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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan suatu pedoman atau pandangan untuk menjalani

kehidupan. Agama bukan hanya sebagai identitas manusia, melainkan sebagai

keyakinan akan adanya kekuatan melebihi kekuatan manusia yakni Allah

SWT. Kehidupan beragama identik dengan kerukunan, akan tetapi tidak dapat

dihindari konflik juga sering terjadi bahkan antar sesama anggota masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat termasuk kelompok yang dekat dengan

konflik, dan dikenal dengan sebutan konflik sosial. Dalam mengatasi konflik

sosial dalam masyarakat, tokoh adat menjadi salah satu faktor yang sangat

berpengaruh, karena di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, adat

istiadat sangat kental dan dijunjung tinggi. Adat istiadat merupakan warisan

leluhur yang harus mereka pelihara.

Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat memiliki peran strategis dalam

kehidupan sosial secara lokal maupun nasional. Adat istiadat masyarakat

merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan kita dengan

bangsa lain. Adat istiadat mengandung pengertian dan ruang lingkup yang

luas, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur ajaran agama, budaya,

dan norma-norma sosial yang dapat dijadikan modal dalam mewujudkan

masyarakat yang sejahtera, makmur serta masyarakat yang rukun.1

1Bidang Penelitian / pengkajian dan penulisan LAM Riau, dkk, Pemetaan Adat
Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau, (Pekanbaru: lembaga Adat
Melayu Riau, 2006), 9
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Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam

masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakatnya (atau

bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut. Adat istiadat jika

dipelihara terus menerus dengan sendirinya, akan mewujudkan kepastian

hukum. Suatu kepastian hukum akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah

yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang dengan tegas

menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban jika ada pelanggaran terhadap

adat istiadat itu sendiri. Hal ini semua tercakup di dalam hukum adat yang

berisikan perintah dan larangan. Pelaksana adat adalah tokoh adat yang

menjadi penegak hukum di masyarakat tersebut.

Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai

ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya

tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat

istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.2 Tokoh

adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari

generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui adat dan diamalkan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai

luhur adat dan budaya.3

Salah satu konflik sosial keagamaan yang terjadi di Desa Semelinang

Tebing ini adalah pertikaian antar warga masyarakat karena adanya isu tidak

benar atau fitnah yang tersebar sehingga menyebabkan permusuhan

antarwarga. Ada beberapa konflik yang terjadi, antara lain yaitu perebutan

2Muhammad Kastulani, Hukum Adat, 1-7.
3Nizami Jamil, dkk, Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, iii.
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lahan, pencurian, dan persengketaan antar warga masyarakat dengan

perusahaan. Dalam hal ini, tokoh adat memiliki peran penting dalam

menyelesaikan permasalahan antar masyarakat itu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis meneliti lebih

dalam tentang “Strategi Tokoh Adat Dalam Mengatasi Konflik Sosial

Keagaaman Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian ini ditulis dengan alasan sebagai berikut:

1. Konflik sosial disebabkan adanya ketidakcocokan antara masyarakat,

melihat kurangnya kerukunan dalam masyarakat. Karena itu tokoh adat

hendaknya melakukan penyelesaian.

2. Judul ini relevan dengan keahlian penulis yaitu Manajemen Dakwah dan

dari segi waktu dan dana mampu untuk melaksanakannya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak salah paham dalam memahami penelitian

ini, perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain:

1. Strategi adalah cara untuk mendapatkan hasil akhir. 4 Maka dalam

penelitian ini penulis memahami strategi sebagai cara.

2. Tokoh adat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di

lingkungan masyarakat. Bisa karena pengetahuannya, budi pekertinya,

4Sandra Oliver, Strategi Public Relation (PT. Gelora Aksara Pramata: London, 2006),
2.
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ataupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Karena kebijaksanaan

dan pengetahuannya tentang adat, seorang tokoh adat menjadi panutan

bagi masyarakat.

3. Konflik sosial keagamaan. Konflik adalah sebagai suatu proses interaksi

sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda

atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. 5Maka penulis

memahami konflik sosial keagamaan adalah interaksi masyarakat yang

berbeda atau bertentangan mengenai masalah-masalah yang menyangkut

keagamaan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang

digunakan tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan di Desa

Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang

digunakan tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan di Desa

Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi tokoh adat dan

pemuka masyarakat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan.

5Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi (Bandung: Alfabeta, cet ke-IV
2011), 17.
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b. Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian-penelitian yang

sama atau terkait.

c. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang manajemen dakwah

dan sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom.

I)

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB I : Pendahuluan berisi tentang, latarbelakang, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian,

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

Berisi tentang kerangka teoritis dan konsep operasional,

BABIII : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

sistematika penulisan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu tokoh

adat di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penyajian data wawancara, observasi,

dokumentasi, dan menjabarkan analisis data tentang Strategi

Tokoh Adat Dalam Mengatasi Konflik Sosial Keagamaan di

Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai

strategi tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


