristiwa tidak nampak lagi. Bahkan kegiatan ini mulai 

nampak lagi setelah beberapa tahun kemudian. 

Situasi di Tasikmalaya benar-benar berubah. Menurut pengamatan 

Penulis, saat itu masyarakat Tasikmalaya seakan menghirup udara kebebasan 

hidup yang sesungguhnya. Tidak ada kecanggungan bagi masyarakat untuk 

memasuki kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya diselimuti perasaan 

segan. Hal mana dialami penulis sendiri. 

Hal ini menunjukkan melemahnya institusi negara di mata 

masyarakat. Polisi sudah kehilangan pamornya. Hubungannya dengan 
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masyarakat sangat buruk. Peraturan lalu lintas tidak diikuti. Pelanggaran lalu-

lintas terjadi di mana-mana sampai beberapa hari lamanya. 

Saat berlangsung kerusuhan massa yang sangat emosional memang 

mencari sasaran untuk melampiaskan kekesalannya. Toko-toko Cina dan 

gereja yang menjadi sasaran mereka. Kebanyakan toko-toko Cina yang 

dibakar tersebut adalah toko-toko Cina yang terletak di pusat kota yang dekat 

dengan Mapolres. Pusat kota ini menunjukkan segresi sosial di mana etnis 

Cina hidup bertetangga dengan profesi menjadi pedagang-pedagang sukses 

dan menempatkan mereka menjadi penguasa ekonomi. Sedangkan toko-toko 

Cina yang letaknya di luar pusat kota dan berbaur dengan kawasan pribumi 

banyak yang luput dari amukan. Mereka diselamatkan oleh penduduk. Toko-

toko ini menempelkan kertas dengan tulisan “Toko ini milik Muslim”. 

 
2. Upaya Penanganan Kerusuhan 

 
a. Penanganan Jangka Pendek 

Kerusuhan Tasikmalaya dipicu oleh adanya konflik sepele antara 

Kopka Nursamsi dengan Pesantren Condong. Sebetulnya sudah dilakukan 

penyelesaian konflik antara mereka secara kekeluargaan tetapi Nursamsi 

berubah pikiran. 

Penyelesaian konflik adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaikan konflik dengan mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik. 

Penyelesaian konflik ini mutlak diperlukan untuk mencegah :           

(1) Semakin mendalamnya konflik yang berarti semakin dalamnya perbedaan 

antara pihak-pihak yang berkonflik. (2) Semakin meluasnya konflik berarti 

semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik 

(Maswadi Rauf , 2000 : 8). 

Yang terjadi di Tasikmalaya konflik sepele tersebut telah memicu aksi 

massa yang tidak pernah terbayangkan jumlah kerugiannya itu. Penelitian 

berikut akan membahas upaya penanganan saat konflik telah menyebabkan 

aksi massa besar dan rusuh. 
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1) Peran Pemda dan Kodim dalam Upaya Penanganan Meluasnya 

Kerusuhan 

Saat Bupati menerima laporan telah terjadi pemukulan dan 

pengeroyokan Ustadz dan santri oleh Polisi, Bupati memerintahkan 

Kabagtib (Kepala Bagian Ketertiban) Sospol untuk mengecek kebenaran 

berita itu ke Mapolres. Setelah melakukan negosiasi dengan Kapolres, 

Ustadz Mahmud dan santrinya diperbolehkan pulang tetapi mengingat 

kondisi fisik yang begitu parah Pemda melakukan inisiatif mengirim 

Ustadz ke Rumah Sakit Umum dan permasalahannya dianggap selesai 

(Wawancara dengan Oman Roesman 21 Juni 2004). 

Saat seperti itu, Pemda rupanya tidak memperhatikan segala 

kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari pemukulan terhadap 

seorang ustadz. Akhirnya terjadilah aksi tanggal 26 Desember 1996 itu. 

Mengingat jumlah peserta aksi massa yang membludak, yang semula 

hanya akan menyampaikan doa bersama kemudian dilanjutkan dengan 

unjuk rasa menyampaikan protes terhadap sikap Polisi, Pemda mulai 

melakukan koordinasi dengan Kodim. Hal yang terlambat ketika massa 

telah mengadakan sejumlah pembakaran dan pengrusakan di mana-mana. 

Tentara segera diterjunkan di berbagai tempat di kota. Namun jumlah 

yang tidak memadai karena sebagian besar tentara Tasikmalaya dari Brigif 

Galuh sedang bertugas di Timor-Timur. Praktis yang tersisa hanya aparat 

keamanan dari Kodim 0612 Tarumanegara dan sisa prajurit Galuh yang 

tinggal di markas. Bantuan tentara baru datang kemudian saat kerusuhan 

sudah berlangsung beberapa lama. Tentara tersebut berasal dari Brigif 

301/Prabu Kiansantang Sumedang, Brigif Buaya Putih Banjar Ciamis, dan 

Brigif Garut. Hadirnya mereka memang membantu mencegah meluasnya 

kerusuhan ke kota tetangga seperti Ciamis dan Garut (Wawancara dengan 

Uyun M. Yunus 18 Juni 2004). 

Tentara menutup pintu-pintu kota. Masyarakat yang hendak 

meninggalkan Tasikmalaya maupun yang akan ke tasikmalaya hari itu 

harus mengurungkan niatnya. Hal itu dilakukan untuk mencegah 
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masuknya orang luar Tasikmalaya yang ingin ikut-ikutan aksi 

pembakaran. 

Hari berikutnya masih terjadi aksi dengan intensitas kecil. Aparat 

keamanan melakukan tindakan represif. Masyarakat yang masih 

melakukan aksi ditangkap demikian juga dengan penjarah. 

Aparat keamanan melalui Pangdam III/Siliwangi Mayjen. Tayo 

Tarmadi dan Kapolda Jawa Barat Mayjen (Pol) Nana Permana bersama 

pimpinan Pondok Pesantren Condong KH. Mahmud Farid memberikan 

keterangan melalui radio bahwa Ustadz Mahmud tidak meninggal seperti 

yang diisukan dan  oknum Polisi yang mengeroyok ustadz telah 

diserahkan kepada Denpom di Garut untuk ditindak (Harian Umum 

Pikiran Rakyat tanggal 28 Desember 1996). Mereka ditemani pejabat 

Pemda berupaya memberikan penyuluhan kepada berbagai pondok 

pesantren di Tasikmalaya untuk supaya pihak pesantren membantu 

menjernihkan permasalahan dan mendinginkan situasi. 

Peran tentara juga terlihat saat bersama-sama warga mulai 

membersihkan kota dari puing-puing. Tentara dalam hal ini (POM) juga 

ikut menemani Polisi dalam berjaga selama beberapa waktu. Di pos-pos 

Polisi di seluruh kota Tasikmalaya, terlihat tentara ikut membantu Polisi 

dalam menjalankan tugasnya seperti ikut mengatur lalu lintas. 

2) Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Kerusuhan 

Tokoh agama mendapatkan tempat tersendiri dengan 

mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat setempat. Tokoh 

agama inilah yang dapat menjadi unsur penengah antara pihak yang 

bertikai. 

Sejumlah pondok pesantren di Tasikmalaya mengirimkan 

santrinya untuk ikut serta dalam acara doa bersama yang digelar 26 

Desember pagi itu. Tokoh seperti Ajengan Didi saat berada di Mesjid 

Agung itu ikut menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan konflik. 

Keinginan sebagian besar masyarakat untuk menuntut oknum Polisi 

supaya diadili telah disampaikan kepada Kapolres. 
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Setelah acara selesai Ajengan Didi diminta satrinya yang ikut 

acara untuk segera kembali ke pesantrennya. Adapun saat kerusuhan 

meledak Ajengan Didi dengan menggunakan bak terbuka milik Pemda 

meluncur ke tengah-tengah massa yang sedang mengamuk dan mencoba 

menenangkannya meskipun diketahui amuk massa tidak berhenti 

(Wawancara dengan Ustadz Didi tanggal 24 Juni 2004). 

Beberapa tokoh agama lainnya juga menghimbau kepada 

masyarakat Tasikmalaya terutama setelah kerusuhan untuk tetap bersikap 

tenang dan memberikan pengertian khususnya kepada santrinya dalam 

memandang peristiwa 26 Desember itu. KH. Ilyas Ruhiyat di tempat lain 

menggelat istighotsah untuk peristiwa tersebut. Beliau mencoba 

memaparkan peristiwa terjadi dan menjadi introspeksi bagi Pemda 

(Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Minggu 30 Desember 1996). 

 
b. Penanganan Jangka Panjang 

Sebagaimana lazimnya, pemerintah dan aparat selalu mencari 

kambing hitam berkenaan dengan krusuhan sosial. Selalu ada individu entah 

dari mana ia berasal, dan memiliki organisasi tidaknya. Seusai peristiwa yang 

memakan kerugian cukup besar itu, aparat keamanan mengumumkan bahwa 

ada pihak ketiga yang berperan. Penangkapan dan pengadilan untuk para 

aktivis pro demokrasi menunjukkan bahwa pihak ketiga yang dimaksud 

adalah aktivis pro demokrasi itu. Sementara, kalangan aktivis pro demokrasi 

menganggap jatuhnya vonis kepada 4 orang aktivis masing-masing Agustiana 

dengan No. Perkara 72/Pid B/1997 PN Tasikmalaya, Asep Ilyas No. 73/Pid  

B/1997 PN Tasikmalaya, Abdul Muis No. 74/Pid B/1997 dan Mimih 

Haeruman No. 71/Pid B/1997 PN Tasikmalaya hanyalah bagian dari rekayasa 

pihak keamanan (Berkas perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri 

Tasikmalaya). 

Agustiana, salah satu aktivis yang dipenjara seusai kerusuhan, 

menandaskan bahwa penangkapan dirinya hanyalah usaha pihak keamanan 

untuk menghancurkan gerakan pro demokrasi yang dibangunnya di wilayah 
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priangan. Juga menurut dia, seharusnya kerusuhan semacam itu meletus di 

Garut jiga dilihat dari sisi agresivitas masyarakat. Masyarakat Garut jauh 

lebih radikal dibandingkan dengan masyarakat Tasikmalaya. Ia melihat semua 

itu dari pengalamannya melakukan serentetan aksi selama menjadi 

koordinator Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG). Pendapat 

senada juga diungkapkan Yayan Hendrayani. Menurut Ketua HMI 

Tasikmalaya itu, peristiwa Tasikmalaya yang berbuntut penangkapan 

beberapa aktivis merupakan permainan kalangan elit (Wawancara dengan 

Agustiana pada tanggal 26 Juni 2004).

Abdul Muis, yang saat itu menjadi ketua PMII Cabang Tasikmalaya 

yang kemudian juga harus menjalani hukuman penjara, mengatakan bahwa 

pihaknya tak pernah merencanakan aksi saat itu. Rapat-rapat di Tasikmalaya, 

setelah pemukulan ustadz dan santri Pesantren Condong oleh Polisi, yang 

diselenggarakan PMII dan santri hanyalah menggelar doa bersama. 

Mahasiswa dan santri yang bergabung dalam Forum Komunikasi Santri dan 

Generasi Muda Islam (Fokmussalam) itu tidak pernah menduga bahwa aksi 

damai itu berubah menjadi aksi perusakan (Wawancara dengan Abdul Muis 

tanggal 28 Juni 2004). 

Asep Ilyas, adalah salah seorang yang divonis berat dalam peristiwa 

Tasikmalaya. Saat itu, Asep tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

IAIC, divonis 22 bulan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada Desember 

1997. Dia menuturkan seputar keterlibatannya sebagai berikut : 

26 Desember, ia tengah menuju ke sekretariat HMI Cabang 

Tasikmalaya dari kampusnya  di Singaparna. Saat melewati Jl. Dr. Sukarjo, ia 

melihat kerumunan orang tengah berkumpul di Masjid Agung. Setibanya di 

Mesjid is melihat Mimih Haeruman tengah memberikan orasi kepada massa 

di halaman Mesjid. Dia mengaku heran tatkala banyak massa yang datang 

dari Jakarta, Bandung, Bogor dan Garut. Ia pun sempat didaulat untuk 

menyampaikan orasi. Dalam orasinya ia mengajak massa masuk ke Masjid 

untuk doa bersama.  
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Selesai melakukan doa bersama yang ditutup dengan pembacaan doa 

oleh anggota PMII cabang Tasikmalaya, massa ke luar Mesjid untuk pulang 

ke tempat masing-masing. Selesai acara Asep bergegas ke sekretariat HMI 

kemudian pulang ke rumahnya sekitar pukul 12.30 WIB. Tetapi diakuinya 

terdapaty keganjilan ketika massa berhamburan ke luar Mesjid menuju 

Mapolres Tasikmalaya dipimpin Mimih Haeruman. Tetapi apa yang 

dilakukan Mimih di Mapolres, Asep tidak mengetahuinya. 

Sabtu, 28 Desember 1996, Asep diberitahu oleh rekan-rekannya 

bahwa ia tengah dicari oleh aparat keamanan. Sejak itu rumahnya disatroni 

oleh aparat keamanan. Sepanjang bulan Januari Februari 1997 menurut Asep, 

ia bolak-balik ke Kantor Kejaksaan negeri Tasikmalaya. Dia mendapat 

panggilan sebagai saksi untuk Agustiana dan Mimih Haeruman. Belakangan 

ia malah divonis 22 bulan sebagai pelaku kerusuhan Tasikmalaya 

(Wawancara dengan Asep Ilyas tanggal 18 Juni 2004). 

Mimih Haeruman menurut Asep Ilyas melakukan orasi membakar 

semangat massa untuk bergerak. Juga menurut Abdul Muis bahwa pada 25 

Desember 1996, Abdul Muis menerima kedatangan Mimih Haeruman yang 

akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 27 Desember 

1996. Abdul Muis menyatakan keheranannya saat Mimih yang sebenarnya 

aktivis Garut tiba-tiba datang dan dia sudah mengontak Sri Bintang 

Pamungkas serta sudah mengirim pernyataan ke Kapolri. Menurut  Muis, dia 

dan rekan-rekannya tidak pernah mengontak atau memberi tahu Mimih soal 

rencana doa bersama di Mesjid Agung. Selain itu, Muis mendengar info 

bahwa Mimih sempat mengutus temannya ke Jakarta untuk bertemu Sri 

Bintang Pamungkas kabarnya minta dana tetapi Sri Bintang Pamungkas 

malah memberikan posternya. Musi juga mendengar bahwa sebelumnya 

Mimih juga sempat bertandang ke Pesantren Condong. Saat berkunjung inilah 

rekan yang mendampingi Mimih memberitahukan rencana doa bersama. 

Peran Mimih dalam doa bersama inilah yang banyak diketahui saksi 

menggerakkan massa menuju Mapolres. Aksinya itu menyebabkan ia divonis 

120 bulan pencaja. 
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Adanya upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga 

stabilitas keamanan. Kebiasaan mencari kambing hitam setiap ada letupan 

sosial merupakan upaya pemerintah dalam menutupi kekurangan diri. Siapa 

pun yang dijadikan kambing hitam ini akibatnya adalah penjara. Tentulah 

penjara bukan tempat yang enak untuk menjalankan hidup. Dengan penjara 

masyarakat diharapkan takut dan jera. 

Penyuluhan-penyuluhan yang melibatkan para ulama Tasikmalaya 

kepada masyarakat Tasikmalaya untuk tetap bersikap tenang dan tidak 

terpancing provokasi terdengar baik melalui radio-radio maupun saat khutbah 

Jumat dan pengajian di mesjid-mesjid. Terlebih dahulu Pemda dan aparat 

keamanan mengajak para ulama tersebut untuk ikut memulihkan iklim yang 

kondusif (Wawancara dengan Oman Roesman tanggal 21 Juni 2004).

Peristiwa Tasikmalaya dipicu oleh tindakan brutal aparat Kepolisian terhadap 

ustadz dan santri Pesantren Condong. Ini hanyalah pemicu saja terjadinya 

gerakan sosial di Tasikmalaya. Gerakan sosial sendiri menurut Smelser dapat 

timbul karena faktor yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Struktur sosial menimbulkan kecemburuan sosial terutama dalam taraf 

hidup yaitu semakin terlihatnya jurang yang kaya dan miskin menimbulkan 

rasa frustasi di kalangan rakyat bawah. Pemerintah sebagai eksekutif dan 

wakil rakyat sebagai legislatif yang diharapkan dapat membantu mengatasi 

kesenjangan tersebut justru semakin menambah rasa kecewa masyarakat. 

Kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan menguntungkan etnis 

tertentu sangat dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya seperti kasus pasar 

Cikurubuk. Kekesalan semakin menumpuk ketika simbol keagamaan yang 

hidup yaitu ustadz (ajengan) dianiaya oleh aparat negara (Polisi). Pelecehan 

ini sangat menyakiti perasaan masyarakat. Masyarakat Tasikmalaya sendiri 

dikenal sebagai masyarakat yang suka terhadap (pendukung) simbolisasi 

keagamaan yang dianggap sakral (wawancara dengan ustadz Didi tanggal 24 

Juni 2004). Ini dapat ditelusuri ke belakang yaitu kenyataan sejarah saat pecah 

pemberontakan DI/TII. Dengan kata lain kerusuhan Tasikmalaya merupakan 

peristiwa spontan karena adanya konflik vertikal (Polisi) sebagai aparat 
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negara dengan masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki kecemburuan sosial 

terhadap etnis tertentu (konflik horizontal). Perpaduan ini akhirnya 

menimbulkan malapetaka dahsyat di Tasikmalaya. 

 

BAB  V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dengan menggunakan theori of collective behaviour dari Smeler yang terdiri 

dari struktur sosial (vertikal dan horizontal), persepsi sosial, faktor pemicu, 

mobilisasi dan penanganan konflik, kerusuhan Tasikmalaya sebenarnya 

merupakan ekspresi kemarahan massa yang heterogen. Massa bukan hanya 

terdiri dari orang-orang yang kesal terhadap Polisi, melainkan juga orang-

orang yang kesal kepada aparat PEMDA, kesal kepada etnis Cina, kesal 

kepada pemeluk Agama Kristen, kesal  kepada kekayaan dan kemewahan. 

Sebagai akibat tidak berfungsinya Polisi dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban. Semua bentuk kekesalan itu kemudian tersalur dan berkembang 

secara kompleks. 

Sebelum berubah menjadi kerusuhan, kejadian berkembang dari 

kegelisahan sosial dengan berbagai rumor menuju protes sosial. Sebagai suatu 

bentuk kerusuhan, studi ini menemukan lima pola, yaitu penyerangan terhadap 

kekuasaan, kekayaan, kemewahan, moral dan agama lain. Dari satu segi jelas 

kerusuhan Tasikmalaya memiliki bobot masalah yang cukup serius. 

Ditinjau dari segi mikro, kerusuhan Tasikmalaya merupakan akibat dari 

bekerjanya tiga faktor pengaruh, yaitu faktor pemicu adanya pelecehan terhadap 

ustadz dan santrinya oleh oknum Polisi, faktor penahan manajemen konflik yang 

kurang memadai baik pada level Polisi maupun level Pemda yang cenderung 

menekankan pada pendekatan keluarga dan faktor peredam penanganan konflik 

aparat keamanan yang kurang memadai dalam bentuk kurang antisipatif dan 

jumlah personel yang kurang. 
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Ketiga faktor pengaruh itu pada gilirannya dipercepat prosesnya oleh dua 

faktor katalis. Pertama adalah berkembangnya isu wafatnya ustadz  yang dianiaya 

oleh Polisi dan kedua adalah mobilisasi massa oleh aktor intelektual yang 

ditengarai adalah mahasiswa dan santri. 

Kerusuhan Tasikmalaya adalah suatu sistem dari permasalahan yang ada 

di masyarakat dengan struktur sosial budaya dan lembaga-lembaga sosial yang 

ada di Tasikmalaya. Permasalahan yang bersumber pada makro adalah kurang 

berfungsinya kelembagaan-kelembagaan sosial secara efektif padahal terdapat 

kesenjangan sosial yang menghasilkan persepsi negatif terhadap kelompok lain. 

Lembaga sosial ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai alat pengintegrasi 

masyarakat Tasikmalaya yang telah menjadi kompleks secara vertikal 

(stratifikasi) dan horizontal (differensiasi) serta mempunyai berbagai pola budaya. 

Kompleksitas masyarakat Tasikmalaya ini terjadi karena dampak perubahan 

sosial. 

Kurang berfungsinya lembaga-lembaga sosial ditandai oleh tiadanya 

kontak dan komunikasi rutin antar DPRD dan warga untuk menampung aspirasi 

warga, tiadanya keterlibatan pribumi dalam Bakom PKB, tiadanya keterlibatan 

golongan Cina dalam Kadin dan Hipmi dan tiadanya wadah antar umat beragama. 

Faktor mikro ini sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

kondisi sosial. Persepsi masyarakat yang mempunyai persepsi timbulnya 

permasalahan sosial adalah persepsi negatif terhadap kelompok lain. Demikian 

pula kurang berfungsinya pengorganisasian sosial berakibat tidak berkurangnya 

jarak sosial antar kelompok masyarakat. 

Selain itu terdapat pula perbedaan persepsi antara kelompok yang 

mewakili negara (aparat PEMDA, ABRI dan DPR) dengan kelompok masyarakat 

sipil juga merupakan permasalahan di Tasikmalaya. Permasalahan sosial yang 

berkepanjangan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan, kecemburuan, 

keterancaman dan frustasi yang diekspresikan dalam perilaku agresifitas massa 

dalam bentuk kerusuhan pada tanggal 26 Desember 1996 yang diawali oleh faktor 

pemicu seperti tersebut di atas. 
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Peristiwa tersebut melahirkan sejumlah kerusakan baik materi maupun 

psikologis. Sebagai upaya penanganan dalam masalah itu PEMDA dan aparat 

keamanan sebagai penanggungjawab daerah mengadakan konsolidasi dengan 

mengajak musyawarah sejumlah pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya 

untuk menenangkan suasana. Upaya Polisi pun dilakukan seperti memvonis para 

aktivis yang dituduh bertanggung jawab dalam aksi tersebut juga pemecatan 

terhadap oknum Polisi pelaku penganiayaan. 

B. Implikasi 

Di Tasikmalaya terdapat perbedaan masyarakat baik secara Vertikal 

maupun horizontal yang rawan memunculkan konflik. Perbedaan ini 

memunculkan kecemburuan sosial terutama dari masyarakat marjinal. 

Kecemburuan yang terjadi adalah kecemburuan terhadap ekonomi yang ada. 

Sendi-sendi perekonomian di Tasikmalaya dikuasai oleh etnis cina. Keadaan ini 

didukung oleh aparat pemerintah setempat yang semestinya lebih melindungi 

kepentingan masyarakat pribumi tetapi justru malah sebaliknya. Dengan demikian 

otomatis warga pribuni merasa tidak puas, kecewa dan putus asa, sehingga mudah 

sekali menjadi agresif. Kekesalan terhadap hal ini mencapai puncaknya ketika ada 

kasus pemukulan seorang ustadz dan dua orang santrinya oleh oknum polisi. 

Perlakuan polisi sebagai aparatur negara yang sudah memiliki persepsi negatif 

dari masyarakat dianggap telah melanggar simbol sakral agama yang hidup yaitu 

pemuka agama, akibatnya adalah reaksi keras dari masyarakat. 

 

C. Saran 

1. Sebagai warga masyarakat penulis menghimbau kepada aparat pemerintah  

dalam menjalankan tugas agar selalu senantisa bersikap disiplin, jujur, adil dan 

bijaksana.  

2. Penulis juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu senantiasa berusaha 

untuk memperbaiki diri mengkoreksi diri memperbaiki hubungan antar 

individu, antar kelompok dan kelompok dengan pemerintah dan tidak selalu 

berpersepsi negatif terhadap pemerintah. Mari kita saling mengingatkan dan 
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saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis, negara yang adil 

dan makmur. 
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