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Abstrak 

Berawal dari diskriminasi terhadap komunitas Syiah Sampang di Madura. 

Diskriminasi tersebut berujung pada tercerabutnya hak-hak komunitas Syiah. 

Melalui problem tersebut, berupaya menelusuri serangkaian politik perlawanan 

komunitas Syiah Sampang serta melihat sikap negara atau pemerintah dalam 

menangani konflik tersebut. Problem yang menyebabkan mereka terusir dari 

tempat tinggal mereka dan harus menjadi pengungsi di negara sendiri. Penelitian 

ini menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dengan studi pustaka dan metode penelitian lapangan. 

Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer 

dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Adapun 

temuan penelitian yakni: Politik perlawanan kelompok Syiah Sampang dilakukan 

secara kolektif dan dipelopori oleh agen-agen. Agen-agen tersebut berupaya untuk 

menggeser struktur mapan yang berisi struktur kebencian yang mengerak di tegah 

masyarakat Sampang. Namun strutur dasar tersebut belum tergantikan. Hasilnya, 

politik perlawanan tidak mendapatkan hasil maksimal. Respon pemerintah selama 

ini belum komprehensif dan cenderung tidak serius dalam melibatkan agen-agen 

yang memperjuangkan hak-hak kelompok Syiah. Pemerintah masih menuruti 

kehendak mayoritas masyarakat dan membiarkan struktur dasar kebencian 

mengendap di tengah-tengah masyarakat Sampang. 
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Abstract 

Starting from discrimination against the Shia community in Sampang on Madura. 

This discrimination led to the uprooting of the rights of the Shia community. 

Through these problems, trying to trace a series of political resistance in the Shia 

Sampang community and see the attitude of the state or government in dealing 

with the conflict. Problems that cause them to be expelled from their homes and 

must become refugees in their own country. This research uses qualitative 

methodology. In this study, data collection techniques were used with literature 

studies and field research methods. While the field research method is used to 

obtain primary data by conducting field observations and in-depth interviews. The 

research findings are: The political resistance of the Sampang Shiite group is 

carried out collectively and spearheaded by agents. The agents attempted to shift 

the established structure which contained a structure of hatred that was scraped in 

the Sampang community. But the basic structure has not been replaced. As a 

result, political resistance does not get maximum results. The government's 

response so far has not been comprehensive and tends to be not serious in 

involving agents who fight for the rights of Shiite groups. The government still 

obeys the will of the majority of the people and allows the basic structure of 

hatred to settle in the midst of the Sampang community. 
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Pendahuluan 

Eksistensi kelompok Syiah di Indonesia masih mendapat penolakan dari 

berbagai kalangan baik dari organisasi massa maupun perorangan
1
. Sampai saat 

ini kelompok Syiah dianggap  menyimpang dari ajaran Islam yang diwariskan 

Nabi Muhammad. Hal ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
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mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran/faham ini
2
. Celakanya lagi, peraturan-

peraturan daerah (PERDA) di sebagian Propinsi dan Kabupaten di Indonesia telah 

melarang aktifitas keagamaan Syiah
3
. Hasilnya adalah stigma negatif  kelompok 

Syiah mengeras dan menggumpal di alam bawah sadar masyarakat Indonesia 

yang didominasi orang-orang muslim. 

Konsekuensi fenomena itu adalah kelompok Syiah mendapat perlakuan 

diskriminasi yang berbentuk kekerasan, peminggiran dan pemiskinan secara 

sistemik. Sebagai minoritas, ia selalu dibayangi ancaman dari rezim mayoritas di 

Indonesia. Indonesia secara tidak langsung menjadi rumah yang tidak nyaman 

bagi kelompok minoritas. Fenomena ini sesungguhnya tidak dialami oleh 

Kelompok Syiah saja, juga dialami oleh kelompok seperti Ahmadiyah, 

Penghayat-Kepercayan dan agama-agama lokal lain yang menjadi bagian 

minoritas
4
.   

Di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sampang Madura, kelompok Syiah 

mendapat perlakuan diskriminasi dan kekerasan dari kelompok Sunni. Mereka 

dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan dipaksa mengungsi di 

Sidoarjo. Peristiwa kekerasan ini terjadi pada tahun 2012, hingga saat ini 

kelompok Syiah masih mengungsi karena mereka mendapat ancaman dari 

kelompok Sunni
5
. Pada awalnya, kelompok Syiah korban kekerasan tersebut 
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mengungsi di GOR Kabupaten Sampang. Lalu mereka pindah ke Sidoarjo karena 

pelbagai desakan masyarakat dan ancaman yang semakin menjadi-jadi
6
. 

 Sebagai pengungsi, kelompok Syiah Sampang sampai saat ini tidak memiliki 

kejelasan nasib mereka
7
. Kelompok ini seperti sudah tercerabut dari akar 

sosialnya. Mereka diisolir dari pergaulan dan komunikasi sosial, bahkan mereka 

tidak lagi bisa menjalankan ibadah rutin bersama-sama membaur bersama 

masyarakat. Selain itu ada persoalan pemiskinan dan keterbatasan fasilitas hidup 

sehari-hari di pengungsian. Mata-rantai diskriminasi tersebut bisa dimengerti 

karena kebebasan beragama dan berkeyakinan direnggut oleh kelompok 

mayoritas. 

Situasi itu semakin menyesakkan karena hak-hak sipil mereka tidak dipenuhi 

negara. Dalam hal ini adalah tidak dipenuhinya hak untuk memperoleh KTP 

(baru). Akibatnya sebagian warga Syiah di pengungsian tidak memiliki hak 

politik dalam berpartisipasi memilih dukungan politik, tidak bisa memiliki kartu 

bantuan bebas berobat, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), akta 

perkawinan, anak-anak yang dilahirkan di pengungsian tidak bisa mem-peroleh 

akta kelahiran, dan tidak bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan
8
. 
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Di samping itu, mereka tinggal di penampungan hanya karena takut pulang ke 

rumah. Keputusan Jemaat Syiah untuk mengungsi dapat dimengerti. Sebab jika 

masih bertahan di rumah atau di kampung halaman berpotensi mendapat tindak 

kekerasan dari orang-orang yang tidak dikenal atau tindakan yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini seolah menjadi pembenar bahwa kalangan Syiah (atau 

bahkan kelompok-kelompok lain yang dinilai sesat oleh kelompok mayoritas) 

tidak hanya mendapat perlakuan kekerasan secara fisik, namun juga mendapat 

kekerasan secara psikis. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hasil riset 

menginventarisir setidaknya ada 10 kasus kekerasan yang terjadi dan meningkat 

menjadi 17 kasus pada tahun 2016. 

 Fenomena sesat-menyesatkan tak jarang berujung pada kekerasan terhadap 

kelompok yang diklaim “sesat”. Belajar dari pengalaman, pewacanaan “sesat” 

terhadap sebuah kelompok tertentu di ruang publik adalah awal dari kekerasan 

terhadap kelompok tersebut. Oleh karena itu, sosok ulama, kyai, tuan guru atau 

apapun nama dan penyebutannya sebagai tokoh agama dan sosok yang masih 

“didengar” oleh masyarakat harus hati-hati dengan penggunaan wacana “sesat’ di 

ruang publik. 

 Dalam konteks masyarakat Madura, Kyai atau MUI dalam lembaganya 

adalah pemegang otoritas tertinggi dalam urusan “fatwa” penyesatan. Bagi 

masyarakat muslim Madura, Kyai adalah sosok yang sangat berpengaruh. Apa 

yang dikatakan Kyai adalah bagaikan “bahasa Tuhan” yang harus diikuti, artinya 

jika apa yang dikatakan benar oleh Kyai akan dikatakan benar oleh masyarakat 

muslim Madura. Pada tingkat tertentu wacana penyesatan dan penodaan agama 

benar-benar menjadi bola liar yang bisa masuk ke segala urusan di mana wacana 

keagamaan mainstream menuduh, kadang dengan semena-mena, wacana tertentu 

telah menodai agama
9
. 

 

Kerangka Teori 
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Meminjam Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens
10

. Teori ini secara sederhana 

mencoba merumuskan ketegangan antara individu dan masyarakat dalam struktur 

masyarakat. Ketegangan ini bila dibiarkan akan merusak struktur masyarakat yang 

harmonis. Giddens pada dasarnya ingin mengoreksi tinjaun teori tentang tindakan 

dan struktur. Untuk menjelaskan bagaimana struktur ini bekerja, Giddens 

membaginya dalam tiga model struktur. Struktur pertama Giddens adalah struktur 

signifikasi dimana, struktur ini masuk dalam ruang alam bawah sadar dan 

terdistribusi melalui wacana, makna dan simbol-simbol tertentu. Struktur ini juga 

membentuk satu pola dan penilaian seseoarang dalam suatu masyarakat dalam 

entitas tertentu. Model kedua adalah struktur penguasaan yang diandaikan oleh 

Giddens sebagai dominasi seseorang dalam hal ekonomi dan politik. Dan struktur 

ketiga yakni struktur legitimasi, struktur ini dijelaskan pada aturan-aturan 

normatif yang ada dalam hukum suatu negara.  

Bagi Giddens cara seperti itu jelas-jelas menghilangkan posisi subyek yang 

memiliki otonomi tertentu
11

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada posisi itu, Giddens mengatasi dualitas yang sedang terjadi. Ia 

sebagaimana sudah dijelaskan di atas, berupaya mencari terobosan karena 
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perselisihan pendapat berujung pada jalan buntu. Giddens pertama-tama mencoba 

mengurai kebuntuan dengan memahami “dualitas struktur” dengan 

menempatkannya sebagai struktur sebagai media sekaligus media dari tindakan 

yang dibuat secara berulang oleh struktur. Ia kemudian menekankan bahwa 

informasi aktor bergantung pada pengetahuan dan strategi meraih tujuan. Dalam 

kacamatanya, transformasi hanya mungkin dilakukan bila praktik sosial yang 

sedang berlangsung dalam ruang dan waktu dan tindakan manusia dilakukan 

secara recursive. Istilah itu mengacu pada upaya yang dilakukan secara terus-

menerus dan selalu terjadi pengulangan yang sifatnya reflektif sehingga agen dan 

aktor dapat melakukan perubahan. Pada tataran ini, peneliti menonjolkan teori 

strukturasi Giddens karena layak digunakan untuk melihat recursive yang 

dilakukan kelompok Syiah Sampang untuk mendapatkan hak-haknya.  

 

Selanjutnya melihat tindakan kolektif dalam teori strukturasi Giddens itu 

disertai pada strategi dan taktiknya. Dalam hal ini meminjam pengertian dari 

Suharko. Menurut Suharko, terdapat banyak strategi yang bisa digunakan. Strategi 

ini bergantung pada situasi dan kondisi dalam masalah tertentu. Namun semuanya 

harus mempertimbangkan pihak lawan, isu, setting politik dan sumberdaya. 

Setidaknya, dalam politik perlawanan ada dua hal yang harus diketahui.  

1. Strategi advokasi, ini merupakan strategi yang kerap dilakukan oleh 

kelompok Non-Government Organization (NGO). Strategi ini dilakukan 

untuk mendesak perubahan sosial yang bermuara pada reformasi tata-

Struktur Aktor 
Tindakan 

sosial 

Recursive 
Transformasi 

Sosial 



nilai pemerintahan yang demokratis. Maksudnya adalah setiap undang-

undang atau kebijakan yang berpotensi memarjinalkan kelompok 

minoritas harus diganti karena menyalahi asas demokrasi.  

2. Critical Enggagement, strategi ini bekerjasama dengan pemerintah untuk 

menangani suatu permasahan. Perlu dicatat bahwa, upaya tersebut 

langkah untuk mempersuasi apa yang ingin dicapai. Ini merupakan 

strategi yang juga kerap dipraktikkan oleh NGO.  

Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lisa Harrison, penelitian 

kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dikuantitatifkan. 

Penelitian ini juga akan membuat penulis terlibat dalam seting sosial yang menjadi tujuan 

penelitianya. Hal yang demikian menjadikan peneliti bisa secara langsung mengamati 

situasi dan ikut beraktifitas bersama mereka.
12

 

Dengan metode kualitatif, penulis akan melihat akar konflik pada konflik 

pembebasan tanah pada pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. Penulis 

menggunakan metode in depth interview dalam penelitian ini. Penulis melakukan 

wawancara dengan pihak yang terlibat dalam situasi konflik terkait kegiatan 

pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka 

dan metode penelitian lapangan. Metode studi pustaka digunakan untuk mendapatkan 

data sekunder dengan mengumpulkan data dari surat kabar, majalah serta internet. 

Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer 

dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Sedangkan metode 

penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan 
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observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan 

bertatap muka secara langsung dengan informan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data-data yang 

terkumpul melalui studi literatur, observasi langsung serta hasil dari wawancara 

kemudian ditranskripkan. Hasil transkrip wawancara kemudian dibaca dan dianalisis 

untuk mendapatkan garis besar atau gambaran umum hasil wawancara untuk 

digabungkan dengan data tambahan yang diperoleh. Selanjutnya data yang telah 

dikumpulkan dibaca, dipilah-pilah, dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori, 

kemudian diberi makna untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan jawaban atas 

rumusan masalah penelitian. 

Analisis Pembahasan 

Dalam penelitian ini, Teori Strukturasi Giddens digunakan untuk membaca 

strategi advokasi dan perlawan politik dalam memperjuang hak-hak komunitas 

Syiah Sampang.  

Menurut Giddens, strukturasi merupakan suatu fenomena yang terjadi relasi 

pelaku (tindakan) dengan suatu struktur tertentu. Relasi tersebut dianggap 

Giddens sebagai relasi dualitas dimana tindakan berlangsung dengan pola yang 

melintas ruang dan waktu. Strategi advokasi dan politik perlawanan yang 

dilakukan oleh komunitas Syiah Sampang beserta elemen masyarakat seperti 

LSM, Ormas dan individu adalah bentuk relasi pelaku (tindakan) dengan struktur. 

Secara spesifik, tindakan itu ingin menegakkan komitmen negara dalam menjamin 

hak warga negara. Praktik-praktik sosial tersebut termanifestasi dalam berbagai 

ekspresi. Praktik tersebut melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Sehingga bila 

dilihat dalam kacamata Giddens, bisa dikatakan upaya advokasi dan politik 

perlawanan itu merupakan relasi pelaku (tindakan) dengan struktur yang melintas 

ruang dan waktu.  

Salah satu ekspresi tindakan itu adalah tindakan kolektif dalam mendampingi 

Ustad Tajul Muluk menghadapi kriminalisasi. Kriminalisasi itu membuat 

beberapa LSM seperti CmarS, Pusham Surabaya, LBH Surabaya, Kontras 



membentuk tim Pokja (Program Kerja) Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 

(KBB). Tim tersebut awalnya melakukan pemantauan dan pendampingan secara 

intensif pada korban konflik yakni komunitas Syiah Sampang dan penanganan 

perkara kriminalisasi Ustad Tajul Muluk. Pembentukan tim ini jelas-jelas adanya 

relasi dalam suatu struktur tertentu yang mengakibatkan Ustad Tajul Muluk 

dikriminalisasi. Salah satu ekspresi tindakan itu adalah tindakan kolektif dalam 

mendampingi Ustad Tajul Muluk menghadapi kriminalisasi. Kriminalisasi itu 

membuat beberapa LSM seperti CmarS, Pusham Surabaya, LBH Surabaya, 

Kontras membentuk tim Pokja (Program Kerja) Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan (KBB). Tim tersebut awalnya melakukan pemantauan dan 

pendampingan secara intensif pada korban konflik yakni komunitas Syiah 

Sampang dan penanganan perkara kriminalisasi Ustad Tajul Muluk. Pembentukan 

tim ini jelas-jelas adanya relasi dalam suatu struktur tertentu yang mengakibatkan 

Ustad Tajul Muluk dikriminalisasi.  

Dalam perlawanan tersebut, tampak sekali upayanya itu dilakukan secara 

kolektif. Dalam bahasa Antoni Giddens, adanya tindakan kolektif untuk 

mengubah suatu struktur
13

. Sebagaimana sudah dibahas di bab sebelumnya, 

bahwa Giddens menjelaskan bentuk-bentuk struktur itu ada tiga yakni signifikasi, 

dominasi dan penguasaan. Dalam kasus komunitas Syiah Sampang ini, advokasi 

dan politik perlawanan yang dianggap sebagai tindakan sedang berurusan ketiga 

struktur tersebut. Bila diidentifikasi, maka ketiga struktur tersebut meliputi tabel 

dibawah ini. 
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https://kbr.id/berita/07/2013/gowes_perdamaian_pengungsi_Syiah_sampang/35308.htm

l, diakses pada 07-05-2015 

signifikasi 

• Ujaran Kebencian 

• Syiah Sesat 

Dominasi 

• Kiai lokal 

• Politikus/pejabat daerah 

Legitimasi 

• Undang-undang PNPS Nomor 01 tahun 1960 

• Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2012 



Struktur dalam penjelasan tabel tersebut adalah pertama-tama yang dilakukan 

adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu berbentuk penyesatan terhadap 

komunitas Syiah. Sementara dibalik klaim penyesatan tersebut adalah kiai lokal di 

Sampang. Kiai lokal mendominasi wacana penyesatan terhadap komunitas Syiah 

di sampang. Lalu kemudian hal tersebut ditopang oleh peran-peran lain seperti 

politikus dan pejabat daerah. Namun akan untuk penjelasan tersebut akan 

dijelaskan dalam sub-bab berikutnya. Pada posisi itu, kekuatan dominasi dari 

berbagai unsur tersebut mendapatkan legitimasinya melalui undang-undang dan 

aturan yang berlaku. Celakanya, terdapat peraturan yang dibuat pasca konflik 

terjadi. Peraturan tersebut memiliki kekuatan untuk melegitimasi tindakan 

diskriminasi terhadap komunitas Syiah Sampang. Hingga akhirnya terjadilah 

hubungan resipokral yang membuat skema ini berlangsung. Inilah dualitas 

pertama yakni terjadi perilaku sosial intoleran yang menyebabkan kekerasan pada 

komunitas Syiah Sampang.  

Dalam pusaran struktur tersebut, tindakan kolektif yang dilakukan bisa 

dikatakan sedang melawannya. Tentu bila diidentifikasi lebih jauh, banyak 

ditemukan poin-poin lain yang layak dimasukkan dalam ketiga struktur tersebut. 

Dari sini menjadi jelas, bahwa tindakan kolektif yang dilakukan oleh berbagai 

elemen itu sedang berelasi dengan ketiga struktur tersebut. Relasi tersebut 

berusaha ingin mengganti domain di dalam struktur tersebut. Struktur tersebut 

telah mendistribusikan suatu perilaku yang mendiskreditkan posisi komunitas 

Syiah Sampang. Hingga akhirnya mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya 

dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa domain tiga struktur yang ingin dilawan 

tersebut saya sebut sebagai struktur timpang. Harus diakui, struktur yang dilawan 

mengisi ketiga domain struktur dalam masyarakat. itulah dasar dari masalah 

tersebut yang sampai hari ini belum terselesaikan. Sehingga beberapa rumusan 

yang ingin dicapai sangatlah sulit. 

Di luar tindakan kolektif yang dirumuskan itu tadi, terdapat beberapa LSM 

mendorong komunitas Syiah Sampang untuk melakukan aksi protes ke 



pemerintah dengan bersepeda dari Jawa Timur ke Jakarta
14

. Aksi ini bisa 

dikatakan sebagai simbol atau tanda saja. Ia tidak masuk dalam perilaku sosial 

yang terjadi dalam ruang dan waktu berbeda. Namun sebagai simbol, ia patut 

dicatat sebagai perlawanan Komunitas Syiah untuk mendapatkan keadilan. Aksi 

ini menunjukkan bahwa adanya perlawanan yang dilakukan diluar skema dari Tim 

Pokja yang diorganisisr oleh LSM. Aksi ini berhasil mendapatkan simpati publik 

dan sorotan media. Aksi ini merupakan bagian dari upaya untuk mendistribusikan 

seruan untuk menjadi bagian perlawanan politik komunitas Syiah Sampang. 

Upaya ini tentu dilakukan oleh agen-agen yang cukup memahami struktur dasar 

masalah konflik Syiah Sampang. Tentunya, ada kesamaan yang melingkupi kedua 

model perlawanan tersebut. Giddens menganggap keduanya itu sebagai skemata 

dimana prinsip-prinsip yang diajukannya ialah prinsip penegakan hak asasi 

manusia. Prinsip ini beoperasi pada ruang dan waktu yang berbeda. Pada tim 

Pokja berusaha untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar dengan rumusan-

rumusan dan jalur hukum. Sementara, kedua mencoba untuk menyuarakan 

aspirasi dengan turun jalan. Perlu diingat, bahwa skemata itu selalu tembus pada 

perilaku sosial. Perilaku yang memahami nilai-nilai hak asasi manusia yang 

wujudnya adalah toleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan.  

Selama ini Tim Pokja itu terus melakukan kerja-kerja advokasi dengan 

menggalang dukungan. Upaya itu dilakukan dengan publikasi yang dilakukan 

secara bertahap. Satu demi satu, berbagai LSM dan organisasi masyarakat juga 

terlibat. Pada gilirannya, tindakan kolektif itu mengemuka menjadi arus di 

Indonesia. Pada posisi ini, penulis sulit sekali mewawancarai mereka yang turut 

andil dalam perlawanan dan perjuangan menagakkan keadilan bagi komunitas 

Syiah Sampang. Karena beberapa aktor yang terlibat tidak bisa dihubungi dan 

hanya sedikit sekali yang bisa diwawancarai. Sehingga potret sejauh ini, tindakan 
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 https://www.voaindonesia.com/a/warga-Syiah-sampang-15-hari-kayuh-sepeda-ke-

istana-negara/1682772.html, aksi ini dilakukan untuk menuntut keadilan bagi ratusan warga yang 

masih tinggal di GOR Sampang sebelum direlokasi ke Jemundo. Peserta aksi bersepeda selama 15 

hari dan sesampai disana ingin menyuarakan aspiranya. Di dalam aksi ini, peserta aksi meminta 

untuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun karena berbagai hal, SBY tidak bisa 

ditemui. Aksi ditemani oleh Hariz Azhar selaku koordinator Kontras Jakarta.  



kolektif yang penulis jangkau hanya di sekitar Jawa Timur. Potret ini 

menunjukkan bahwa dalam ruang dan waktu yang berbeda, perilaku menyoal 

struktur timpang itu terus dilakukan. Perilaku sosial beberapa agen mengutuk 

adanya diskriminasi terhadap komunitas Syiah Sampang. 

Perspektif Anthony Giddens menunjukkan bahwa terjadi ketegangan dalam 

dualitas yang sedang berkontestasi. Konsep recursive yang digambarkan Giddens 

dalam melihat advokasi dan perlawanan politik komunitas Syiah Sampang belum 

mengarusutamakan skema yang dibawanya. Dan harus diakui bahwa, kontestasi 

itu dimenangkan yang timpang. Pada posisi ini, respon daripada pemerintah atau 

negara justru mengokohkan struktur timpang itu. 

Posisi pemerintah dalam teori Giddens ditempatkan pada agen. Dalam hal ini 

ia memiliki relasi resipokral dengan struktur yang ada. Pada titik ini, sebagai 

agen, pemerintah justru mengambil posisi yang berseberangan agen lain yang 

ingin mengubah struktur yang ada. Hal ini didasarkan pada fakta terkait tuntutan 

untuk mendapatkan keadilan direspon oleh pemerintah dengan cukup 

mengecewakan. Pemerintah sampai hari ini tidak mampu memulangkan korban 

konflik beragama. Terlebih lagi, tidak ada skema yang jelas untuk memulangkan 

ke kampung halamannya. Sejak 2012, komunitas Syiah Sampang hanya 

mendapatkan pelayanan ala kadarnya oleh pemerintah. Komunitas Syiah 

Sampang hanya diberi beberapa fasilitas yang notabenenya tidak memadai. 

Pemerintah juga menjadi bagian dari agen. Selain itu, Pemerintah justru larut 

dalam skemata struktur timpang yang meliputinya yakni struktur signifikasi, 

penguasaan dan legitimasi. Pemerintah enggan mengakui bahwa struktur dasar 

konflik bukan masalah agama atau akidah, melainkan persoalan perebutan 

sumberdaya dan perebutan legitimasi sosial. Untuk memahami posisi pemerintah 

yang larut dalam struktur tersebut, mari melihat beberapa respon pemerintah atas 

konflik tersebut.  

Respon pemerintah dalam struktur signifikasi yakni pewacanaan ini dibiarkan 

terus-menerus. Giddens mungkin benar, bahwa struktur itu berjalan secara 

resipokral. Itu artinya satu fenomena kait-mengkait satu sama lain. Fenomena ini 

menunjukkan adanya satu kecenderungan umum yang pada gilirannya ditangkap 



oleh aktor politis untuk mengamankan suaranya. Dengan alasan itulah mengapa 

Soekarwo mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2012. Ini tentu saja 

menyesakkan, karena memberi pijakan atas tindakan kekerasan terhadap 

komunitas Syiah Sampang.  

Di pihak lain, pemerintah Jawa Timur sendiri melalui institusi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sangat percaya diri bahwa sudah melakukan 

tindakan terbaik untuk komunitas Syiah Sampang. Selama ini pemerintah sudah 

melayani sebagaimana semestinya. Melakukan mediasi, memberi layanan 

pendidikan, memberi layanan kesehatan dan jaminan hidup berupa uang sebesar 

tujuh ratus ribu rupiah.  

Meski respon pemerintah terhadap perlawanan komunitas Syiah tidak 

dilakukan secara penuh, namun beberapa poin penting bisa diambil. Bahwa tidak 

mungkin melawan tindak kekerasan berbasis intoleransi itu bisa dilawan tanpa 

mengetahui struktur dasarnya.  Pemerintah bisa dikatakan turut menjadi bagian 

struktur yang menjustifikasi keberadaan kelompok Syiah Sampang. Pemerintah 

seharusnya melawan struktur timpang yakni dalam struktur signifikasi 

(kebencian), penguasaan (faktor perebutan ekonomi) dan legitimasi (regulasi). 

Pemerintah justru menjadi agen yang menopang dari struktur timpang. Dengan 

begitu, setiap perlawanan dari masyarakat sipil untuk menggeser struktur timpang 

tersebut tidak menjadi agenda pemerintah untuk menggeser struktur timpang itu. 

Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Soekarwo justru mempertahankan status quo 

untuk meraup suara sebesar-besarnya di Madura dengan Pergub yang 

diterbitkannya.  

Kesimpulan 

Perlawanan yang dilakukan komuntas Syiah Sampang dengan berbagai 

elemen masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Gerakan yang dilakukan 

untuk menegakkan hak-hak komunitas Syiah Sampang hampir terus menerus 

bergemuruh dari waktu ke waktu. Upaya dilakukan tersebut merupakan salah satu 

bagian dari tindakan kolektif dalam melawan struktur yang timpang. Namun bila 

struktur yang dilawan tersebut tidak dibarengi dengan model struktur yang lain, 

maka struktur utama tidak bisa bergeser.  



Berdasarkan perlawanan tersebut, gerakan perlawanan semakin menguat. 

Gerakan perlawanan tersebut diinisasi oleh LSM, ormas, akademisi dan beberapa 

aktifis hak asasi manusia untuk melawan pelanggaran HAM yang menimpa 

komunitas Syiah Sampang. Pada posisi ini, politik perlawanan berbentuk tindakan 

kolektif terjadi. Agen-agen seperti LSM, Ormas, Akademisi dan individu lain 

turut menjadi bagian kolektif melawan ketidakadilan dan struktur timpang yang 

menjerat komunitas Syiah Sampang. Bentuk-bentuk perlawanan mereka 

melakukan aksi, pendampingan, kampanye, publikasi, penelitian, dan ajakan 

bersama untuk bersimpati. Di tataran tersebut, mereka secara politis ingin 

mempengaruhi kebijakan negara dalam merespon konflik Syiah Sampang.  

Namun respon pemerintah kurang bisa mewadahi perlawanan yang dilakukan 

oleh berbagai ornamen di dalam masyarakat tersebut. Pemerintah SBY gagal 

melakukan rekonsiliasi atas kasus yang menimpa pada komunitas Syiah Sampang. 

Bahkan bisa dikatakan, pemerintahannya terlalu kompromis sehingga melahirkan 

anggapan bahwa SBY sedang melayani tirani mayoritas. Tidak hanya di masa 

SBY, di masa Jokowi pun situasinya masih sama. Sampai hari ini, lewat 

penuturan tokoh Syiah Ustad Tajul Muluk, mereka tidak memiliki kejelasan nasib 

terkait tempat tinggal yang akan dihuni. Ini menunjukkan bahwa, upaya politik 

perlawanan selama ini belum membuahkan hasil. Bahkan yang mengejutkan lagi 

struktur kebencian secara implisit dilayani oleh negara dengan tidak mampu 

melakukan kewajibannya to protect dan to fullfil. 
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