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Abstrak 

Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 mengikutkan 269 daearah, Kabupaten Buru 

Selatan ikut dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Pilkada Kabupaten Buru Selatan 

yang berakhir konflik diikuit oleh dua pasangan calon Rivai Fatsey, S. STP., MPA & Drs. 

Anthonius Lesnusa, MM (HIKMAT) serta Tagop Sudarsono Soulisa, SH., MT & Ayub Seleky, 

SH., MH (TOP-BU). Akibatnya terjadi  perusakan dan pembakaran rumah terhadap pendukung 

pasangan (TOP-BU).  Konflik ini didasari oleh rasa ketidakpuasan terhadap hasil pilkada yang 

dimenangkan oleh (TOP-BU). Konflik yang mengakibatkan 97 Kepala Keluarga harus 

diungsikan menemukan titik temu. Resolusi konflik melibatkan kedua pemilih HIKMAT dan 

TOP-BU yang terlibat dalam konflik dengan pelembagaan pemerintah dan kearifan lokal, 

pendekatan kerafina lokal dengan tujuan untuk menghilangkan politisasi hukum adat, sehingga 

potensi konflik tidak muncul kembali. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan 

kekeluargaan agar dapat menghilangkan tindakan penghakiman, dilain sisi dukungan dari 

pemerintah dengan mengakomodiri tuntutan kedua belah pihak. Melalui tradisi kegamaan dan 

kearafian lokal konflik ini dapat diselesaikan atau dengan menggunakan perdamain postif, 

pelembagaan nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi perilaku kedua belah pihak sehingga 

tidak menimbulkan konflik baru. Titik temu dari konflik ini adalah, pemulangan korban konflik 

dan pengembalikan pegawai tidak tetap. Untuk mencegah konflik dalam pesta demokrasi maka 

perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, kedewasaan berpolitik, dan didukung 

indendepensi penyelenggara. 

Kata Kunci: Pilkada serentak, Konflik politik, Democrative Conflict Governance 

Abstrak 

The first wave of local elections in 2015 included 269 regions in South Buru participated in the 

democracy party. The South Buru local elections ended in conflict by two candidate pairs Rivai 

Fatsey, S. STP., MPA & Drs. Anthonius Lesnusa, MM (HIKMAT) and Tagop Sudarsono 

Soulisa, SH., MT & Job Seleky, SH., MH (TOP-BU). As a result there was destruction and 

burning of houses against supporters of couples (TOP-BU). This conflict was based on a sense 

of dissatisfaction with the results of the elections won by (TOP-BU). The conflict that caused 

97 Family Heads have to be evacuated to find common ground. The conflict resolution involves 
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both HIKMAT and TOP-BU voters involved in conflicts with government institutionalization 

and local wisdom, a local wisdom approach is aimed to eliminate the politicization of 

customary law, so that the potential for the conflict does not reemerge. Another approach used 

is a familial approach in order to eliminate judgmental action, on the other hand support from 

the government by accommodating the demands of both parties. Through the local traditions 

of faith and ethnicity, this conflict can be resolved by using a positive peace, the 

institutionalization of these values can affect the behavior of both parties so as not to create a 

new conflict. The intersection of this conflict is the repatriation of conflict victims and non-

permanent employee repatriation. To prevent conflicts in democratic parties, there must be 

political education for the society, political maturity, and supported by organizational 

independence. 

Keywords: Local elections, Political conflict, Democrative Conflict Governance 

 

A. Pendahuluan 

Pilkada serentak yang di selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Buru 

Selatan mempertemukan dua calon Bupati danWakil Bupati Buru Selatan, Rifay Fatsey sebagai 

calon Bupati dan Anthon Lesnussa sebagai calon Wakil Bupati (HIKMAT)  dengan nomor urut 

1, sedangkan pasangan nomor urut 2 Tagop Sudarsono Solisa sebagai calon Bupati dan Ayub 

Seleky sebagai calon Wakil Bupati (TOP-BU). Sebelum tanggal pencoblosan pasangan nomor 

urut 1 yang sebelumnya maju dengan calon Hakim Fatsey sebagai bakal calon Bupati 

meninggal dunia pada Hari Selasa (15/9/2015). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buru Selatan 

kemudian mengajukan agar digantikan dengan calon yang baru, Hakim Fatsey dan  Anthon 

Lesnussa ditetapkan KPUD sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Buru Selatan dengan 

dukungan dari gabungan kualisi Partai Gerindra dan PKS, Tagop Sudarsono Solissa dan Ayub 

Saleky sebagai petahanan yang didukung gabungan koalisi besar yakni PDIP, Golkar, Nasdem, 

PKB, Hanura dan PPP.1 Agar dapat melanjutkan kontestasi pilkada Kabupaten Buru Selatan 

koalisi Grindra dan PKS menggantikannya dengan Rifay Fatsey yang merupakan anak 

kandung Hakim Fatsey sendiri.  

Konflik Pilkada Kabupaten Buru Selatan dimulai dengan isu-isu masyarakat Kecamatan 

Ambalau yang menginginkan putra daerah yang memimpin Buru selatan bukan orang luar, 

meskipun isu-isu ini telah dibarengi dengan beberapa tindakan fisik terhadap pendukung 

pasangan Tagop dan Ayub (TOP-BU). Penolakan masyarakat Ambalau juga didukung oleh 

tokoh adat setempat dan pada ini menjadi legitimasi bagi mereka untuk melakukan kekerasan 

terhadap pendukung yang bersebrangan.  

Konflik pada tanggal pemilihan 9 Desember 2015 dengan hasil dari kontestasi pilkada yang 

dimenangkan pasangan nomor 2 TOP-BU kembali terpilih mengalahkan HIKMAT, dampak 

dari kekalahan itu yakni, pada aksi perusakan rumah pendukung pasangan nomor urut 2 (TOP-

BU), amukan dari pendukung pasangan nomor 1 (HIKMAT) terjadi pada tiga desa di 

                                                                 
1 Anonimus, Calon Bupati Buru Selatan Meninggal Duania . Diakses dari 

http://regional.kompas.com/read/2015/09/15/10014151/Calon.Bupati.Buru.Selatan.Meninggal.Dunia . Diakses 

pada tanggal Selasa 4 Oktober 2016. 
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Kecamatan Amabalau: Desa Selasi, Elara dan Siwar, 30 rumah pendukung TOP-BU rusak 

berat dan juga disertai pembakaran rumah. Aksi fisik ini bermula ketika proses rekpitulasi suara 

yang di lakukan di Kecamatan Ambalau yang berakhir pada Senin (14/12/2015) pukul 18.47, 

paska penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dengan 

hasil HIKMAT yang mengungguli TOP-BU di Kecamatan Ambalau dengan perolehan suara 

5.609 untuk HIKMAT dan 1.366 TOP-BU. Tetapi dari hasil rekapan suara PKK secara 

keseluruhan TOP-BU yang mengungguli HIKMAT. 

Perusakan dan pembakaran rumah dilakukan di malam hari pukul 21.00,2 dampak dari 

kejadian perusakan dan pembakaran rumah ini mengharuskan pendukung pasangan TOP-BU 

menggungsi ke Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan, Namrole. Dari hasil tabulasi data KPU 

Kabupaetn Buru Selatan maka Rifay Fatsey, SSTP, MPA dan Drs. Anthon Lesnussa, 

memperoleh: 12.323 Suara (40,01%) Tagop Sudarsono Soulisa, SH., MT dan Ayub Seleky, 

SH., MH Perolehan: 18,478 Suara (59.99%).3 

Rentetan proses politik yang terjadi pada Kabupaten Buru Selatan, dimulai dengan 

pencalonan kedua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibarengi dengan penolakan 

masyarakat Kecamatan Amabalau terhadap Tagop-Buce dan upaya represif terhadap 

pendukung nomor urut dua, yang berdampak pada perusakan dan pembakaran 30 rumah 

pendukung pasangan lainnya, tidak berhenti disitu saja, perusakan rumah kembali dilanjutakn 

ketika pengumuman sengketa pilkada pada tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan sidang 

paripurana Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD), dengan dikelurakan beberapa suarat 

edaran oleh pemerintah, beberapa kelompok tertentu masih belum menerima untuk berdamai 

terutama pada pihak nomor urut 1. Meskipun upaya penyelesaian telah dilakukan untuk 

menerima tetapi masih tetap ada penolakan. Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini 

menggunkana judul “Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten 

Buru Selatan Tahun 2015” 

 

B. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas ilmiah ini adalah penelitian deskriptif. Data 

yang digunakan sebagai penunjang penelitian adalah data yang bersifat primer dan sekunder 

yang diperolah secara langsung dari lapangan dan hasil olahan lainya. Sumber data primer 

terdiri dari pemilih kedua pasangan (HIKMAT) dan (TOP-BU), Timsuskes kedau pasangan, 

Pemerintah Kecamatan Ambalau, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, KPU Kabupaten Buru 

Selatan, Kepolisian Kabupaten Buru Selatan. Adapun data sekunder yang didapat berupa 

dokumen online, koran, rekapitulasi suara, dan dokumen lainya yang menunjang penelitian ini. 

Selain itu indikator-indikator yang dianalisa dalam proses resolusi konflik ini berupa, peran 

kedua kelompok yang meliputi peran tokoh adat, masyarakat, pemuda, pemerintah dan 

kepoliasian. Tuntutan kedua kelompok sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku dalam 

menghadapi konflik.  

                                                                 
2 Anonimus, Kalah di Pilkada Bursel, Massa Pendukung Pasangan Hikmat Merusak 30 Rumah.  

Diakses dari http://www.beritasatu.com/nasional/331652-kalah-di-p ilkada-bursel-massa-pendukung-pasangan-

hikmat-merusak-30-rumah.html, pada tanggal Rabu 4 Oktober 2016 
3 Anonimus, Rakapitulasi Suara dan Form C. Diakses dari https://pilkada2015.kpu.go.id/buruselatankab, pada 

tanggal 20 Januari 2017. diakses dari 
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C. Tinjuau Teori 

1. Resolsi Konflik 

Resolusi konflik, dipihak lain mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik 

terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan 

(penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran 

yang menjadi penyebabnya.4 Jeong berpandangan bahwa dalam praktiknya hal yang bisa 

dilakukan oleh peacmaker ketika berhadapan dengan konflik adalah melakukan negosisasi, 

mediasi dan kemudian rekonsiliasi.5 Fisher mendefinisikan penyelesaian konflik (confilict 

resolution) adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau 

menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan  antara pihak-pihak yang 

berkonflik.6 Konflik berhasil diselesaikan bila dapat dicapai konsesus antara pihak-pihak yag 

bertikai.  

2. Perdamaian 

Pericles meyebut perdamaian dengan itlisah isegoria yaitu komunikasi politik yang bebas 

namun bijak dan berkualitas untuk kebaikan.7 Isegoria  dapat diartikan sebagai praktik 

perdamaian yang menekankan pada dialog untuk menemukan kesalah pahaman. Jong 

medefinisikan perdamaian adalah: a). suatu kondisi dimana masyarakat bisa hidup secara 

berdampingan meskipun masyarakat tersebut memiliki perbedaan budaya dan lain-lainya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlan suatu hambatan dikarenakan adanya kemampuan 

untuk berkomunikasi secara baik sehingga adanya pemahaman dan toleransi yang baik diantara 

masyarakat yang berbeda tersebut. b). Kondisi dimana adanya jaminan terhadap kebebasan 

individu dan ketiadaan segala macam bentuk diskriminasi baik rasial maupun sex. c). Kondisi 

dimana mahluk yang tidak menyukai kekerasan bisa menciptakan stuasi yang penuh dengan 

rasa percaya, harmoni dan kerjasama.8 

Perdamaian pada dasarnya dibentuk oleh nilai-nilai, sikap dan perilaku serta cara-cara 

hidup yang dibangun diatas dasar prinsip anti kekerasan dan rasa hormat terhadap hak-hak dan 

kemerdekaan setiap orang. Dalam perdamaian kekuasaan yang dipegang bukan berdasarkan 

pada kekuasaan dalam bentuk fisik, tetapi melainkan lahir dan keinginan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi, dialog dan kerja sama.9  Budaya perdamaian menolak kekerasan dalam segala 

bentuk, termasuk perang sekaligus. Untuk menggantikan penindasan dan ekspolitasi dari kaum 

yang lebih dominan terhadap mereka yang didominasi, perlu juga menghargai hak-hak politik 

setiap orang. 

                                                                 
4 Simon Fisher dkk, 2001. Mengeoloah Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak. Edisi 

Terjemahan. Jakarta: The British Council. Hlm, 7-8 
5 Anak Agung dkk, 2015. Kajian Konflik dan Perdamianan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 10. 
6 Maswadi Rauf, 2001. Konsensu dan Konflik Politik . Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan nasional. Jakarta. Hlm, 8. 
7 Novri Susan, 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontenporer, Kencana Media Grup. Jakarta. Hlm, 

129. 
8 Anak Agung dkk, 2015. Kajian Konflik dan Perdamianan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm, 68-69. 
9 Simon Fisher dkk, 2001. Mengelolah Konflik Keterampilan dan Staretgi Untuk Bertindak. The Britsi Council 

Indoneisa. Jakarta. Hlm, 136. 



Dalam studi perdamaian memiliki dua konsep dalam studi konflik, pertama, Perdamaian 

positif (Posistive peace), kedua, Perdamian negatif (Negative peace). Perdamaian positif 

(Posotif peace), diartikan secara positif  ketika kekerasan secara struktural dan kultural sudah 

bisa dihilangkan10. Lebih lanjut Jeong mendefenisikan positif peace berdasarakn pada 

pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial, cara menghapus kekerasan struktural melampaui 

tiadanya kekerasan langsung. 11  

Perdamain negatfi (Negative pecae) berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung, 

seperti perang. Pencegahan dan eliminasi penggunaan kekerasan membutuhkan pemecahan 

perbedaan melalui negosiasi atau mediasi daripada memilih paksaan fisik.12 Nir kekerasan 

berarti membantu menghindari kekerasan fisik, total disarmament (pelucutan total senajat).13 

Jong dalam Anak Agung & Nabila Saban: perdamaian negatif adalah model perdamian yang 

hanya fokus pada pemberhentian atau peniadan kekerasan secara langsung; seperti contoh 

proses perdamaian untuk menghentikan perang atau  konflik.14 Juga dikenal perdamaian 

menyeluruh (holistic peace), adalah upaya penggabungan dua konsep perdamaian positif dan 

perdamaian negatif, dalam pandangan menyeluruh adalah usaha mngontrol dan mengelolah 

kehidupan secara kontinu daraipada yang sesaat, dengan mereduksi seleuruhnya pada bentuk-

bentuk yang sederhana.15 

3. Pilkada 

Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi 

lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari 

hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien 

dan efektif. Kedua, untuk memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala 

daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka 

menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.16 

Pilkada merupakan ajang dimana masyarakat memberikan hak suaranya secara langsung 

kepada para calon pemimpin yang ada di daerah, pilkada memberikan akses kepada masyarakat 

untuk ikut terlibat secara aktif tampa ada interfensi luar. Demokrasi ditandai dengan adanya 

tiga persyarakat: Pertama, kompetisi didalam memperebutkan atau memeprtahankan 

kekuasaan, Kedua, partisipasi masyarakat, Ketiga, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.17 

 

 

                                                                 
10 Anak Agung dkk, 2015. Kajian Konflik dan Perdamianan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm, 71. 
11 Novri Susan, 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontenporer. Kencana Media Grup. Jakarta. 

Hlm, 137. 
12 Ibid, Hlm, 132.  
13 Ibid, Hlm, 132. 
14 Anak Agung dkk, 2015. Kajian Konflik dan Perdamianan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm, 71. 

 
15 Novri Susan, 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontenporer. Kencana Media Grup. Jakarta. 

Hlm, 134. 
16 Jurnal Pemilu & Demokrasi. Evaluasi Pilkada Serentak 2015 . Yayasan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu 

dan Demokrasi) April 2016. Diakses dari http://perludem.org/2016/03/30/jurnal-8-evaluasi-pilkada-serentak-
2015/, pada tanggal Sabtu 11 Maret 2017, pukul 17.4 

17 Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik  Indoensia, Konsolidasi Pasca Orde Baru . Jakarta: Kencana. hlm. 83. 

http://perludem.org/2016/03/30/jurnal-8-evaluasi-pilkada-serentak-2015/
http://perludem.org/2016/03/30/jurnal-8-evaluasi-pilkada-serentak-2015/


4. Demokrasi Deliberatif 

Habermas memberikan tiga perbedaan antara demokrasi deliberatif dengan yang lain. 

Pertama, aturan-aturan main dalam demokrasi, jaminan hak-hak kebebasa, adanya partai-

partai yang berkompetisi, pemilihan umum yang  fair, asas mayoritas, debat publik dst. Jatung 

dari model ini terletak pada kenyataan bahwa diskursivitas publik dimungkinakan secara 

institusional oleh struktur-struktur komunikasi yang senantiasa dapat diperbaiki. Kedua, 

menghendaki perubahan di dalam masyarakat-masyarakat yang komplesk, hal ini dikarenakan 

demokrasi didukung oleh perkembangan-perkembangan baru. Demokrasi berkembang dari 

dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri dan didorong oleh sistem politik yang sudah ada. 

Ketiga, model demokrasi deliberatif Habermas beroperasi dengan ciri-ciri ideal seperti 

pentingnya bentuk argumentasi, inklusivitas para peserta, kekebabasan dari paksaan, 

pencapaian konsensus. Titik tekan demokrasi deliberatif Habermas yakni pada pelaksanaan 

prosedur demokrasi, tidak hanya pada sistem politik yang terorganisir secara fromal. 18 

D. Pembahasan 

1. Peran Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Dalam Menyelesaikan 

Konflik 

Selama penelitian ini dilakukan konflik di Kabupaten Buru Selatan yang terjadi di 

Kecamatan Ambalau belum terselesaikan, masih menemukan penolakan dari beberapa pihak 

meskipun itu tidak sebanding dengan awal terjadinya konflik. Menjelang dua tahun, konflik ini 

mulai menurun baik itu dari bentuk  tindakan kekerasannya maupun dari aktifitasn lainya. 

Melalui peran pemerintah yang intens konflik ini secara bertahap dapat dicegah dan tidak 

timbul pada permukaan, sebagai bentuk ekspresi seperti sebelumnya. Aktifitas pemerintah 

melalui Pemerintah Kecamatan melakukan upaya rekonsiliasi dengan kedua belah pihak agar 

konflik ini dapat diselesaikan, peran ini dapat menemukan titik kompromi untuk menurunkan 

ego dari masing-masing orang. Kordinasi kedua belah pihak baik itu pemilih nomor satu dan 

pemilih nomor dua, untuk menentukan waktu pemulangan secara bertahap. Empat kali 

pemerintah melakukan koordinasi untuk pemulangan pengungsi ke Kecamatan Ambalau. 

Kordinasi pemulangan pertama dialakukan pada hari Sabtu 22 Juli 2013, melalui musyawarah 

antara kedua belah pihak pada hari Senin 17 Juli 2013 di kediaman Drs. Morad Loilatu (Camat 

Ambalau). 

Kunjungan ke Kecamatan Ambalau dalam menjalankan tugas pemerintahan serta 

memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini. Melalui surat 

undangan Nomor: 500/14/Kec.A/IX/2017 yang disebarkan kepada Kepala Desa se-Kecamatan 

Ambalau dan staf BPD  tiap-tiap desa, pemerintah kecamatan ingin menyelesaikan persoalan 

penunggakan listirk Masyarakat Amabalau yang selama ini belum dibayar. Peretmuan terebut 

menghasilkan beberapa kesepakatan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan aktifitas 

pemerintaha kembali, tampa ada bntuk tindakan yang mengangu pihak lainya. 

Melalui pemerintah baik itu pada strata terendah dan sebagainya telah dilakukan upaya 

untuk menyelesaikan konfik, berbagai aktivitas lainnya baik itu kunjungan pemulangan atau 

                                                                 
18 Budi Hardiman, 2009. Demokrasi Deliberatif. Kansius. Yogyakarta. Hlm,130-132 



aktivitas pemerintah lainnya berhasil mengurangi konflik. Tetapi potensi penolakan dari 

personal-personal tertentu masih ada sehingga perlunya kehati-hatian dalam melakukan 

koordinasi dengan masyarakat, meski tidak sama pada tahun sebelumnya yang masih sangat 

tampak penolakannya. 

2. Hak Setiap Desa Untuk Menyelesaikan Konflik 

Meskipun konflik ini bersamaan dan terjadi pada satu Kecamatan, tetapi model 

penyelesaian konflik ini dikembalikan pada setiap desa. Mengapa demikian? Pertama setiap 

desa memiliki tokoh adat masing-masing, dan setiap tokoh adat memiliki hak atas desa yang 

dipimpin baik itu secara ekonomi, agama, budaya dan lainnya. Maka melalui mekanisme adat 

masing-masig desa konflik ini setidaknya dapat dikurangi, baik itu pada prasangka, tindakan. 

Dengan keterlibatan mereka (tokoh adat) maka dapat meyakinkan masyarakat agar dapat 

menerima satu sama lain.  

Dari masing-masing desa yang mengalami konflik enam desa diantaranya (Selasi, Siwar, 

Elara, Ulima, Masawoy dan Kampung Baru) terkecuali Desa Lomoy yang tidak mengalami 

konflik yang cukup besar dikarenakan pasangan nomor satu Rivai fatsey berasal dari Desa 

Lomy. Penyelesaian akan dikembalikan secara adat atau kearifan lokal yang selama ini dijalani 

oleh masing-masing desa dengan menggunakan pencabutan duaslama yang selama ini 

bertahan hingga dua tahun. Tujuannya agar mereka tidak lagi terikat secara hukum adat sebagai 

seorang korban, pencabutan sasi artinya akan membukakan pintu agar korban dapat kembali. 

Melalui tokoh adat inilah pendukung pasangan hikmat dapat menahan diri untuk memicu 

konflik kembali. Hasilnya beberapa desa mulai membuka diri untuk menerima keluarga 

mereka yang mengungsi, hal ini terjadi di tiga desa yaitu Desa Ulima, Maswoy dan Kampung 

Baru, dikarenakan kuatnya peran tokoh adat, dan tokoh masyarakat sehingga tidak memicu 

konflik.  

Peran kekuatan tokoh adat menjadi tembok pertama untuk mencegah dan mengakhiri 

konflik, disadari atau tidak kekuasaan yang terbatas seperti yang dimiliki oleh tokoh adat 

mampu mencegah amukan massa di Desa Kampung Baru. Pada penjelasan diatas menunjukan 

tanggung jawab setiap desa untuk mengakhiri konfliknya sendiri, tanggung jawab ini bukan 

berarti berada pada salah satu pihak melainkan keduanya, pemilih nomor satu dan dua. Bahkan 

sebaliknya tidak ada campur tangan dari desa lain, baik itu memprovokasi ataupun mendahului 

untuk menyelesaikan. 

3. Pendekatan Secara Adat 

Penyelesaian konflik Pilkada Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Ambalau perlu 

melalui meknisme adat, karena mekanisme adat ini telah “dipakai” Hakim Fatsey dan Anton 

Lesnusa ketika dicalonkan menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Buru Selatan. Tatanan 

sosial masyarakat Ambalau yang terikat secara aturan adat mengharuskan kepatuhan kepada 

tokoh agama dan tokoh adat sebagai petua di Ambalau. Sehingga hal ini seringkali disalah 

gunakan, bentuknya adalah pengambilan satu putusan yang mengikat. Sebagai wilayah adat 

Ambalau kental dengan aturan dan hukum yang sifatnya mengikat. Imbas dari kekuasaan adat 



ini megakibatkan konflik dan diperparah oleh rasa kepatuhan yang tinggi bagi salah satu 

kelompok yang membenarkan tindakan ini, meski pada dasarnya bertentangan dengan aturan 

adat dan hukum positif.  

Memahami bahwa begitu pentinganya nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjadi alat 

mediasi konflik Pilkada Kabupaten Buru Selatan yang terjadi di Kecamatan Ambalau. Untuk 

itu nilai ini harus dipupuk dengan rasa kekeluargaan, sehingga meminimalisir terjadinya hal-

hal buruk. Bagian dari resolusi ini sendiri menjadi berarti jika masyarakat menyadari bahwa 

nilai-nilai kearifan lokal menjadi sebuah aturan dalam berkehidupan yang dijalankan dalam 

kehidupan sebagai tujuan. 

Ikatan keluarga yang kuat serta rasa primordialisme yang tinggi mengakibatkan konflik 

mudah terjadi. Sejarah Maluku dan konflik didalamnya adalah cerita panjang atas rasa 

primordialisme yang sangat tinggi terhadap kepercayaan, sejarah panjang konflik tersebut 

mengakibatkan kondisi masyarakat yang sangat kacau, dan sensitif terhadap isu agama dan 

lainnya. Kondisi tersebut sangatlah sulit untuk kembali dalam kurun waktu cepat dan 

mengembalikannya tidaklah mudah. Meski dilihat pemicu konfliknya hanya hal sepele yaitu 

perselisihan antar angkot, dan antar tukang ojek, tetapi memberikan dampak yang sangat besar. 

Cara untuk mengembalikannya dengan macam model resolusi yang telah dilakukan baik itu 

dengan memberikan pemahaman atau kampanye Maluku satu darah, tetapi semangat 

kedaerahan menjawab itu semua. Cara menyelesaikannya melalui model kearifan lokal yaitu 

Pela deng Gandong atau Makan Patita. 

4. Pendekatan Secara Kekeluargaan 

Konflik ini adalah konflik keluarga, penyebabnya hanyalah perbedaan pilihan. Untuk itu 

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif kepada keluarga saling meyakinkan 

dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan yang renggang selama dua tahun ini. 

Pendekatan kekeluargaan ini mampu memberikan pemahaman kepada sesama pemilih, 

langkah sebagai awal kampanye bahwa konflik ini akan semakin memperparah hubungan 

kekeluargaan jika tidak secepat mungkin diselesaikan. Melalui pendekatan ini maka keluarga 

yang berkonflik akan kembali saling meyakinkan dan memberikan pemahaman, hal ini yang 

dilakukan oleh Fadly Soulisa. Paska lebaran Idul Fitri 2017 Ia bersama kelurga berkunjung ke 

Ambalau, dan ini adalah kunjungan pertama yang ia lakukan setalah mengungsi ke Kabupaten 

Buru Selatan. Fadly Soulisa diterima dan tinggal bersama di rumah Soa marga Soulisa, dengan 

pendekatan ini tidak memungkinkan orang lain untuk datang melakukan tindakan kekerasan, 

karena disaat yang bersamaan Ia sedang bersama kelaurga besarnya dan menetap di rumah 

Besar marga Soulisa.  

Dari sini setidaknya keluarga menjadi pintu utama resolusi konflik antara kedua belah 

pihak, konflik keluarga dampak dari Pilkada ini terjadi pada ketiga desa yang ada di Wailua. 

Pada dasarnya langkah awal terdapat pada kelurga, seperti yang dilakukan oleh Musa 

Lesilawang SH, meski berbeda pilihan dengan masyarakat desa Selasi terutama pendukung 

TOP-BU, Ia terlibat dalam proses resolusi konflik tersebut hingga pada upaya pemulangan 

korban konflik. Pendekatan melalui keluarga ini merambat kepada beberapa marga lainya 

untuk membuka diri menerima keluarganya yang merupakan korban konflik Pilkada tersebut. 



Maka langkah melalui pendekatan kekeluargaan adalah opsi yang paling baik untuk 

mengakhiri konflk, seperti yang dijelaskan bahwa hubungan yang dibangun selama ini adalah 

hubungan kekelurgaan yang erat dengan ikatan tardisi dan budaya yang mengikat, sehingga 

jika terjadi kondisi yang tidak baik, maka langkah yang diambil adalah pendekatan secara 

kekeluragaan sebagaimana marga masing-masing keluarga dan rumah soa sebagai 

pelembagaan setiap marga. 

5. Sikap Kedua Kelompok Dalam Menghadapi Konflik 

 

Sikap para pendukung TOP-BU untuk menerima masyarakat Ambalau yang akan 

melakasanakan ibadah haji membuktikan bahwa secara keseluruhan pendukung ini siap untuk 

kembali. Jika mereka masih memiliki dendam karena kerugian yang dialami ketika konflik 

maka bisa saja mereka (pemilih TOP-BU) melakukan aksi kekerasan terhadap para pendukung 

HIKMAT. Jika terjadi penolakan oleh kedua belah pihak maka hanya beberapa pihak saja, 

yang menujukan sikap seperti itu. 

Secara keseluruhan masyarakat Ambalau sepakat untuk menyelesaikan konflik ini, jika 

kemudian terdapat penolakan maka itu hanyalah beberapa orang saja. Kondisi ini berdasarkan 

hasil pengamatan kedua belah pihak, bahwa Pertama; masyarakat Ambalau terutama pemilih 

HIKMAT telah menunjukan sikap serta komitmen untuk mengakhiri konflik terebut, 

bentuknya dapat ditunjukan dengan kehadiran pemilih HIKMAT di Kabupaten Buru Selatan, 

tempat pengungsi  pemilih pendukung TOP-BU. Kedua; sikap korban yang bedamai dengan 

kondisi kekacauan yang dilakukan oleh pendukung  HIKMAT. Ketiga; diperkuat dengan 

keterbukaan keduanya dengan mengurangi sikap saling mencurigai. Artinya ada komitmen dan 

penghormatan antara keduanya sehingga konflik dapat diminimalisir untuk timbul. 

6. Perilaku Kedua Belah Pihak Ketika Menghadapi Konflik 

Perilaku dan bentuk tindakan merupakan aksi yang dilakukan oleh salah satu kelompok 

terhadap kelompok lainya, perilaku adalah puncak dari konflik, perilaku berupa kontradiski. 

Dalam Democratic Conflict Governance kontradiksi berakhir pada aksi kedua belah pihak baik 

untuk mempertahankan diri atau menghancurkan lawannya. Bentuk tindakan dan ancaman 

lebih tampak ketika pra pemilihan, bentuk ancaman ini dilakukan terhadap pendukung TOP-

BU baik yang merupakan pegawai pemerintahan atau masyarakat biasa. Contoh ancaman yang 

dilakukan adalah ketika proses persiapan kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan 

serta romobongan ke Desa Masawoy, Desa Ulima dan Desa Kampung Baru, berdasarkan surat 

Permohonan Proses Pelaku Pengancaman Terhadap Camat Ambalau dan Hanafy Mony 

Pemerintahan Kecamatan Ambalau Nomor: 138/66/Kec.Ambalau/XI/2015. Bahwa pada 

tanggal 14 November 2015 telah terjadi peristiwa pengancaman di Desa Ulima, pada kediaman 

Kepala Desa Ulima terhadap Camat Ambalau dan Hanafy Mony. Ketika pengepungan sekitar 

50 orang mengepung kediaman Kepala Desa Ulima. Bukan hanya pada pengancaman 

pembunuhan melainkan berujung pada pelemparan rumah pendukung TOP-BU yang ada di 

Desa Ulima serta perusakan faslitas kampanye pasangan TOP-BU baik itu posko dan partai 

pengusung TOP-BU.   



Upaya penghakiman serta ancaman dialami oleh para pemilih pasangan nomor dua, 

dikarenakan pemilih TOP-BU menginginkan untuk kembali ke Kecamatan Ambalau tetapi 

belum menemukan jalan keluar, sehingga tidak dapat dipulangkan, hal ini dikarenakan masih 

adanya ancaman serta upaya penghakmian kepada beberapa orang. Pada awal pecahnya konflik 

ketika proses pemulangan pemerintah melalui pihak Kecamatan melakukan koordinasi untuk 

memulangkan para pengungsi tetapi yang ditemui adalah penolakan serta tindakan 

penghakiman oleh beberapa masyarakat. Pada tahapan pemulangan melalui Pemerintah 

Kecamatan tidak berjalan baik, dikarenakan masih ada aksi serta upaya penghakiman terhadap 

pihak Pemerintah Kecamatan Ambalau, hingga akhirnya dari hasil kordinasi tersebut 

pengungsi Kecamatan Ambalau belum dapat dipulangkan. 

7. Politik Deliberatif 

 

Deliberatif dalam Istilah ini berati “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau dalam bahasa 

populernya adalah “musyawarah”. Semua arti ditempatkan pada “ruang publik” atau 

“kebersamaan secara politis”. Penggabungannya dengan istilah “demokrasi”. Dalam konflik 

ini upaya konsesnsus dicari sebagai bentuk kesepakatan antar pihak yang berkonflik agar 

sepakat menemukan jalan keluar dari permasalahn ini. Sebagai jalan demokratsi maka 

musyawarah mufakat harus ditempuh, mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi dengan 

saling mengurangi ego antar mereka yang berkonflik.  

Menangani konflik ini, kedua belah pihak berupaya mencari jalan keluar baik itu pemilih 

pasangan HIKMAT dan TOP-BU, jalan negosiasi serta musyawarah ditempuh untuk 

menjembatani perbedaan diantara keduanya. Pada tanggal 17 Juli 2017 para pendukung 

HIKMAT mendatangi kediaman Camat Ambalau di desa Waly, kedatangan ini didasari dengan 

rasa prihatin kondisi desa yang tidak sama seperti dulu lagi, dan juga upaya pemulangan 

pengungsi secara bertahap. Pada pertemuan yang dimulai pukul 09.00-20.00 dini hari oleh para 

pemilih kedua belah pihak. Musyawarah tersebut dihadiri oleh; Latif Bima, Adam Lesilawang, 

Latif Lesilawang, Nur Lesilawang, Yahya Lesilawang, Musa Lesilawang, Nasar Loilatu, Musa 

Loilatu, Rasid Loilatu. Sedangkan dari pemilih pasangan nomor dua dihadiri oleh; Sedek 

Loilatu, Zena Loilatu, Ismarung Soulisa, Ibrahim Loilatu, Abdullah Loilatu, Ali Loilatu, Saiful 

Loilatu, Nur Loilatu, Taher Loilatu, Ademang Loilatu, Abdulla Soulisa, Pada pertemuan ini 

juga dihadiri oleh Taib Souwakil Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dan Nawawi 

Souwakil Akademisi Buru Selatan serta beberapa pemuda lainnya. Jalan musyawarah 

ditempuh untuk mempertimbangkan apa keinginan kedua kelompok, apakah ada tuntutan dari 

salah satu kelompok sebagai prasyarat resolusi konflik. Musyawarah ini dilakukan  sebagai 

jalan mediasi kedua kelompok yang bertikai, prinsip musyawarah yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara adat dan ikatan kekeluargaan antar marga 

atau rumah soa setiap kelompok 

7.1.Tuntutan Sebagai Tawaran Resolusi Konflik  

Politik adalah upaya untuk mengelolah sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang  terbatas itu 

bisa berupa sumber daya, jabatan, atau keuntungan lainya. Dengan begitu akan memunculkan 

kontestasi dalam sebuah organisasi tertentu atau pada sebuah wilayah dalam perebutan 

kekuasaan yang terbatas akan membuka peluang terjadinya konflik yang sangat besar. Salah 



satu resolusi konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah menawarkan 

jabatan-jabatan potensial untuk diduduki oleh beberapa orang yang merupakan pemilih 

pasangan nomor satu. Dalam kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah, yang kalah 

akan tergusur tanpa dipaksa dan yang menang akan mendapatkan apa telah dimenangkan. 

Tuntutan yang disampaikan untuk diakomodasi salah satunya yakni penggantian Kepala 

Sekolah Negeri Selasi (Kepsek), hal ini dilakukan untuk menggantikan Kepala Sekolah 

sebelumnya yakni Drs. Kader Lesilawang. Drs. Kader Lesilawang sendiri sekarang sedang 

menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten 

Buru Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Pemberdayaan Pemuda. Alasan yang disampaikan 

mengapa perlunya diakomodasi, tujuanya yakni untuk mengurangi potensi konflik karena 

mekanisme penyelsaian konflik ini tidak melibatakan pihak lain, artinya hanya desa itu sendiri 

yang seharusnya menyelesaikan konflik tersebut. 

7.2.Pengembalian PTT 

Paska Pilkada terjadi pemutasian beberapa pagawai honorer yang ada di pemerintahan 

Kabupaten Buru Selatan, pemutasian pegawai honorer ini mengakibatkan konflik Pilkada 

semakin panas, sebagai bentuk rasa kekecewaan kembali dilakukan perusakan terhadap rumah 

para pendukung TOP-BU. Perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh pasangan nomor dua 

mengakibatkan beberapa orang harus tersingkir, meskipun secara paksa. Kekuasaan yang 

terbatas ini tentunya hanya diperuntukan bagi siapa yang mendapatkan kemenangan. Sebagai 

bentuk akomodasi kepentingan dan tawaran resolusi konflik, para pemilih pasangan HIKMAT 

menawarkan agar dikembalikan beberapa pegawai yang dipecat pada pemerintahan Kabupaten 

Buru Selatan. Tentu dalam tawaran resolusi konflik mengharuskan kedua belah pihak untuk 

saling melobi agar tidak ada yang dirugikan dalam kompromi resolusi konflik. Pada wawancara 

pemilih pasangan HIKMAT Basri Soulisa, manyampaikan bahwa: Tuntutan yang diberikan 

oleh pemilih HIKMAT adalah pengembalian pegawai yang dimutasi dan dipecat, melalui 

tawaran ini sudah dilakukan beberapa kordinasi untuk pengembalian beberapa pegawai yang 

ada di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Seperti Arifin Lesilawang, anak dari Adam 

Lesilawang yang kini telah kembai bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupatan Buru 

Selatan.  

Untuk menjembatani konflik tentu perlunya media atau alat yang digunakan, dalam 

konflik ini penjembatannya salah satunya adalah pengembalian beberapa pegawai honorer 

yang dipecat. Tuntutan yang disampaikan telah diakomodasi, ketika penelitian ini dilakukan 

beberapa pegawai honorer telah kembali berkatifitas seperti semula, tanpa adanya konflik 

menifest seperti terikan “orang nomor dua” atau sindiran lainya.  

Lantas apa tuntutan yang disampaikan oleh pihak “nomor dua” kepada pihak “nomor satu” 

sebagai tawaran resolusi, karena konflik bisa saja terjadi karena dendam sesama, baik itu 

pemilih nomor dua yang merasa telah menjadi korban dan tidak merasa puas, untuk ia harus 

melampiaskanya sebagai cara untuk membalas dendam atau sebagainya. Maka salah satu 

langkah yang diambil untuk mencegah dendam pemilih nomor dua, yakni mengembalikan 

kondisi rumah yang rusak, setidaknya tawaran resolusi itu yang peneliti dapatkan dari 

responden korban. Peratanyaanya apakah para korban akan berdamai dengan sejarah kelam 

mereka sebagai orang yang diasingkan karena rumahnya dirusak, beberapa hartanya dirampas, 

ataukah melampiasakan dedam dendam sejarahnya. Dari korban konflik Pilkada 



menyampaikan hal yang sama untuk mengakomodasi, tetapi tuntutan yang mereka sampaikan 

bukan menjadi prioritas utama, yang diinginkan oleh para korban yakni agar dapat diterima 

kembali oleh masayarakat Ambalau ketika mereka pulang ke kampung halaman nya, karena 

tidak mungkin mereka akan hidup di Kabupaten Buru Selatan dalam waktu yang lebih lama. 

7.3.Uang Pemulangan Korban Pengungsi Ambalau 

Peran pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan konflik ini dibuktikan dengan 

memberikan uang pemulangan bagi korban konflik politik pada Pilkada tahun 2015 dengan 

diserahkanya uang sebesar Rp. 1 Miliar kepada 125 Kepala Keluarga (KK), pada Kamis, 31 

Agutsu 2017 di Kantor Sekertariat Daerah. Melalui Sekda Syahroel Pawa menyerahkan uang 

pemulangan kepada tiga perwakilan dari tiga desa yakni, Aldi Souwakil untuk Desa Elara, Zen 

Loilatu untuk Desa Selasi dan Abdul Rakib Ely mewakili Desa Siwar. Uang pemulangan dapat 

dirincikan sebagai berikut; Desa Elara terdapat sebanyak 37 KK dan memperoleh Rp.296 juta, 

Desa Selasi memperoleh Rp.272 juta untuk 34 KK, dan Desa Siwar peroleh Rp. 432 juta untuk 

54 Kk. Dimana kepada masing-masing KK akan memperoleh Rp.8 juta sehingga jumlah 

keseluruhan anggaran sebesar Rp.1 milyar.  

E. Diskusi Hasil 

1. Resoslusi Konflik 

Alternatif jalan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik ini adalah resolusi, resolusi 

konflik mengacu pada startegi-strategi untuk menangani konflik terbuka, dengan tujuan untuk 

menemukan kesamaan pikiran dan mengakhiri konflik, tetapi juga mencari resolusi konflik 

dari perbedaan saasaran yang ada. Pilihan yang digunakan sebagaimana dalam teori resolusi 

konflik adalah negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi.19, sebagaimana dalam pdangan Fisher 

bahwa conflict resolution adalah usaha-usaha untuk menyelesaikan atau menghilangkan 

konflik secara keseluruhan dengan cara kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.  

Pedekatan yang digunakan sebagaimana dimaksud diatas adalah pendekatan yang menjadi 

satu dalam skema democratic conflict governance. Secara sederhana negosiasi adalah cara-

cara yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik, seprti yang ditunjukan Pemerintah Kecamatan 

Ambalau  dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melakukan negosiasi terhadap masyarakat 

Ambalau agar membuka diri, baik itu sikap dan perilaku. Mediasi kedua kelompok untuk 

mempertemukan kedua kepentingan yang berbeda dan keinginan dalam jangka kedepan, 

diperkuat dengan mengembalikan tatanan sosial yang telah dirubah karena kepentingan politik 

golongan serta menjadikanya sebagai aturan yang mengikat jika kembali dilanggar. 

Pilihan penyelesaian konflik ini adalah dengan menggunakan pendektan persuasive, 

potensi penyelesaian secara coersive sebagai opsi, opisi untuk memberikan efek jera kepada 

salah satu kelompok yang masi memeprtahakan konflik ini tetap ada, beberapa bentuk 

penolakan yang dilakukan seperti, penolakan Pilkades secara serentak, pemulangan pada awal 

tahun 2016, dan aksi kekeras yang dilakukan terhadap beberapa tokoh. Pendekatan persuasif 

ditujukan untuk tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, ketakutan itu muncul ketika 

pemilih TOP-BU bersikap untuk menerima kondisi yang telah dialami selama dua tahun 

                                                                 
19 Anak Angung dkk, 2015. Kajian Konflik dan Perdamaian. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 10 



berjalanya konflik, tampa menginginkan bentuk tidakan legal formal untuk membarikan balasa 

terhadap pelaku.  

2. Demokrasi 

Secara teoritis demokrasi mengedepankan pergantian pemimpin secara teratur (orderly 

succes of rulers), maka sistem Pemilu/Pilkada sebagai pranata untuk melakukan pergantian 

kepimpinan secara teratur. Dan membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum 

of coercion),20 dengan begitu Pilkada ataupun pesta demokrasi lainya seharsunya meniadakan 

bentuk kekerasan. Lebih lanjut Henry B Myao menjeslakan bahwa demokrasi menjadi alat 

utama dalam menentukan kebijakan untuk ditentuka atas dasar mayoritas  vox populi dengan 

pengawasan secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala. Pilkada hadir pula sebagai 

sarana penguatan basis diaras lokal, lebih dari itu Pilkada hadir untuk menjawab tiga hal. 

Pertama untuk menciptakan penyelenggraan pemilu yang efektif dan efisien. Kedua, untuk 

memperkuat derajat keterwakilan antar masyarakat dan pemerintah. Ketiga menciptakan 

pemerintahan daerah yang efektif efisien dalam rangka menegaskan pemrintahan 

presidensial.21 

Sedangkan dalam kategori konflik maka konflik Pilkada dapat diartikan sebagai konflik 

politik yang lahir dari perebutan kekuasaan dengan mekanisem demokrasi. Hidayat dalam 

Wahyudi menjelaskan bahwa pada dasarnya politik selalu mengundang konflik dan 

persaingan-persaingan kepentingan. Pilkada Kabupaetn Buru Selatan, konflik dimulai dengan 

kontrefersi-kontrofersi kecil, contohnya penolakan kunjungan Tagop Solulisa dan pelarangan 

kampanye di Kecamatan Ambalau. Konflik Pilkada Kabupaten Buru Selatan dapat juga 

disebeut sebagai konflik realistis, yang lahir dari kekecewaan terhadap terhadap hasil, dan 

ditujukan kepada objek yang dianggap mengecewakan Coser.22 

Berdasarkan jesnisnya maka konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik pribadi dan konflik 

antar kelompok, konflik pribadi karena terjadi dalam lingkaran kelurga yang berbeda pilihan 

ketika Pilkada Kabupaten Buru Selatan bergulir, kemudian mengalir pada konflik antar 

kelompok. Jika kemudian dirincikan kembali konflik dalam kelompok ini adalah bagian dari 

kelurga yang memliki perbedaan pandangan dan pilihan. Seperti faktor-faktor konflik, 

Pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan.  Kedua, Perbedaan kebudayaan, yang berakibat 

pada konflik antar kelompok. Ketiga, perbedaan kepentingan. Keempat, perbedaan ras. Kelima, 

perbedaan jenis kelamin. Keenam, perbedaan agama baik itu praktik dan hal-hal suci lainya. 

Dari Faktor diatas maka dapat disebutkan konflik yang terjadi disebabkan, perbedaan pendirian 

dan keyakinan, kepentingan dan kebudayaan. 

3. Penyebab Konflik 

Ada beberapa faktor yang memicu konflik Pilkada. Pertama, penyelenggara Pilkada 

kadang tidak netral. Ada banyak kasus yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggara 
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Pilkada terhadap kandidat tertentu. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. 

Ketiga, para elit yang bertarung di Pilkada masih menganggap politik hanya sebagai sarana 

untuk kekuasaan pribadi. Padahal, politik sangat identik dengan kepentingan umum. Keempat, 

biaya politik demokrasi, termasuk Pilkada, sangat mahal. Kelima, konflik pilkada di berbagai 

daerah juga berkaitan erat dengan ketidak adilan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di daerah 

bersangkutan. Keenam, masih kuatnya sentimen primordialisme, dan etnosentrisme juga 

menjadi bahan bakar yang bisa meledak saat terjadi konflik pilkada.23 

Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa konflik Pilkada yang terjadi didasari oleh rasa 

primordialisme yang tinggi, terutama pendukung pasangan HIKMAT. Rivai Fatsey sendiri 

merupakan “putra daerah” Kecamatan Ambalau, yang dicalonkan oleh gabungan partai 

Gerindar dan PKS. Selain itu, salah satu temuan dalam penelitian ini adalah penyelah gunaan 

kekuasaan oleh tokoh-tokoh Ambalau sehingga memberikan legitimasi kepada pendukung 

HIKMAT untuk melakukan perusakan terhadap rumah pendukung TOP-BU. 

Rentang dua tahun konflik ini tidak dapat terselesiakan, sehingga memunculkan keinganan 

oleh masyarakat Ambalau dan pemerintah untuk mengakhiri konflik. Melalui pertemuan-

pertemuan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan peemrintah serta beberapa 

momentum seperti hari raya idul fitri, ibadah haji, hari raya idul adha dan agenda lainya, kedua 

belah pihak dapat dipertemuakan baik itu secara pandangan untuk memberikan pengakuan 

bahwa seharusnya konflik ini harus diselesaikan. 

4. Pengelolaan Konflik  

Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik Ambalau adalah pendekatan 

positif positif peace, Jong mendefiniskan perdamain posistif berdasarakan pada pemahaman 

dasar dari kondisi-kondisi sosial.24 Meskipun wacana pendekatan perdamaian negatif negaive 

peace  hendak dilakukan dikarenakan kondisi yang konflik yang tidak surut, dikarenakan 

terjadi pemukulan terhadap tokoh agama. Hingga saat ini konflik tidak lagi muncul di 

permukaan. 

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan paska konflik terjadi, dikarenakan kondisi 

yang masih memanas maka masyarakat Ambalau masi menolak upaya pemulangan. 

Selanjutnya, agar konflik tidak lagi muncul ke permukaan, maka langkah yang harus diambil 

adalah pengelolan konflik, melalui pendekatan kearifan lokal konflik ini dapat dikelolah secara 

bertahap sehingga menuju pada konflik yang produktif. Pengelolaan konflik dengan 

mengedapankan prinsip demokrasi, mencari satu konsensus bersama untuk menempatakan 

keadilan bagi kedua belah pihak. Pelembagaan konflik tujuanya agar dapat mengakomodir 

tuntutan kedua belah pihak, meskipun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh pendukun 

Hikmat tidak dapat dipenuhi seperti pergantian Camat dan pengantian Kepala Sekolah SD 

Negeri Selasi sedangakan yang diakomodir yakni pengembalian PTT dan pemecatan beberapa 

pegawai yang ada di Kabupaten Buru Selatan.  
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Langkah yang bersifat jangka panjang, tujuanya untuk mencegah terjadinya konflik adalah 

mengelolah konflik,  penyelesaian perselisian, dan transformasi konflik.25 Ketiga opsi 

pengelolaan konflik dimaksudakan agar konflik bersifat produktif tampa menimbulkan 

kerugian dipihak yang lain. Ketiga langkah tersebut dapat dilihat dari cara kelompok kelompok 

yang berkonflik masuk kedalam arena konflik dan melakukan lobi untuk jalan yang saling 

menguntungkan, tahap untuk memperkuatnya adalah dengan berkampanye kepada masyarakat 

Ambalau bahwa konflik ini telah berakhir. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan 

perselisian yang timbul, yakni dengan memberikan pehamaman bahwa kontestasi Pilkada telah 

dimenangkan oleh pasangan TOP-BU, dan keharusan bagi kontestan lainya adalah menerima 

hasil dari pilihan masyarakat sebagai bentuk sikap kedewasaan dalam berpolitik. Langkah 

penyelesaian konflik ini dapat dilihat ketika Pemerintah Kabupaten memberikan uang 

pemulangan kepada korban, dan mengakodasi beberapa pegawai yang dimutasi paska Pilkada, 

langkah ini menyadarakan kedua belah pihak bahwa secara tuntutan telah diakomodasi dan 

kondisi konflik telah berkurang sehingga kedua pemilih dapat merangkul satu sama lain.  

Akhirnya konflik ini mengalami perubahan (bertranfomasi), dan merubah kondisi struktural 

pemerintah serta tatanan masyarakat  yang tidak seimbang karena kondisi konflik. 

Transfromasi dengan mengdepankan nilai-nilai kearifan lokal dan mengakomodasi semua 

golongan. 

Peran kelompok masyarakat yang menginginkan agar konflik ini dapat diselesaiakan juga 

memebrikan dukungan terhadap proses percepatan penyelesaian konflik seperti yang di 

lakukan oleh tokoh-tokoh desa Selasi yang mendatangi kediaman Camat Ambalau untuk 

melakukan kordinasi pemulangan. Meski disadari pula bahwa ada kelompok yang pro terhadap 

penyelesaian konflik ada pula yang kontra dan meginginkan konflik ini hadir, dorongan lebih 

besar datang dari masyarakat yang mendekung agar konflik ini dapat diselesaikan. Kondisi 

mencair ini juga diawali oleh desa Ulima, Masawoy, dan Kampung Baru di susul tiga desa 

yang Wailua (Siwar, Selasi dan Elara).  

Berdasarkan pada deskripsi diatas konflik Pilkada Kabupaetn Buru Selatan mengakibatkan 

tatanan sosial yang tidak teratur, baik itu aturan adat, kondisi ekonomi, hubungan kekelaurgaan 

dan lainya. Dilain sisi peneliti juga mengakui bahwa konflik adalah sebuah “keharusan”, 

keharusan untuk mempertahankan diri, keharusan untuk mengalahkan. Untuk itu perlunya 

pengelolaan konflik yang melibatakan semua kompenen seperti yang dilakukan dalam proses 

resolsusi konflik ini. Pilkada mengantarkan masyarakat pada kondisi ketidak teraturan itu, 

untuk masyarakat perlu memiliki pemahaman terhadap konflik agar dapat menghindari serta 

mencegah timbulnya konflik. Pesat demokrasi di Indonesai tiap tahunya sering terjadi meski 

bukan pada wilayah yang sama, untuk itu masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman 

yang dalam tentang demokrasi, agar dapat mengeskpresikanya pada ruang publik tampa 

mengurangi atau menghilangkan hak orang lain. Hingga akhir ditemukan jawaban atas ketidak 

dewasaan dalam demokrasi, dominasi doktrian adat, serta tidakan lainya yang mengancam 

pihak lainya, bahwa konflik tidak ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena bagi kelompok 

HIKMAt tidak ada yang didapatkan dari mempertahankan kondisi ini, dan mengharsukan 
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untuk diakhir dengan mengikat secara aturan adat dan aturan formal, sehingga terjadi hal yang 

serupa maka pelaku akan diproses secara adat dan secara hukum. 

F. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan pada proses resolusi konflik Pilkada 

Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Resolusi 

konflik menggunakan cara musyawarah sehingga menunjukan sikap keduanya mulai mencair, 

komitmen perdamian dan peniadaan kekerasan sebagai bentuk jawabannya. Hingga saat ini 

tidak ada lagi sikap dan perlakuan yang mengancam satu sama lain. Dilain sisi momentum-

momentum besar mempertemukan keduanya dalam kesamaan pikiran sehingga penyelesaian 

konflik dapat diwujudkan meskipun dalam kurun waktu yang panjang, seperti hari raya idul 

fitri, hari raya idul adha, pelaksanaan ibadah haji serta kegiatan pemerintahan lainnya.  

Penyelesaian konflik juga dihadapkan pada permasalahan, baik itu penolakan serta bentuk 

kekerasan fisik, sehingga konflik tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat, dikarenakan 

kekuasaan tersembunyi yang mempengaruhi pemilih lainya, terutama pemilih nomor satu. 

Dapat diakui secara mayoritas masyarakat Ambalau melakukan konsesus untuk mengakhir 

konflik, tetapi beberapa kelompok kecil masih menginginkan keadaan ini tetap hadir. 

Pembiaran oleh salah satu pasangan menunjukan bahwa tidak ada kedewasaan dalam berpolitik 

sehingga mempengaruhi para pendukung, bentuk penolakan dihadirkan dengan tidak 

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Ambalau, dan bentuk 

penolakan lainnya diekspresikan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu 

tokoh agama.  
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