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ABSTRAK 2011. Penulisan karya tulis, Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen
Indformatika dan Komputer, Yogyakarta. Karya tulis ini merupakan penelitian tentang
memudarnya rasa persatuan di Indonesia di desa Code Trirenggo Bantul, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang. (1) latar belakang memudarnya rasa
persatuan bangsa Indonesia (2) penyebab terjadinya konflik di masyarakat dan cara
mengembalikan rasa persatuan Indonesia (3) apakah sudah sesuai dengan pengamalan
pancasila sila ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis. Langkahlangkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan. Teknik pengumpulan
data yang di gunakan adalah pengamatan secara langsung dan studi internet. Dari hasil
pengumpulan data kemudian data di analisa dan di interpretasikan berdasarkan situasi dan
kondisi. Hasil penelitian memaparkan data, bahwa memudarnya rasa persatuan di desa Cde
Trirenggo Bantul, Yogyakarta karena adanya persaingan yang tidak sehat dan kurangnya
rasa menghargai sesama warga. Karena itu timbulah konflik di desa Code dan terjadilah
perpecahan warga menjadi beberapa kelompok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
hilangnya kesadaran warga desa Code akan pentingnya rasa persatuan Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan
dari jiwa Bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan.
Perbuatan yang menyimpang dari Pancasila berarti juga menyimpang dari
kehidupan tatanan Bangsa Indonesia yang luhur.

Tetapi pada kenyataannya pengamalan pancasila sangat jauh dari harapan
bangsa Indonesia. Seperti pancasila sila ketiga persatuan Indonesia sekarang
masyarakan kurang memahami apa makna dari pancasila sila ketiga tersebut.
Sehingga di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih banyak terjadi konflik
antar suku, masyarakat dan agama. Semua itu menjadi pengaruh yang sangat besar
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Itulah potret bangsa Indonesia yang
sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

A. Apa penyebab terjadinya konflik di masyarakat dan bagaimana cara
mengembalikan rasa persatuan Indonesia?
B. Apakah sudah sesuai dengan pengamalan pancasila sila ketiga?

BAB II

3. PENDEKATAN
A. SOSIOLOGIS
a) Konflik Menurut Robbin
Robbin (1996:431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai
The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap
dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan
kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalkan konflik.
Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:
1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini
menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang
negative, merugikan, dan harus dihindari. Konflik di sinonimkan
dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini
merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang
buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang,
dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan
aspirasi karyawan.
2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View).
Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai
sesuatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau
organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat
dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi
perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena
itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat
guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain,
konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi
atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
3. Pandangan interaksionis (The Interactionis View). Pandangan ini
cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya
konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif,
tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak

aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan
ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara
berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut
tetap semangat, kritis-diri, dan kreatif.
b) Konflik Menurut Stoner dan Freeman
Stoner dan Freeman (1989:392) membagi pandangan menjadi dua
bagian, yaitu pandangan tradisional (Old View) dan pandangan modern
(Current View):
1. Pandangan Tradisional. Pandangan tradisional menganggap
bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat
mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang
optimal, konflik harus di hillangkan. Konflik biasanya disebabkan
oleh kesalahan manajer dalam merancang dan memimpin
organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak
manajemen bertugas meminimalisasikan konflik.
2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat di hindari. Hal ini
disebabkan banyak faktor, antara lain struktur organisasi,
perbedaan tujuan, presepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik
dapat mengurang kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan.
Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas
mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk
mencapai tujuan bersama.
c) Konflik Menurut Myers
Selain pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik
dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan
kontemporer (Myers, 1993:234) :
1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu
yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini menghindari
adanya konflik karena dinilai sebagai factor penyebab pecahnya
suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik
dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik
secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi

konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dan tiap orang di
kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik
yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional,
konflik haruslah dihindari.
2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada
anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat
dielakan sebagai konskuensi logis interaksi manusia. Namun, yang
menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi
bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak
hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik
dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik
bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus
dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi
tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.
d) Konflik Menurut Peneliti Lainnya
1. Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi.
Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti
kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi.
Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik
berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, Jika
komunikaksi adalah suatu proses

transaksi yang berupa

mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk
mencari kesamaan makna, maka dalam prose itu, pasti ada konflik
(1982:243). Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal
tapi juga diungkapkan secara nonverbal, seperti dalam bentuk
raut muka, gerak badan yang mengekspresikan pertentangan
(Stewart&Logan, 1993:341). Konflik tidak selalu di identifikasi
sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang
berseteru, tetapi juga di identifikasi sebagai ‘perang dingin’ antara
dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata
yang mengandung amarah.

2. Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi
sumber pengalaman positif (Stewart&Logan, 1993:342). Hal ini
dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran
dalam memanajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik
tidak

selamanya

membawa

dampak

buruk,

tetapi

juga

memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan
pihak-pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana
cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali
di masa yang akan dating dan bagaimana cara mengatasi konflik
yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali.

4. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan kali ini kita akan memperdalam tentang masalah
persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

A. Apa penyebab terjadinya konflik di masyarakat dan bagaimana cara
mengembalikan rasa persatuan Indonesia?
Cara kita agar mengembalikan rasa persatuan bangsa
Indonesia adalah kita harus saling menghargai sesame, seperti kita
hidup bermasyarakat misalnya waktu ada rapat kita harus menghargai
pendapat orang lain, yang ke dua kita hindarkan pola piker persaingan
tidak sehat yang dapat menimbulkan masalah yang sangat besar,
karena adanya pola piker persaingan yang tidak sehat seseorang bisa
menggunakan berbagai cara yang mungkin bisa merugikan orang lain,
dan juga dapat memutuskan tali persaudaraan seperti yang terjadi di
desa saya Code Trirenggo Bantul, terutama pada organisasi
kepemudaan di desa saya yang sekarang iki terpecah belah karena
adanya persaingan yang tidak sehat dan dominan sifat individualisme.
Sehingga terpecah menjadi beberapa kelompok yang masing-masing
berbeda tujuan. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa
mengamalkan pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Sehingga bisa menghindarkan konflik antar kelompok masyarakat.
Selain itu dukungan dari pemerintah juga sangat perlu, yaitu dengan
cara mensosialisasikan pendidikan pancasila sehingga masyarakat bisa
tau apa arti persatuan Indonesia itu. Kita sebaiknya perlu bersamasama berlomba meningkatkan daya saing dalam meningkatkan
kualitas sosial bangsa. Agar apa yang menjadi harapan dari
pemngamalan pancasila sila ketiga bisa menjadi kenyataan dan
mempunyai bangsa yang harmonis.

B. Apakah sudah sesuai dengan pengamalan pancasila sila ketiga?
Seperti pada pembahasan di atas, kita tahu sekarang ini sudah
hilangnya rasa persatuan Indonesia, yang akhirnya menimbulkan konflik

dimana-mana. Sulit rasanya sekarang mengembalikan lagi rasa persatuan
Indonesia karena kurangnya kesadaran bangsa Indonesia akan apa
pentingnya persatuan Indonesia itu, yang di pentingkan adalah kepentingan
pribadi dan kelompoknya, kita ambil contoh kecil saja, para pejabat tinggi
melakukan korupsi, merampas hak rakyat Indonesia itu juga memecahkan
persatuan Indonesia. Dan masih adanya persaingan yang tidak sehat dan
kurangnya rasa saling menghargai seperti apa yang terjadi pada desa saya
yang tadi sudah saya jelaskan pada pembahasan di atas. Jadi, belum sesuai
dengan pengamalan pancasila sila ke-3.

BAB III

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hilangnya kesadaran warga desa Code
akan pentingnya rasa persatuan Indonesia.
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