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ABSTRAK 
 

Hubungan antar umat beragama merupakan suatu fenomena yang tidak dapat 
dihindari dari kehidupan manusia. Kenyataan ini membawa pada suatu konsekwensi logis 
dalam kehidupan beragama pada masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai 
keyakinan dan kepentingan. Paradigma dan sikap eksklusif, kini diuji dan dipertaruhkan 
dalam lingkup multireligius. Sikap toleran bahkan moderat menjadi solusi atas persoalan 
pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam kaitan persoalan kehidupan bermasyarakat 
dan guna memperlancar adanya infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka 
pemerintah mencanangkan adanya penambahan infrastruktur yaitu berupa Bandara 
Internasional untuk memperlancar perekonomian dan hubungan kehidupan masyarakat. 
Mega proyek yang direncanakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 
perhatian khusus diberbagai kalangan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra 
terhadap rencana tersebut, khususnya di wilayah rencana pembangunan bandara baru 
yaitu di Desa Glagah, KecamatanTemon, Kabupaten Kulonprogo.   

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan sumber data dalam 
penelitian ini masyarakat Muslim dan Kristen, kepala Desa, sekretaris Desa, pemuka 
agama, pemuda Muslim dan Kristen, serta beberapa pejabat pemerintahan Desa, dan 
berbagai tokoh lain. Sumber data dokumen berupa surat keputusan dan berita-berita di 
media cetak dan elektronik, serta dokumen pemerintahan terkait rencana pembangunan 
bandara yang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Daerah Istimewa 
Yogyakarta khususnya di Desa Glagah Temon Kulonprogo. Dalam penelitian ini dikaji 
tentang resistensi masyarkat Muslim dan Kristen terhadap rencana pembangunan Bandara 
Internasional di Desa Glagah, Temon Kulonprogo dan peran agama dalam meredam 
konflik akibat pro dan kontra masyarakat yang resisten terhadap rencana pembangunan 
bandara. Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan dengan menggunkan teori 
Gerakan Sosial Sidney Tarrow, dengan unsur pokok struktur mobilisasi (Mobilization 
Structure).  

Berdasarkan realitas yang didapatkan di lapangan terkait resistensi masyarakat 
Muslim dan Kristen atas rencana pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo 
dapat di simpulkan, bahwa adanya hubungan yang kuat antara masyarakat dengan alam 
yang sudah memberikan penghidupan kepada masyarakat selama ini. Maka cara struktur 
mobilisasi Sidney Tarrow ini digunakan oleh masyarakat dalam hal pengerahan massa, 
sebagai upaya mencoba menggunakan kekuatan melawan golongan elite, penguasa atau 
pemerintah. Dari adanya mobilisasi ini kemudian didapatkan tiga faktor yang 
mempengaruhi adanya resistensi khusus dalam bidang hubungan masyarakat, antara lain: 
faktor ekonomi, meliputi kehilangan mata pencaharian dan kesulitan untuk alih 
pekerjaan; faktor sosial, meliputi kehilangan tempat tinggal dan keturunan akan 
kehilangan pekerjaan; dan terakhir faktor budaya, meliputi kehilangan peninggalan nenek 
moyang dan masyarakat menganggap bandara bukan kepentingan umum. Kemudian dari 
struktur mobilisasi SidneyTarrow dihasilkan upaya agama dalam meredam konflik akibat 
pro dan kontra masyarakat Muslim-Kristen terhadap rencana pembangunan bandara, 
dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk melakukan diskusi komunitas, yaitu 
masyarakat Muslim dan Kristen yang pro dan kontra terhadap keputusan pemerintah. 
Upaya dialog ini memperoleh beberapa kesepakatan diantaranya adalah menghindari 
adanya perikaian antara kedua belah pihak, baik yang pro atau kontra. Selanjutnya 
diserahkan kepada pribadi masing-masing sehingga tidak menggangu aktifitas kerja dan 
aktifitas masyarakat lainnya. Selain dari dialog ini juga diberikan pencerahan dari diskusi 
dengan lembaga kajian resolusi konflik bersama pemerintah setempat bersama para tokoh 
agama. Kemudian upaya lain untuk mereda m konflik yaitu dengan melakukan aktifitas 
perkumpulan dialog membahas tentang tata aturan untuk membangun keamanan dan 
keharmonisan, penanaman idiologi terhadap masyarakat bahwa bahaya yang timbul oleh 
sikap fundamentalisme negatif, disikapi dengan kekeluargaan, respek dan objektif. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konflik pada umumnya di pandang sebagai hal yang buruk atau hal 

yang harus dihindari. Konflik juga dapat menghasilkan pertengkaran, 

perkelahian dan tindakan kekerasan yang merugikan banyak orang. Hal 

inilah, yang kemudian konflik lebih dimaknai sebagai suatu yang negatif. 

Menyadari akibat-akibat potensial yang negatif dari suatu konflik, maka 

pada umumnya orang memilih lebih baik untuk menghindari konflik. 

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. 

Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekoomi, serta 

hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan 

tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu 

menimbukan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak 

dapat dihindari dan selalu terjadi.1  

Pada umumnya, semua masyarakat menginginkan adanya perlakuan 

yang sama, baik masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas. 

Kekuatan minoritas dan mayoritas dalam kehidupan bermasyarakat secara 

langsung dapat menyebabkan pertukaran berbagai macam pemikiran dan 

                                                           
 1 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2009), hlm. 1-2. 
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interaksi sosial.2 Tidak hanya kekuatan mayoritas dan minortas yang 

disoroti, tetapi secara tidak langsung akan ada yang disebutkan dalam 

kancah pluralitas keagamaan, yang sebagaimana dikatakan oleh Alwi 

Shihab, pada saat ini umat beragama dihadapkan kepada serangkaian 

tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami 

sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama, bahkan 

hanya lingkup kecil adalah fenomena nyata. Karena memang terdapat 

beberapa masyarakat, baik agama, etnis, organisasi dan lain sebagainya.3 

Peranan agama dalam sejarah memiliki dua peranan sekaligus. 

Pertama, agama memberikan  nilai dan visi, serta sumber spiritual prinsip-

prinsip etik dan dorongan revolusioner, untuk memerangi  ketidakadilan dan 

penindasan dalam masyarakat. Kedua, umat beragama dan institusi-institusi 

agama seringkali menghalangi kemajuan-kemajuan ilmiah,  perkembangan, 

serta perubahan sosial. Beberapa kondisi lain terkait dengan peranan agama 

berada dalam ruang lingkup wilayah yang memiliki kekuasaan, sehingga 

dapat terjadi pembatasan interaksi sosial keberagamaan masyarakat. Dari 

realitas tersebut dapat disimpulkan bahwa, realitas agama dapat 

menimbulkan berbagai macam ketegangan dan konflik yang berujung 

pertumpahan darah.4  

                                                           
 2 Franz Magnis Suseno, “Memahami Hubungan Antar Agama di Indonesia” dalam 
Burhanudin Dzikri (Ed.), Memahamai Hubungan antar Agama” (Yogyakarta: eLSAQ PRESS, 
2007), hlm. 26. 
 
 3 Nafilah Abdullah, Belajar Toleransi Beragama,dalam Jurnal Esensia Vol. XIII, No 2 
Juli 2012. hlm. 320. 
 
 4 Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama” dalam Th. Sumartana dkk. (Ed.), 
Dialog: Kritik Identitas Agama, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2004), hlm. 114. 
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Sejak munculnya, konflik memang sesuatu yang sudah ada dalam 

kehidupan, karena keberadaannya memiliki akar dalam diri manusia dan 

kondisi eksternalnya,5 baik yang menyangkut masalah keluarga maupun 

masalah sosial. Terkadang konflik sering terjadi manakala manusia 

menjalani interaksi kehidupan satu dengan lainya,6 maka tak elak jika telah 

hadir di dalam kenyataan sehari-hari. Pertikaian antar umat beragama, 

semua itu menunjukan bahwa konflik adalah suatu gejala yang tidak 

terpisahkan dari hidup manusia. 

Secara etimologi konflik berasal dari kata bahasa inggris, yaitu 

conflict, yang bahasa latinya configere yang berarti: “saling menjatuhkan” 

atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang ‘saling menjatuhkan,’ 

dengan kata lain kekerasan.7 Secara umum konflik beberapa definisi, yaitu: 

“a fight, a collision, a struggle, a contest; opposition of interest, oponions 

or purposes; mental strife, anony” (suatu pandangan, suatu benturan; suatu 

pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-

tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).8 

Sejalan dengan peranan agama yang berfungsi melembagakan sistem 

sosial, namun di sisi lain dapat menjadi faktor pemicu konflik, maka 

                                                           
 5 Hakimul Ikhwal Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibnu 
Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 115. 
 
 6 John Paul Ledarach, Conflict Transformation (Intercourse: Good Book, 2003), hlm. 4. 
 

7 Johan Galtung, “Mencari solusi yang ampuh bagi konflik” dalam Dewi Fortuna 
Anwar., dkk (ed), Konflik Kekerasan Internal (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 396. 

 
8 Hoda Lacey, How to Resolve Conflict in the Workplace (terj) Bern. Hidayat (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17-18. 
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pendekatan terhadap berbagai macam konflik sesuai dengan karakter 

masyarakat dan faktor pemicunya. Sikap truth claim dan interpretasi 

manifestasi pengalaman keagamaan mengandung pemahaman,  bahwa 

dalam setiap ajaran agama terkandung dua macam kecenderungan ajaran 

saling bertentangan. Pertama, kecenderungan yang mengajarkan bahwa 

agama yang dianut oleh seseorang adalah agama yang paling benar, mutlak, 

superior, dan menyelamatkan, sedangkan disisi lain adalah sesat, kafir, 

celaka dan tidak dapat dijadikan sebagai arah kehidupan. Kedua, ajaran 

bahwa setiap orang harus dihormati, dicintai, tidak ada paksaan dalam 

agama, dan dianjurkan berbuat kebajikan kepada siapa saja, bahkan 

kebaikan ini dianggap sebagai inti dari ajaran setiap agama.9  

Menurut Jamal A. Badawi, hubungan  antar agama pada tingkat awal 

adalah hubungan yang ditentukan oleh seberapa jauh penerimaan seseorang 

kepada “yang lain” (the other).10 “Hubungan/relasi” dapat dimaknai sebagai 

konsepsi yang mengandung pengertian kesepahaman antara kedua belah 

pihak atau lebih. Pandangan Jamal A. Badawi menyatakan bahwa hubungan 

itu harus terjalin kerjasama dalam menjalankan tugas dan memikul 

tanggungjawab, serta menguatkan dan memelihara hubungan yang baik. 

Selain makna konflik yang kompleks, konflik sendiri merupakan hal 

yang alamiah dan memiliki dinamika tertentu yang bisa diramalkan 

                                                           
 9 Burhannudin Daya, Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita 
Hubungan Antar Agama (Yogyakarta: Mataram Minang Lintas Budaya, 2004),  hlm. 1. 
 

10 Jamal A.Badawi, “Hubungan antar Agama: Sebuah Perspektif Islam”, dalam 
Burhandin Dzikri (Ed.), Memahamai Hubungan antar Agama” (Yogyakarta: eLSAQ PRESS, 
2007), hlm. 134.  
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kehadirannya dan dapat diarahkan secara konstruktif.11 Konflik secara 

konstruktif atau dikatakan positif manakala konflik dapat diselesaikan 

dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan. Sedangkan konflik yang 

tidak dapat dikelola adalah konflik yang bersifat negatif, ia cenderung 

menggunakan kekerasan.  

Maka dalam perkembangannya, teori konflik antar manusia sedapat 

mungkin dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan.12 Sering 

kali konflik yang terjadi justru semakin sulit untuk dipecahkan. Namun 

perlu diperhatikan biasanya konflik selalu dihubungi kedua pihak yang 

kemudian membawa pihak lain untuk terlibat dalam konflik, baik individu 

dengan individu dalam keluarga maupun masyarakat. Sebagai contoh 

kerusuhan Situbondo yang meletus 10 Oktober 1996, disebabkan dari 

masalah penghinaan agama Islam oleh santri bernama Sholeh, selain itu 

juga dia menghina almarhum KHR As’ad Syamsul Arifin, tokoh yang 

dihormati di Situbondo dan Sholeh dituduh menyebarkan ajaran sesat, yang 

kemudian konflik melibatkan massa yang lebih luas. Contoh lain adanya 

kerusuhan Tasikmalaya pada 26 Desember 1996, bermula ketika anggota 

Polres Tasikmalaya menganiaya KH Mahmud Farid, anak KH Makmun 

                                                           
11 Robby I. Candra, Konflik: Dalam Hidup Sehari-hari (Yogyakarta: KANISIUS, 1992), 

hlm. 17. 
 
12 Ciri-ciri kekerasan: 1. Kekerasan adalah upaya paksa yang determinasi pada sasaran 

akhir dalam melwan kehendak orang lain. 2. Berciri indiferen, beraksi tanpa pengendalian atau 
sikap berlebihan dan tidak peduli terhadap hak orang lain. 3. Tampak pada aksi dan aktivitas 
ekstrem yang sekonyong-konyong, tak diharapkan, dari suatu kodrat yang kejam, membahayakan, 
atau merugikan. 4. Mengedepankan ketakutan sebagai manifestasi kekerasan dengan sugesti yang 
hendak ditanamkan oleh pelaku kejahatan. Lihat: John Galtung Vielence, peace, and peac research 
(1969: 167) dalam Aloy Budi Purnomo “Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan” (Jakarta: Gramedia, 
2007), hlm. 107-108. 
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pendiri Pondok Pesantren, kemudian meluas melibatkan massa Islam 

lainnya, karena memiliki rasa ingin membantu. Kerusuhan Rengasdengklok 

pada 30 Januari 1997, bermula dari pertengkaran mulut antara keluarga Kim 

Tjoan (Etnis Cina) dengan remaja Mushala di bulan Ramadhan.13 Sampai 

kerusuhan di Ambon pada tahun 1999, hal tersebut karena disebabkan 

pertama oleh hubungan pertikaian kecil antara seorang preman bernama 

Joppie (Kristen) dengan sopir bernama Usman (Islam), perkelahian ini 

kemudian membawa massa dengan nuansa agama yang lenih luas.14 

Setelah melihat permasalahan konflik seiring terjadi karena dipicu 

dari hubungan kedua pihak, maka dalam perkembangannya teori konflik 

menjelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara menggunakan 

pihak ketiga (pihak yang tidak terlibat dalam pertikaian atau konflik), dalam 

hal ini penggunaan pihak ketiga dalam Alternative Disbute Resolution 

disebut sebagai sistem “mediasi”. Mediasi adalah suatu proses di mana 

suatu pihak ketiga bertindak sebagai fasilitator untuk membantu orang lain 

yang secara konstruktif menunjuk dan barangkali memecahkan suatu 

perselisihan, dengan rencana suatu transaksi (atau menggambarkan sebuah 

permasalahan yang dihubungkan pada suatu kerjasama).15 

Realitas yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menunjukkan  

bahwa hubungan antar agama telah menjadi sebuah problematika yang 

                                                           
 13 Thoha Hamim, dkk., Resolusi Konflik Islam Indonesia (Yogyakarta: LkiS Pelangi 
Aksara, 2007), hlm. 192-196. 
 
 14 Ibid, hlm. 215-216. 
 

15 Andrew J,Pirie, Alternative Dispute Resolution: Skills, Science and the Law (Canadian-
Toronto: Ontario, 2000), hlm. 34. 
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senantiasa mengiringi terwujudnya keharmonisan sosial. Rentannya konflik 

bernuansa agama dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai keadaan 

yang meliputi upaya preventif dalam mengatasinya, upaya mediasi dalam 

penyelesaianya serta rekonsiliasi sebagai proses perbaikan interaksi sosial 

pasca konflik.  

Perlunya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, 

Simmel menguatkan perspektifnya bahwa ketika terjadi pertikaian (antar 

kedua pihak) sebenarnya merupakan suatu perasaan, dengan demikian pihak 

lain (pihak ketiga, keempat dan seterusnya) tidak mungkin berperasaan 

sama.16 Maka perlu dipahami ketika konflik terjadi antar kedua belah pihak, 

harus secepatnya dapat diberikan penengahan (mediation), karena biasanya 

pihak yang terjebak konflik tidak memiliki cukup imajinasi, kreatifitas, 

dan/atau pengetahuan, pengalaman yang dibutuhkan untuk keluar dari 

himpitan yang mereka ciptakan bersama (bukan karena mereka tidak 

menginginkannya, tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya). Jadi berbagi 

alasan, pihak-pihak yang berkonflik kadang-kadang tidak mampu atau tidak 

mau bergerak dengan usahanya sendiri menuju kepada kesepakatan. Di 

dalam situasi semacam ini, pihak ketiga (mediator) sering kali terlibat 

karena diminta oleh salah satu pihak atau lebih, yang terlibat konflik, atau 

karena inisiatif mereka sendiri,17 sehingga konflik tidak mengesklarasi atau 

dapat diselesaikan. 

                                                           
16 Georg Simmel., Beberapa Teori Sosiologi (terj) Soejono Soekamto (Jakarta: Rajawali, 

1986), hlm. 3. 
 
17 Dean G.Pruitt, Teori Konflik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 373. 
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Konsep hubungan masyarakat antar agama yang rukun, damai, dan 

penuh dengan toleransi tersebut tidak terjalin secara kondusif setelah 

turunnya SK Bupati bahwa wilayah tersebut akan dijadikan sebagai lahan 

utama dari pembangunan Bandara Internasional. Dari SK ini kemudian 

muncul masyarakat mayoritas dan minoritas telah membentuk jarak sosial 

dan membentuk ketidakharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat 

kemudian menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang, yaitu 

masyarakat yang pro dengan pemerintah/setuju dengan akan didirikannya 

Bandara Internasional, dan masyarakat yang kontra akan keputusan 

pemerintah/menolak adanya rencana pembangunan Bandara Internasional di 

wilayah mereka. Terkadang ketika dipandang masyarakat mayoritas di 

Wilayah Desa Glagah Kecamatan Temon, mengklaim dirinya sebagai 

masyarakat yang superior. Sehingga secara tidak langsung sikap tersebut 

bagi masyarakat minoritas memandangnya sebagai sikap arogan terhadap 

umat lain yang berada dalam wilayah tersebut. 

Rencana pembangunan bandara internasional di Kulonprogo ini 

secara tidak langsung akan banyak dampak negatif bagi sebagian 

kalangan/masyarakat, misalnya masyarakat Muslim dan Kristen yang ada di 

Desa Glagah Kecamatan Temon. Umat Muslim dan Kristen yang kontra 

dengan rencana tersebut karena memiliki dasar bahwa ketika rencana 

pembangunan bandara ini terealisasi, maka masjid dan gereja yang ada 

sekarang akan dihancurkan seperti halnya rumah-rumah dan fasilitas umum. 
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Dasar inilah yang menyebabkan adanya gejolak konflik penolakan 

pembangunan bandara internasional di Kulonprogo. 

Dari paparan singkat di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh 

muncul resistensi dari masyarakat Muslim dan Kristen terhadap rencana 

pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo, dan bagaimana agama 

berperan dalam meredam konflik akibat pro dan kontra masyarakat-

masyarakat yang resisten terhadap rencana pembangunan bandara 

internasional ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini dapat 

menjelaskan lebih jauh mengenai konflik dan bagaimana resolusi konflik 

yang tepat, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasan 

sebagaimana yang tertuang dalam beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa muncul resistensi dari masyarakat Muslim dan Kristen 

terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional di Desa Glagah 

Temon Kulonprogo? 

2. Bagaimana agama berperan dalam meredam konflik akibat pro dan 

kontra masyarakat yang resisten terhadap rencana pembangunan 

bandara internasional di Desa Glagah Temon Kulonprogo? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai 

mengapa muncul resistensi dari masyarakat Muslim dan Kristen terhadap 

rencana pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo. Serta 

mengetahui bagaimana agama berperan dalam meredam konflik akibat pro 

dan kontra masyarakat yang resisten terhadap rencana pembangunan 

bandara internasional di Kulonprogo. 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam dua 

tataran, pertama, dari aspek yang diteliti dapat menambah literatur ilmiah 

bagi pengembangan Studi Agama dan Resolusi Konflik, terutama tentang 

resolusi konflik dalam melihat dan menangani konflik pro kontra 

masyarakat Muslim-Kristen terhadap sistem pemerintahan di berbagai 

wilayah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, penelitian ini 

diharapkan memiliki kontribusi untuk memperkaya pendekatan dalam 

meneliti adanya konsep resolusi konflik di dunia Islam maupun non-muslim 

sekalipun. 

 

D. Kerangka Teori 

 Untuk memahami dinamika konflik sosial keagamaan kaitannya 

dengan hubungan antara masyarakat Muslim-Kristen di Desa Glagah 

Kecamatan Temon, maka kerangka teori perlu digunakan dalam rangka 

membantu menjelaskan fenomena tersebut, dan sebagai landasan berfikir 

dalam memecahkan dan menyoroti masalah. Dalam penelitian ini penulis 
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mencoba menguraikan dengan memakai teori gerakan sosial Sidney 

Tarrow, dengan beberapa unsur pokok diantaranya mengenai 

pembingkaian (Framing), struktur mobilisasi (Mobilization Structure), 

struktur peluang politik (Structure of Political Opportunity).18  

 Para pakar teori gerakan sosial telah lama memperdebatkan isu 

mobilisasi. Mobilisasi umumnya disertai dengan pengerahan massa di 

jalanan dalam upaya mencoba menggunakan kekuatan melawan golongan 

elite, penguasa dan kelompok lawan, atau yang sering disebut sebagai 

“politik penentangan” (contentious politics).19 Dasar-dasar perdebatan ini 

bisa dilacak hingga ke tahun 1960-an, ketika minat dan kajian mengenai 

aksi-aksi dan protes kolektif meningkat pesat sebagai suatu respon atas 

perkembangan gerakan sosial. Karena tidak puas dengan model fungsional 

struktural gaya lama yang banyak mempermasalahkan soal ketidakadilan, 

maka para sarjana kontemporer seperti Marcur Olson mengajukan teori 

mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory). Dalam salah satu 

karya utamanya, Sidney Tarrow menekankan dimensi politik penentangan 

(contentious politics) sebagai strategi yang dikembangkan oleh mereka 

yang tidak berkuasa untuk menentang elite, otoritas pemerintah, atau 

tokoh-tokoh penguasa. Tarrow mengatakan bahwa aksi kolektif benar-

benar menjadi gerakan penentangan “saat digunakan oleh mereka yang 

kekurangan akses terhadap lembaga-lembaga, yang bertindak atas nama 

                                                           
 18 Sidney Tarrow, Power In Movement, Social Movement and Contentious Politics, New 
York: Cambridge University Press, 1998, hlm. 123. 
 
 19 Sidney Tarrow dan Charles Tilly, Top Map Contentious Politik, hlm. 17 
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tuntutan-tuntutan baru atau yang tidak bisa diterima dan yang bekerja 

dengan cara yang secara fundamental mentang orang lain atau penguasa. 

Menurut pandangannya, politik penentangan bisa dirumuskan lebih 

sebagai tantangan kolektif berdasarkan tujuan bersama dan solidaritas 

sosial, daripada sebagai ekspresi ektrimitas, kekerasan dan kekecewaan. 

Dalam definisi kerja ini ditekankan pentingnya aspek rasional dan strategis 

gerakan sosial, sebagaimana digarisbawahi oleh teori mobilisasi sumber 

daya. 

 Politik pertentangan muncul sebagai respons terhadap perubahan 

dalam struktur kesempatan politik tertentu, dengan pastisipan yang turut 

bergerak karena berbagai tujuan berbeda: material dan idiologis, berbasis 

partisan dan kelompok, berjangka panjang dan episodik. Berdasar 

kesempatan politik inilah dan menggunakan repertoir aksi tertentu yang 

sudah dikenal, sekelompok orang dengan sumber daya terbatas dapat 

bertindak melakukan penentangan. Ketika aksi mereka didasari jaringan-

jaringan sosial dan struktur koneksi yang padat serta berdasarkan pada 

kerangka-kerangka konsensual dan kultural berorientasi aksi, mereka akan 

dapat mengembangkan dan mempertahankan gerakan itu berhadapan 

dengan lawan yang kuat. Saat itulah, apa yang disebut gerakan sosial 

terjadi. Gerakan sosial ini dapat berkembang menjadi revolusi ketika 

perlawanan melebar dan meluas keseluruh masyarakat tanpa bisa 

dibendung oleh lawan yang disasarnya. 
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 Dengan menekankan unsur mobilisasi yang rasional dan bertujuan, 

para teoritis gerakan sosial berusaha untuk memperbaiki kelemahan teori 

fungsional struktural yang cenderung mengabaikan komunitas gerakan 

yang berakar pada suatu proses, yakni bagaimana gerakan sosial muncul 

dan kondisi apa saja yang memungkinkan ditransformsikan ke dalam 

mobilisasi. Teori ini tidak hanya membantu menjelaskan faktor-faktor 

yang mendorong dan memfasilitasi  transformasi gerakan tertentu menjadi 

aksi-aksi kolektif bernuansa radikalisme dan kekerasan, tetapi juga 

menjelaskan proses transformasi itu sendiri. Konsep struktur peluang 

politik menjelaskan bahwa pada kemunculan gerakan sosial seringkali 

dipicu oleh perubahan besar yang terjadi dalam struktur politik.20 Sebagai 

akibat dari perubahan besar tersebut, sering terjadi konflik dalam lingkaran 

elite yang cenderung memperlemah kekuasaan para elite itu sendiri dan 

karena itu mengurangi resiko yang menghadang masyarakat minim 

sumber daya yang ingin melakukan aksi kolektif, serta beberapa dari 

peluang politik ini bersifat eksternal, terbentuk dari aksi orang-orang yang 

bukan anggota gerakan. Pada tatanan konflik bandara yang ada penulis 

mencoba melihat bagaimana struktur politik yang ada dalam gerakan yang 

ada saat ini. Tidak hanya melihat bagaimana struktur yang ada tetapi 

memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi politik yang terjadi 

pada masa tersebut.  

                                                           
 20 Noorhadi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Geneologi dan Teori, 
Yogyakarta: SUKA Press, 2012, hlm. 130. 
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 Konsep peluang politik ini membantu memahami bagaimana 

sebenarnya mobilisasi menyebar dari kalangan-kalangan terbatas yang 

kecewa dengan keadaan kepada mereka yang memiliki tingkat 

kekecewaan lebih rendah.21 Dengan mengajukan klaim-klaim 

pertentangan terhadap elite dan pihak yang berwenang, mereka yang 

mengawali aksi kolektif.  Kondisi yang penting dalam melihat kondisi 

konflik yang terjadi dari masyarakat-masyarakat resistensi proses rencana 

pembangunan bandara ini adalah bagaimana terjadinya keberhasilan dari 

mobilisasi yang dilakukan adalah Framing (pembingkaian). Suatu proses 

di mana aktor gerakan social menciptakan dan menggelindingkan wacana 

yang dapat bergema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi. 

Karena gerakan sosial harus mengerahkan banyak orang bergerak 

bersama-sama, kesuksesannya juga ditentukan oleh eksistensi jaringan 

rekruitmen.  

 Menurut Alberto Melucci, jaringan rekruitmen berperan mendasar 

dalam proses penyertaan individu-individu, karena mobilisasi tidak akan 

pernah dimulai dari ruang kosong, individu-individu yang terisolir dan 

tidak memiliki basis, tidak pernah dalam gerakan. Jaringan ini dapat 

berbentuk formal, organisasi yang hirarkis atau jaringan sosial informal. 

Jika organisasi formal secara umum dipandang sebagai intrumen efektif 

untuk memberdayakan kolektivitas-kolektivitas yang secara politis 

tersingkir, maka jaringan sosial informal dapat dianggap sebagai 

                                                           
 21 Sidney Tarrow, Power In Movement, Social Movement and Contentious Politics, 
hlm.130 
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mekanisme utama munculnya kelompok-kelompok rekruitmen yang 

bergerak di luar kontrol negara.22 Dinamika bagaimana kelompok 

mengambil keuntungan dari sebuah perubahan sangatlah penting 

diperhatikan untuk memahami munculnya gerakan sosial atau munculnya 

resisitensi dari masyarakat yang menolak sebuah keputusan.  

Teori gerakan sosial Sidney Tarrow memberikan tekanan khusus 

pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses, bagaimana 

sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan 

“kekecewaan” bermetamorfosis menjadi mobilisasi. Melalui struktur 

mobilisasi keberadaan jaringan massa dan simpatisan direkrut dan 

dimobilisasi menjadi penentu dalam proses perlibatan individu. Karena 

mobilisasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Untuk memobilisasi 

massa itulah aktor-aktor gerakan sosial perlu membingkai aksi-aksi yang 

mereka rencanakan dengan slogan-slogan dan bahasa yang mudah 

dipahami dan sekaligus dapat menggerakan sentimen mereka.  

 Dari perspektif teori gerakan sosial, keberhasilan suatu gerakan 

menggelar aksi-aksi kolektif menentang kekuatan-kekuatan besar, karena 

itu lebih terikat dengan adanya kesempatan politik ketimbang faktor-faktor 

sosial dan ekonomi. Aksi-aksi semacam itu biasanya meningkat ketika 

orang mendapatkan sumber daya eksternal yang dapat menjauhkan mereka 

dari persoalan-persoalan yang dapat menggagalkan aksi-aksi yang ingin 

mereka gelar. Aksi-aksi itu biasanya juga meningkat ketika mereka yang 

                                                           
 22 Noorhadi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Geneologi dan Teori, 
hlm. 136. 



16 

 

mencoba melawan terancam tidak dapat lagi menanggung derita akibat 

situasi yang mereka alami. Ketika akses-akses kelembagaan terbuka, 

keretakan muncul di kalangan elite, para penentang mendapatkan 

kesempatan untuk  menunjukan klaim-klaim mereka. Ditambah dengan 

biaya tinggi yang dipercaya akan ditanggung jika tidak melakukan aksi 

apapun kesempatan politik menghasilkan episode-episode politik 

penentangan yang berujung terjadinya gerakan sosial. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah dan ruang 

lingkup penelitian serta menemukan variabel-variabel dan menentukan 

antar variable penelitian, serta upaya untuk membantu penulis dalam 

mengakaji penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya 

yang berkaitan dengan tema penelitian, maka penulis perlu melakukan 

tinjauan pustaka. Sejauh pembacaan penulis, ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan resolusi konflik. Serta untuk memposisikan penelitian 

ini, penulis merasa penting untuk melakukan telaah pustaka sebagai acuan 

dan bahan untuk melihat perbedaan dari tulisan-tulisan resolusi konflik 

yang ada. Setelah penulis melakukan telaah pustaka, ternyata belum ada 

tulisan yang melakukan pembahasan tentang kasus pro-kontra rencana 

pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo. Namun tema tentang 

resolusi konflik bukanlah hal baru, telah banyak terbit tulisan-tulisan yang 

membahas resolusi konflik. 
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Adapun karya yang terkait tersebut diantaranya: “Resousi Konflik 

Dalam Perspektif Islam dan Katolik di Indonesia (Studi Pemikiran 

Abdurrahman Wahid dan Y.B. Mangunwiaya)”, sebuah tesis yang di tulis 

oleh Muharis, Pasca Sajana UIN Sunan Kalijaga (2013), dalam tesis 

tersebut  banyak membahas bagaimana konsep pemikiran Abdurrahman 

Wahid dan Y.B. Mangunwijaya tentang agama dan negara di Indonesia. 

Tidak hanya itu dia menuliskan bagaimana prinsip resolusi konflik 

berbasis iman dalam perspektif Islam dan Katolik di Indonesia, serta 

bagaimana implikasi model pemikiran resolusi konflik Abdurahman 

Wahid dan Y.B. Mangunwijaya di Indonesia.23 

Selanjutnya sebuah tesis berjudul ”Konflik Sosial Keagamaan,  

Kasus interaksi Jama’ah Salafi dengan Masyarakat Lokal di Gunungsari 

Lombok Barat” yang ditulis oleh Aswadi, Pasca Sajana UIN Sunan 

Kalijaga (2012), yang dalam tesisnya banyak mengungkap apa saja faktor 

penyebab yang melatarbelakangi timbulnya konflik antara jama’ah salafi 

dengan masyarkat (penduduk lokal) di Gunungsari Lombok Barat, dan 

bagaimana dampak atau pengaruh konflik terhadap pola interaksi sosial 

masyarakat (penduduk lokal) dengan jama’ah salafi. Dengan kerangka 

teori interaksi sosial, pluralisme dan konflik sebagai keniscayaan, serta 

konflik sosial, sebab dan penyelesaiannya. Dari melihat tesis yang disusun 

ini, akan mempermudah penulis dalam memilah konflik yang terjadi di 

                                                           
 23  Muharis, “Resousi Konflik Dalam Perspektif Islam dan Katolik di Indonesia (Studi 
Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Y.B. Mangunwiaya), Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan 
Kalijaga, Agama dan Filsafat, 2013. 
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Kulonprogo, khususnya tentang perencanaan pembangunan bandara 

internasional yang akhirnya memuai konflik diberbagai kalangan 

masyarkat.24 

Selanjutnya, penulis menemukan tulisan Ustadi Hamsah dalam 

Jurnal Esensia Vol. 8 No.1 Januari 2008, dengan judul “Hubungan Antar 

Agama dalam Wacana Ilmiah: Persoalan yang Tak Terjawab”. Fokus 

kajian ini adalah tentang hubungan antar agama, studi agama-agama dan 

perjumpaan agama-agama. Hasil kajian ini yang menunjukkan hubungan 

antar agama adalah, bahwa dalam wacana hubungan antar agama terdapat 

empat pendekatan dan polah yang digunakan untuk melihat relasi antar 

agama yaitu: eklusif, inklusif, paralelis dan interpenetrasi. Keempat pola 

tersebut merepresentasikan sikap setiap agama, artinya dalam setiap agama 

terdapat empat sikap tersebut, dan keempaat sikap itu tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, karena kesemuanya menunjukan 

kecenderungan dalam bersikap.25 Dari tulisan ini sebenarnya penulis akan 

menganalisis bagaimana sebanarnya kondisi masyarakat di kecamatan 

Temon. Sehingga jelas, bagaimana sebenarnya kondisi keagamaan ini 

mempenaruhi hubungan yang saling tumpang tindih dengan keputusan 

dari pemerintah. Penulis akan melihat segi ekslusifkah mereka atau 

inklsifkah meraka dan seterusnya. 

                                                           
 24 Aswandi, “Konflik Sosial Keagamaan, Kasus Interaksi Jama’ah Salafi dengan 
Masyarakat Lokal di Gunungsari, Lombok Barat”, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan 
Kalijaga, Agama dan Filsafat, 2012. 
 
 25Ustadi Hamsah, “Hubungan Antar Agama dalam Wacana Ilmiah: Persoalan yang Tak 
Terjawab”, Esensia,  VIII, Januari  2007, hlm. 59. 
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Selanjutnya tesis yang berjudul ”Dinamika keberagamaan 

masyarakat multirelijius (Studi atas konflik dan bina damai masyarakat 

Turgo lereng merapi), yang ditulis oleh Suryo Adi Sahfutra. Hasil dari 

riset ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, bagaimana dinamika 

keberagamaan masyrakat turgo dan, bagaimana bentuk dinamika konflik 

bina damai masyarakat turgo terkait dengan kondisi keberagamaan yang 

multirelijius.26 

Hasil dari apa yang diteliti bahwa dinamika keberagamaan 

masyarakat multireligius senantiasa memunculkan dua wajah setidaknya 

dari hasil penelitian tentang dinamika masyarakat Turgo mencerminkan 

dua wajah tersebut, yaitu adanya konflik dan bina-damai. Konflik itu 

muncul sebagai konsekwensi atas beragamnya pandangan, kepentingan 

dan tujuan, serta nilai-nilai yang mengitari dinamika yang terjadi, tentunya 

berbenturan dan gesekan adalah sebuah keniscayaan. Begitu pula dengan 

konsep bina damai yang peneliti dapatkan, sebagai keonsekwensi atas 

dibutuhkan kelangsungan hidup yang tentram dan damai, harmonis dan 

demi proses hidup yang berkelanjutan, maka menurutnya bina-damai 

mutlak sifatnya sebagai hal yang sangat dibutuhkan. 

Hasil dari penelitian ini  konsep bina damai yang dilakukan 

masyarakat Turgo juga tidak bisa lepas dari kesadaran masyarakat bahwa 

kondisi keberagamaan yang multireligius merupakan titik kerawanan yang 

dapat memicu konflik, sehingga masyarakat secara sadar melakukan 
                                                           
 26 Suryo Adi Sahfutra, Dinamsika keberagamaan masyarakat multirelijius (Studi atas 
konflik dan bina damai masyarakat Turgo lereng merapi), Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan 
Kalijaga, Agama dan Filsafat, 2013. 
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proses bina-damai dengan bentuk tindakan, selain itu tentunya didasari 

atas menjaga keharmonisan  juga didasari atas kondisi hidup bersama yang 

membutuhkan jiwa solidaritas antar warga ditengan ancama Merapi. 

Fenomena yang dapat dilihat selain adanya konflik atas latar belakang 

agama, bisa juga dikatakan berdasarkan tingkat ekonomi dan pengetahuan 

dalam segi academic, tetapi dalam hal ini bahwa konflik yang terjadi 

karena sebab ekonomi dan pendidikan dapat terbantahkan oleh sebuah 

fenomena yang secara riil dapat dilihat karena ternyata bukan hal tersebut 

yang mengakibatkan konflik utama. Selanjutnya kajian studi agama dan 

resolusi konflik harus bisa melihat bukan aspek ekonomi dan politik, 

melainkna konstruksi keagamaan sebuah masyarakat. Konstruksi 

keagamaan ini penting untuk dikaji karena hal ini menyangkut bagaimana 

agama memberikan kontribusi besar terhadap bentuk dinamika keagamaan 

sebuah masyarakat terlebih masyarakat masyarakat multireligius. Bukan 

justru malah aspek ekonomi dan politik, atau pendidikan yang mendasari 

kontribusi sebuah keagamaan khususnya masyarakat pedesaan. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Fokus penelitian kualitatif yaitu berkaitan dengan sudut pandang 

inividu-individu yang diteliti, uraian rinci tentang konteks, sensivitas 

terhadap proses kemudian dapat diruntut kepada akar-akar 

epistimologinya.27 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial, individu, masyarakat, lembaga atau masyarakat.  

Adapun yang dimaksud dengan mempelajari secara intensif dalam 

penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisa keadaan yang 

khususnya tentang bagaimana konflik yang terjadi, serta bagaimana upaya 

resolusi konflik/bina damai pada masyarakat di kecamatan Temon dan 

sekitarnya dalam konteks sosio-kultural.  

2. Sumber Data  

Sumber data merupakan benda, hal atau orang ditempat penulis 

mengamati, membaca dan bertanya tentang data.28 Data dalam penelitian 

diperoleh dari dua sumber yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber data lapangan ialah: masyarakat Muslim dan Kristiani, 

kepala desa, sekretaris desa, pemuka agama (Kyai dan Ustadz), 

pemuda Muslim dan Kristiani, dan beberapa pejabat 

pemerintahan Desa Glagah, Kecamatan Temon, serta FRWT 

(Forum Rembug Warga Transparansi). Yang ditanyakan 
                                                           

27 Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 83. 

 
28 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 

116. 
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kepada mereka terutama terhadap sikap mereka baik yang pro 

dan kontra tentang pembangunan bandara tersebut. 

b. Sumber data dokumenter, yang terdiri atas sumber data 

dokumenter primer dan sekunder. Sumber informasi 

dokumenter primer antara lain meliputi dokumen, surat 

pernyataan, surat keputusan pemerintahan kabupaten dan 

pemerintahan wilayah. Sedangkan sumber data sekunder 

adalah berupa dokumen hasil tulisan orang lain tentang konflik 

pro dan kontra pembangunan bandara di Kulonprogo. 

3. Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Wawancara atau Interview 

Wawancara terbuka dilakukan dengan informan 

mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang 

bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian.29 Dalam 

mengoprasionalkan metode wawancara, penulis menggunakan 

teknik snowboling yaitu wawancara yang tertuju pada key 

person. Wawancara tersebut ditujukan kepada: Pemuka agama 

di Desa Glagah, Kecamatan Temon, kepala kesejahteraan 

masyarakat (kesra), kelapa desa, sekretaris desa dan beberapa 

dari staff pemerintahan yang ada di desa tersebut, serta 

                                                           
29 M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108-109. 



23 

 

wawancara terhadap FRWT (Forum Rembug Warga 

Transparansi). Secara terperinci bahwa semua yang menjadi 

informan dari wawancara ini adalah umat Muslim dan 

Kristiani. 

b. Observasi 

Data yang diperoleh dengan teknik observasi adalah 

gambaran umum tentang kondisi geografis Desa Glagah, 

Kecamatan Temon dan keadaan kependudukan masyarakat 

Desa Glagah Kecamatan Temon.  

Selain dari penulis melakukan pengamatan dengan 

meminta data-data dari pemerintahan desa, penulis juga 

menggunakan metode observasi partisipasi, yaitu pengumpulan 

data terhadap objek pengamatan secara langsung, dan berada 

dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.30 Dalam 

mengoprasionalkan metode observasi partisipasi dan 

pencatatan secara sistematis, penulis mengikuti kegiatan 

masyarakat Temon, akan tetapi penulis tidak ikut serta bersama 

masyarakat dalam kegiatannya secara full. Hanya beberapa 

waktu melihat bagaimana aktifitas yang ada di wilayah Desa 

Glagah Kecamatan Temon, khususnya di areal rencana 

pembangunan bandara internasional. 

 

                                                           
30 M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, hlm. 116 
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4. Analisis Data 

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif analisis kualitatif, dari data-data yang diperoleh kemudian 

penulis mengolah data tersebut dan menganalisis melelui beberapa 

tahap antara lain: 

a. Pengorganisasian data secara rapi, sistematis dan lengkap. Dalam 

hal ini semua hasil wawancara dan observasi diubah menjadi 

bentuk tulisan berdasarkan formatnya masing-masing. 

b. Analisis data melalui deskriptif analisis kualitatif yang diharapkan 

dapat memberi gambaran permasalahan konflik di lokasi 

penelitian.  

c. Tahap terkhir adalah tahap penulisan. Pada tahap ini hasil 

interpretasi di tulis dalam bentuk yang sistematis, selaras dan 

harmonis. Sebagaimana menurut Louis Gotschalk dalam setiap 

penelitian fakta-fakta harus diseleksi, disusun, diberi atau 

dikurangi tekanan dan ditempatkan dalam satu urutan kausal. 

Masing-masing diantaranya proses itu memiliki komplikasi-

komplikasi tersendiri.31  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna mencapai sasaran seperti yang diharapkan penelitian ini, 

maka sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab. Bab 1, memuat 

                                                           
 31 Louis Gotschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 
1995), 144. 
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pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, mendeskripsikan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

meliputi kondisi gerografi dan demografi, sosial masyarakat, keadaan 

penduduk berdasarkan pendidikan, kondisi keagamaan, stratifikasi sosial 

dan sistem sosial dan budaya yang ada pada masyarakat Desa Glagah 

Kecamatan Temon. Pada sub bab ini perlu dicantumkan untuk mengetahui 

gambaran geografis dari lokasi penelitian serta mengetahui latar belakang 

dari subjek penelitian. 

Bab III, berisi tentang beberapa latar belakang pembangunan dan 

tahapan pembangunan Bandara Internasional di Desa Glagah Kecamatan 

Temon Kulonprogo, penawaran pemerintah terkait pembangunan Bandara 

Internasional, analisis hubungan masyarkat dengan lingkungann, persepsi 

terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional oleh masyarakat 

Muslim dan Kristen, isu-isu politik masyarakat Muslim dan Kristen yang 

resisten terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional di 

Kulonprogo.  

Bab IV, bab ini membahas tentang bagaimana agama berperan 

dalam meredam konflik akibat pro dan kontra masyarakat yang resisten 

terhadap rencana pembangunan bandara internasional di Desa Glagah 

Kecamatan Temon Kulonprogo, dan kondisi hubungan Muslim dan 

Kristen pasca konflik. 
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Bab V, penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.  Pada 

bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup 

penulis. Dalam bab ini dibuat kesimpulan yang bersifat reflektif 

berdasarkan data dan informasi dari keseluruhan uraian. Selain uaraian 

yang telah dipaparkan di atas pada bagian akhir laporan ini disusun 

beberapa daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang penulis anggap 

masih relevan. 

 

 



137 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari realitas yang didapatkan di lapangan terkait 

resistensi masyarakat Muslim-Kristen atas rencana pembangunan Bandara 

Internasional di Kulonprogo, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tesis 

ini, sebagai berikut: 

Adanya hubungan yang kuat antara masyarakat dengan alam yang 

sudah memberikan penghidupan kepada masyarakat selama ini. Maka cara 

struktur mobilisasi Sidney Tarrow ini digunakan oleh masyarakat dalam 

hal pengerahan massa, sebagai upaya mencoba menggunakan kekuatan 

melawan golongan elite, penguasa atau pemerintah. Dari adanya 

mobilisasi ini kemudian didapatkan tiga faktor yang mempengaruhi 

adanya resistensi khusus dalam bidang hubungan masyarakat, antara lain: 

faktor ekonomi, meliputi kehilangan mata pencaharian dan kesulitan untuk 

alih pekerjaan; faktor sosial, meliputi kehilangan tempat tinggal dan 

keturunan akan kehilangan pekerjaan; dan terakhir faktor budaya, meliputi 

kehilangan peninggalan nenek moyang dan masyarakat menganggap 

bandara bukan kepentingan umum. Keinginan penduduk terhadap rencana 

pembangunan bandara tersebut yaitu berharap pembangunan tidak jadi 

dilakukan di Desa Glagah. Namun apabila pembangunan jadi 

dilaksanakan, harus segera ada langkah nyata yang dilakukan oleh 
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pemerintah. Selain itu juga perlu adanya keterbukaan dalam proses 

perencanaan pembangunan dan regulasi-regulasi ganti rugi yang adil. 

Kemudian dari struktur mobilisasi SidneyTarrow dihasilkan upaya 

agama dalam meredam konflik akibat pro dan kontra masyarakat Muslim-

Kristen terhadap rencana pembangunan bandara, dengan cara 

mengumpulkan masyarakat untuk melakukan diskusi komunitas, yaitu 

masyarakat Muslim dan Kristen yang pro dan kontra terhadap keputusan 

pemerintah, serta masyarakat Muslim dan Kristen yang tergabung dalam 

WTT (Warga Tri Tunggal).  

Upaya dialog yang dilakukan ini memperoleh beberapa 

kesepakatan diantaranya adalah menghindari adanya perikaian antara 

kedua belah pihak, baik yang pro atau kontra. Kesemuanya diserahkan 

kepada pribadi masing-masing sehingga tidak menggangu aktifitas kerja 

dan aktifitas lainnya. Selain dari dialog ini juga diberikan pencerahan dari 

diskusi dengan lembaga kajian resolusi konflik bersama pemerintah 

setempat dengan para tokoh agama, hal ini dimaksudkan untuk 

memperkuat adanya sosialisasi pemerintah terhadap warga masyarakat 

terdampak rencana pembangunan bandara. Upaya lain yaitu dengan 

melakukan aktifitas perkumpulan dialog yaitu membahas tentang tata 

aturan untuk membangun keamanan dan keharmonisan, penanaman 

idiologi terhadap masyarakat bahwa bahaya yang timbul oleh sikap 

fundamentalisme negatif, disikapi dengan kekeluargaan, respek dan 

objektif. 
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B. Saran-saran 

Setelah mempelajari, meneliti dan tinggal bersam masyarakat, 

tergerak keinginan untuk meneliti lebih lanjut dan mengharapkan adanya 

kemajuan dalam masyarakat Desa Glagah, Kecamatan Temon. Saya 

mengusulkan beberapa hal yang praktis antara lain: 

Kepada aparat dan tokoh masyarakat yang berada dalam 

Pemerintahan Desa diharapkan mampu memberikan keamanan warganya 

untuk melakukan tindakkan yang tidak melanggar norman-norma agama, 

serta menanamkan sikap keadilan dalam bentuk apapun terhadap semua 

pemeluk agama tanpa membedakan agama yang satu dengan agama lain, 

sehingga tercipta hubungan yang rukun dan damai serta harmonis dalam 

kehidupan masyarakat setempat.  

Memang sebaiknya anggota masyarakat bersikap kritis perlu 

respek terhadap maksud tujuan baik dari pemerintah, oleh karena itu 

kepada pemerintah untuk  memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat, baik segi informasi dan layanan lain, sehingga komunikasi 

yang sampai pada masyarakat bisa utuh dan bisa diterima dengan lapang 

dada. 

Selanjutnya kepada masyarakat seyogyanya bersikaplah positif 

agar kemanan dalam hidup bermasyarakat lebih harmonis, adil dan 

makmur, serta  nyaman. Bentuk tanggungjawab dari pemerintah, maka 

seyogyanya pemerintah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan sebagai 

bekal peralihan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan tersebut kiranya 
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dilakukan sejak dini bahkan sebelum proses pembangunan dimulai agar 

persiapan penduduk yang terkena dampak lebih matang. Persiapan sejak 

dini tersebut dilakukan karena proses penyesuaian penduduk terhadap 

perubahan dan peralihan pekerjaan tidak berlangsung dengan cepat. 
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DAFTAR INFORMAN 
 

1. Nama  : Wasiman, 
Jabatan : Kesra Desa Glagah 
Umur  : 47 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
2. Nama  : Samiran 

Jabatan : Warga 
Umur  : 42 Tahun 
Alamat  : Desa Glagah 
Agama  : Islam 

 
3. Nama  : Samsudin 

Jabatan : Warga 
Umur  : 44 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
4. Nama  : Zumari 

Jabatan : Warga 
Umur  : 46 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
5. Nama  : Eko N.F 

Jabatan : Warga Pemuda Glagah 
Umur  : 23 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 

 
6. Nama  : Sari Indri S 

Jabatan : Pemudi 
Umur  : 24 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 

 
7. Nama  : Putra Aji S 

Jabatan : Pemuda Glagah 
Umur  : 26 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
 
 



 
 

2 
 

 
8. Nama  : Rahman  

Jabatan : Pemuda \ 
Umur  : 30 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

9. Nama  : Basrofi 
Jabatan : Pemuka Agama Desa Glagah 
Umur  : 38 Tahun 
Alamat  : Glagah  
Agama  : Islam 
 

10. Nama  : Sarbani 
Jabatan : warga Glagah 
Umur  : 42 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

11. Nama  : Pratiwi  
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 37 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

12. Nama  : Dyah 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 39 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

13. Nama  : Armadi 
Jabatan : Sekretaris Desa Glagah 
Umur  : 45 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

14. Nama  : Kuslam  
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 50 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Krisiten 

15. Nama  : Sarbini 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 45 Tahun 
Alamat  : Glagah 



 
 

3 
 

Agama  : Kristen 
 

16. Nama  : Zamzuri  
Jabatan : Ketua RT 
Umur  : 48 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

17. Nama  : Toyo 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 43 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

18. Nama  : Muh. Kosim 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 52 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

19. Nama  : Zumar 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 41 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

20. Nama  : Kusni 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 39 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

21. Nama  : Prapto 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 44 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
22. Nama  : Ali 

Jabatan : Anggota FKUB Kabupaten Kulon Progo 
Umur  : 43 Tahun 
Alamat  : Wates 
Agama  : Islam 
 

23. Nama  : Zaenal 
Jabatan : Warga Glagah 
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Umur  : 36 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 

 
24. Nama  : Sukimin 

Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 36 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

25. Nama  : Ibu Jumirah 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 41 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

26. Nama  : Siwanto 
Jabatan : Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 
Umur  : 38 Tahun 
Alamat  : Pengasih 
Agama  : Kristen 
 

27. Nama  : Wicaksono 
Jabatan : petugas BPN 
Umur  : 37 Tahun 
Alamat  : Sidorejo Glagah 
Agama  : Islam 
 

28. Nama  : Widodo 
Jabatan : Warga  
Umur  : 40 Tahun 
Alamat  : Macanan, Glagah 
Agama  : Kristen 
 

29. Nama  : Sukoco 
Jabatan : Warga 
Umur  : 39 Tahun 
Alamat  : Macanan Glagah 
Agama  : Kristen 
 

30. Nama  : Ibu Sastro 
Jabatan : Warga 
Umur  : 40 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
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31. Nama  : Sugiono 
Jabatan : Warga dusun Sidorejo 
Umur  : 36 Tahun 
Alamat  : Desa Glagah 
Agama  : Islam 
 

32. Nama  : Giyono 
Jabatan : Warga Tri Tunggal (WTT) 
Umur  : 38 Tahun 
Alamat  : Warga dusun Sidorejo 
Agama  : Islam 
 

33. Nama  : Wardoyo 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 38 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

34. Nama  : Sagimin 
Jabatan : Warga 
Umur  : 43 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

35. Nama  : Slamet 
Jabatan : Warga 
Umur  : 36 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

36. Nama  : Jarot 
Jabatan : Warga Desa Glagah 
Umur  : 53 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

37. Nama  : Ngatyo 
Jabatan : Warga  Glagah 
Umur  : 46 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

38. Nama  : Haryono 
Jabatan : Tokoh Agama 
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Umur  : 36 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 
 

39. Nama  : Ibu Adreas Merie 
Jabatan : Tokoh Kristen 
Umur  : 39 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
 

40. Nama  : Sukiman 
Jabatan : Warga Glagah 
Umur  : 40 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Islam 

 
41. Nama  : Zaenal 

Jabatan : Warga Kristiani 
Umur  : 40 Tahun 
Alamat  : Glagah 
Agama  : Kristen 
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