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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan 

paling tinggi di kawasan Benua Afrika. Afrika Selatan merupakan Negara 

Republik dengan jumlah populasi sekitar 53 juta penduduk. Jika di Afrika lainnya 

demografi penduduknya cenderung homogen, namun tidak demikian dengan 

Negara Afrika Selatan. Negara ini mempunyai demografi penduduk yang 

cenderung heterogen karena terdiri dari berbagai macam ras. Mulai dari ras kulit 

putih, kulit hitam hingga etnis asia. Heterogenitas ini juga tidak hanya dibagi 

berdasarkan ras saja, melainkan masih terbagi lagi ke dalam beberapa suku atau 

etnis yang yang menjadi identitas bawaan beberapa ras kulit hitam di Afrika 

Selatan.
1

Negara ini mempunyai beberapa kota besar dengan tingkat perkembangan 

infrastruktur yang tinggi. Selain Cape Town (ibu kota Afrika Selatan), negara ini 

juga mempunyai salah satu kota denganan tingkat tujuan ekspatriat
2
 yang cukup

tinggi, kota ini adalah kota Durban. Kota ini merupakan ibu kota provinsi 

Kwazulu Natal.
3
 Kota ini juga merupakan salah satu kota dengen tingkat

1
Profil Negara Afrika Selatan, dikuti[p dari: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-

kerjasama-bilateral.aspx?id=196, diakses pada 27 April 2016, pukul 10.10 WIB. 
2
 Menurut Hornby (1987) ekspatriat adalah orang yang pergi meninggalkan negaranya ke negara 

lain, sedangkan menurut Gross (2005) ekspatriat adalah seseorang perkerja yang  bekerja diluar 

negara asalnya. Dikutip dari 

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4109/3/T2_912010015_BAB%20II.pdf, h. 13 

diakses pada 16 Desember 2016, 19:47 WIB 
3
Durban, dikutip dari: http://www.Durban.gov.za/, diakses pada 27 April 2016, pukul 10.10 WIB. 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=196
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=196
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4109/3/T2_912010015_BAB%20II.pdf
http://www.durban.gov.za/
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heterogenitas yang juga tinggi di negara Afrika Selatan, oleh karena itu konflik 

antara etnis kerap kali terjadi di sini. 

Akar konflik yang terjadi di Durban disebabkan adanya kecemburuan 

terhadap para Imigran. Para Imigran yang memasuki Durban tidak hanya dari 

warga Eropa sebagai bangsa kulit putih, akan tetapi dari berbagai wilayah negara 

lain seperti India, Negara –Negara Asia maupun Negara negara di benua Afrika 

sendiri.. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada 

penduduk Pribumi. Bagi mereka, keberadaan para Imigran sangat mungkin 

dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan 

para Imigran dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di 

wilayah Durban.  

Bagi penduduk Durban Afrika Selatan, mereka mengklaim tidak 

mendapatkan manfaat dari kekayaan negara yang kemudian mereka 

mengakumusikanya dalam bentuk kemarahan dan merasa tidak nyaman dengan 

kedatangan imigran karena tidak ada keuntungan yang dirasakan oleh mereka. 

Distribusi kekayaan dan tingkat kemiskinan di Durban Afrika Selatan sejak tahun 

1994 merupakan gejala dari situasi sosial ekonomi yang berbahaya yang membuat 

imigran menjadi target Xenophobia tanpa pengecualian. Keterasingan dan 

frustrasi warga yang merasa mereka telah dikutuk untuk terus-menerus berada 

dalam kemiskinan khususnya  di era pasca-apartheid 

Konflik di Durban Afrika Selatan banyak orang menggangap politik 

apartheid ini sudah berakhir belasan tahun yang lalu di Afrika Selatan, namun 

pada tahun 2008 muncul sebuah pukulan keras bagi politik apartheid dengan 
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adanya gerakan radikal terhadap para imigran yang disebut xenophobia
4
. Hal ini 

sebenarnya telah terjadi pada saat masa politik apartheid, yang dimana politik 

apartheid korbannya adalah masyarakat afrika selatan kulit hitam yang 

termarginalkan dominasi minoritas kulit putih, sedangkan dalam kasus 

xenophobia masyarakat yang menjadi korban adalah imigran yang masuk kedalam 

afrika selatan. Ketertutupan atau isolasi masyarakat Afrika terhadap masyarakat 

lainnya telah terkonstusikan sejak era politik apartheid masih berlangsung 

penduduk afrika secara sengaja diberikan pemahaman bahwa bangsa mereka lebih 

unggul dari bangsa lainnya sehingga secara langsung menekan bahwa mereka 

dapat hidup sendiri. Dampak dari isolasi yang terjadi saat apartheid berlangsung 

juga mempengaruhi respon masyarakat afrika selatan ketika sistem 

pemerintahhanya diganti. 

Politik apartheid sendiri merupakan kebijakan politik yang membedakan 

penduduk berdasarkan warna kulit dan ras. Kebijakan ini dimulai oleh orang-

orang kulit putih di Afrika Selatan pada awal abad ke-20.  Pemberlakuan politik 

apartheid di Afsel membatasi keikutsertaan warga kulit hitam dalam politik dan 

tokoh yang terkenal dengan politik apartheid adalah Nelson Mandela dan melalui 

African National Congress (ANC) menjadikan kulit hitam pertama di Afrika 

Selatan. Pada tahun 1910-1948, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan memulai 

                                                           
4
 Duncan, N, Reaping the whairlwind : xenophobic violence in South Africa, global journal of 

community psychology practice, vol, 3, 2012, hal 104-112, diakses dalam 

http://www.gjcpp.org/en/resource.php?issue=10&resource=52  (29 September 2017 Pukul 18;43 

WIB) 
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kebijakan pemisahan ras dan warna kulit. Masa yang dikenal sebagai segreration 

era yang menjadi masa awal terjadinya politik apartheid
5
. 

Di Afrika tercatat dua partai politik kulit putih pernah menjadi penguasa 

dan mendukung politik apartheid yaitu Partai Nasional yang berkuasa pada 1924-

1939, dan 4 Mei 1948-9 Mei 1994. Partai kedua adalah Partai Kesatuan, berkuasa 

pada 1934 sampai 1948. Antara tahun 1934-1939, kedua partai berkuasa bersama-

bersama lewat sistem partai gabungan. Sementara itu gerakan oposisi yang paling 

awal dan aktif menentang politik apartheid.adalah African National Congress 

(ANC). ANC dibentuk pada 8 Januari 1912 oleh John Langalibalele Dube. Partai 

ini mempunyai tujuan utama mengakhiri apartheid dan memberikan hak pilih 

kepada kulit hitam dan ras campuran Afrika
6
. 

Politik apartheid tidak terlepas dari konflik di Durban Afrika Selatan ini 

mulai muncul kembali sejak Maret 2015. Konflik ini pada saat itu telah 

menewaskan setidaknya tujuh imigran asing dan membuat 5000 ribu imigran 

lainnya harus diungsikan ke daerah-daerah tertentu.
7
Konflik ini sendiri telah 

terjadi sejak tahun 2008 di Durban Afrika Selatan, namun konflik tersebut 

kembali lagi terjadi setelah 7 tahun berakhir. Pada 2008 sebenarnya Afrika 

Selatan telah mengalami konflik yang lebih parah daripada konflik yang terjadi 

pada 2015. Pada saat itu, konflik ini memakan korban 62 orang imigran asing dan 

                                                           
5
 Dubow, Saul. 2014. Apartheid 1948-1994. Oxford: Oxford University Press 

6
 Gifford, Clive . 2009. Ensiklopedia Sejarah dan Budaya : Sejarah Dunia Jilid V. Terj. Nino 

Oktorino. Jakarta: Lentera Abadi 
7
 Willy Haryono, Prsiden Afsel Minta Sentimen Anti Asing Diselesaikan Melalui dialog, Metrotv 

News 19 April 2017,dikutip dari 

:http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/04/19/388122/presiden-afsel-minta-sentimen-

anti-asing-diselesaikan-melalui-dialog,  diakses pada 8 Juni 2017, 14.15 WIB. 

http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/04/19/388122/presiden-afsel-minta-sentimen-anti-asing-diselesaikan-melalui-dialog
http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/04/19/388122/presiden-afsel-minta-sentimen-anti-asing-diselesaikan-melalui-dialog
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membuat lebih dari 100.000 orang imigran asing mengungsi. Konflik ini dipicu 

karena semakin bertambahnya jumlah imigran asing di Durban pada tahun 2008.
8
 

Menurut Kwanele Sosibo, seorang analisis konflik di Durban, berakhirnya 

konflik pada 2008 disebabkan cepatnya penanganan pemerintah dengan 

melakukan operasi keamanan dan meningkatkan jumlah personil militer untuk 

berjaga di setiap sudut rawan konflik di Afrika Selatan, khususnya Durban. Selain 

itu, konflik ini juga berakhir berkat kesigapan The United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) yang giat melakukan sosialisasi anti 

xenophobia dan penyedian kontak center jika sewaktu-waktu terjadi tidakan 

kekeraan xenophobia. Relevansi konflik 2008 dengan 2015 terdapat pada 

membeludaknya jumlah imigran, faktor ekonomi dan kecemburuan sosial yang 

tinggi terhadap imigran.
9
 

Tahun 2015, konflik terjadi karena pernyataan-pernyataan provokatif 

tokoh etnis Zulu. Konflik ini awalnya terjadi karena pidato Raja Goodwill 

Zwelithini, pemimpin tradisional kaum etnis Zulu di Afrika Selatan pada bulan 

Maret 2015 sebagai pemicu konflik. Ketika itu, sang raja menyalahkan warga 

asing di Afrika Selatan  sebagai penyebab tingginya angka kejahatan. Raja 

Goodwill Zwelithini menganggap meningkatnya imigran asing yang secara tidak 

langsung menyebabkan warga pribumi kehilangan lapangan kerja mereka.
10

 

                                                           
8
Zwelithini, Xenophobia: SA Army deployed in Alexandra, Durban, BizNews, 21 April 2015, 

dikutip dari: http://www.biznews.com/undictated/2015/04/21/xenophobia-sa-army-deployed-in-

alexandra-Durban/, diakses pada 8 Juni 2015, 15.05 WIB. 
9
 Kwanele Sosibo, Xenophobia: What did we learn from 2008?, Mail and Guardian, Afrika 

Selatan, April 2017, diakses dalam:https://mg.co.za/article/2015-04-23-xenophobia-what-did-we-

learn-from-2008, 10 April 2017, pukul 15.00WIB. 
10

Willy Haryono, Op.Cit. 

http://www.biznews.com/undictated/2015/04/21/xenophobia-sa-army-deployed-in-alexandra-durban/
http://www.biznews.com/undictated/2015/04/21/xenophobia-sa-army-deployed-in-alexandra-durban/
https://mg.co.za/article/2015-04-23-xenophobia-what-did-we-learn-from-2008
https://mg.co.za/article/2015-04-23-xenophobia-what-did-we-learn-from-2008
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Pidato inilah yang lantas menimbulkan efek Xenophobia terhadap 

penduduk pribumi di Afrika Selatan, khususnya di Durban.Xenophobia sendiri 

adalah masalah psikis yang menyebabkan pengidapnya membenci para orang 

asing secara berlebihan.
11

 Xenophobia inilah yang lantas nantinya akan 

menimbulkan konflik rasisme yang pelakunya adalah warga pribumi dan 

korbannya adalah warga imigran asing layaknya yang terjadi di DurbanAfrika 

Selatan. 

Karena pemerintah Afrika kurang cepat menangani konflik ini, akhirnya 

pada 16 April 2015 sekitar 5000 penduduk Afrika turun ke pusat kota Durban 

memprotes lambannya penanganan dari pemerintah. Dalam aksi tersebut, juga 

turut serta para tokoh agama dan tokoh politik berpengaruh di Afrika Selatan. 

Pada akhirnya Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menyampaikan pidatonya di 

depan parlemen pada hari yang sama. Ia mengutuk aksi ini dan menyatakan 

bahwa frustasi dan kemarahan bukanlah alasan pembenaran untuk menyerang 

warga asingdan menghancurkan tempat-tempat usaha mereka.Di antara yang 

terkena dampak dari sentimen xenophobia tersebut warga asing berasal dari 

Somalia, Zimbabwe, Mozambik, Malawi, dan Nigeria.
12

 

Pada dasarnya, jika ada beberapa kasus konflik yang terjadi di negara-

negara postkolonial layaknya di Afrika Selatan .Korban dari kasus saat ini bukan 

hanya para pendatang kulit putih atau orang-orang keturunan kulit putih dari 

                                                           
11

Derek Hook, 2002, Psychopathology and social prejudice, Cape Town: Formxpress, , hlm. 179 
12

 Chairul, Melawan Xenophobia, Ribuan Warga Afrika Selatan Turun Ke Jalan, Tempo, 17 April 

2015, dikutip dari: http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/17/119658533/melawan-xenophobia-

ribuan-warga-afrika-selatan-turun-ke-jalan, diakses pada 9 Juni 2017, 17.40 WIB 

http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/17/119658533/melawan-xenophobia-ribuan-warga-afrika-selatan-turun-ke-jalan
http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/17/119658533/melawan-xenophobia-ribuan-warga-afrika-selatan-turun-ke-jalan
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Eropa, melainkan sesama imigran asing ras kulit hitam yang berasal dari beberapa 

negara di Benua Afrika. Sama satu ras kulit hitam, namun tetap dianggap berbeda. 

Pada dasarnya konflik apapun di kalangan Masyarakat umumnya 

disebabkan oleh tidak tercapainya kesejahteraan ekonomi warga negara yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah. Di DurbanAfrika Selatan, angka kemiskinan 

sangat tinggi. Sekitar 24% dari seluruh populasi penduduk pribumi Durban 

merupakan orang miskin.
13

Angka kesejahteraan sosial yang rendah pada akhirnya 

juga turut andil dalam memperluas dinamika konflik ini. Kompleksitas kasus 

konflik yang terjadi di DurbanAfrika Selatan inilah yang lantas akan penulis bahas 

dalam penelitian ini. Penulis menganggap penelitian ini amat menarik untuk 

dibahas, karena penelitian ini nantinya akan membahas faktor penyebab terjadinya 

konflik xenophobia di Durban Afrika Selatan pada tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakan di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: Mengapa konflik terjadi di Durban Afrika Selatan Pada tahun 

2015? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

menyebabkan konflik terjadi di Durban Afrika Selatan pada tahun 2015. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian disini penulis bagi menjadi dua, yaitu: 

                                                           
13

 Zwelithini, Op.Cit. 
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A. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi resolusi konflik 

atau masukan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan menambah 

kajian baru di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara 

Penduduk Asli Pribumi dengan Imigran. 

B. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan dan 

rujukan teori bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas isu seputar konflik  

di Durban Afrika Selatan berupa xenophobia yang merupakan ketakutan 

masyarakat pribumi terhadap masyarakat asing. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperlukan guna meminimalisir kesamaan dengan 

penelitian-penelitian lainnya, penulis juga sedikit mengulas penelitian-penelitian 

sebelumnya yang membahas seputar isu yang sangat erat relevansinya dengan 

penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini penulis ulas secara singkat 

dan jelas, yang kemudian penulis rangkum dalam bentuk tabel agar lebih mudah 

dipahami 

Penelitian yang pertama adalah penelitian Baruti Amisi. Patrick Bond, 

Nokuthula Cele, dan Trevor Ngwane yang berjudul Xenophobia And Civil 

Society: Durban’s Structured Social Divisions.
14

 Penelitian ini membahas seputar 

kasus Xenophobia di Durban pada tahun 2008. Poin pembahasan dalam penelitian 

ini adalah gerakan sosial yang memprotes melonjaknya tingkat ekspatriat atau 

                                                           
14

Baruti Amisi, Patrick Bond, Nokuthula Cele & Trevor Ngwane, 2011, Xenophobia And Civil 

Society:Durban’s Structured Social Divisionn, School of Development Studies, University of 

KwaZulu-Natal, South Africa. 
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imigran yang menetap di Durban sehingga menyebabkan warga Durban sebagai 

kelompok superior kehilangan lapangan pekerjaannya. Konsep dalam penelitian 

ini adalah konsep Civil Society dan konsep Gerakan Sosial. 

Penelitian ini sedikit jauh berbeda dengan penelitian penulis, meski 

kasusnya sama-sama membahas xenophobia, kasus dalam penelitian ini terfokus 

pada social movement yang memprotes pemerintah yang membiarkan 

melonjaknya tingkat imigran sehingga pendiuduk asli kehilangan lapangan 

pekerjaannya. Penelitian terdahulu ini juga menjelaskan bagaimana dinamika 

konflik xenophobia yang digunakan sebagai isu guna menjatuhkan kredibilitas 

presiden yang menjabat pada saat itu Thabo Mbeki.  

Demonstrasi dan protes penduduk pribumi Afrika Selatan pada saat itu 

menyuarakan tuntutan  tersedianya lapangan kerja dan menuntut pemerintah guna 

membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah imigran di Afrika Selatan. 

Kompleksitas protes ini pada akhirnya membuat presiden Thabo Mbeki 

memundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Afrika Selatan. Thabo Mbeki 

memundurkan diri karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak terkait isu ini 

dan pada akhirnya dia resmi Mundur pada tanggal 24 September 2008. Hal ini 

otomatis mengakhiri masa jabatan Mbeki yang telah menjabat selama 9 tahun 

yaitu sejak tahun 1999.  

Penelitian Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh HM. Trivangasi dan 

SA. Rangkoana. Judul penelitian mereka adalah: Sourth Africa And Xenophobia: 
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Regional Peace Strategies For Xenophobia And Xenophobic Attacks Prevention.
15

 

Penelitian ini membahas tentang strategi mempertahankan perdamaian agar 

terhindar dari anacaman sentimen xenophobia pada tahun 2008. Penelitaina ini 

merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan konsep Xenophobia dan 

Afrophobia. Berdasarkan penelitian ini, ancaman xenophobia dapat dihindari 

dengan cara meningkatkan level pemahaman masyarkat bahwa imigran yang 

masuk secara legal ke Afrika Selatan juga merupakan warga yang dilindungi oleh 

hukum, selain itu pemberdayaan warga pribumi agar mendapatkan status ekonomi 

yang layak juga harus dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan tema yang sama namun tetap tidak 

serupa dengan penelitian penulis, karena penelitian ini membahas seputar strategi-

startegi untuk melawan kasus kekerasan akibat xenophobia. Strategi-startegi yang 

dijabarkan pada penelitian ini adalah strategi kampanye anti xenophobia dan 

afrophobia serta pendirian lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan 

anatar etnis. Penelitian terdahulu kedua ini juga menjelaskan bagaimana upaya 

pemerintah dalam menangani konflik xenophobia dengan berkordinasi dengan 

aparat militer. Kordinasi dengan aparat militer dilakukan guna menjaga kawasan-

kawasan rawan konflik seperti di Durban guna meminimalisir jatuhnya korban 

konflik Xenophobia yang lebih banyak.  

Penelitian terdahulu kedua  ini juga menjelaskan bagaimana upaya 

pemerintah yang juga turut bekerjasama dengan organisasi internasional seperti 

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Tujuan 

                                                           
15

HM. Trivangasi dan Rangkoana, 2015, Sourth Africa And Xenophobia: Regional Peace 

Strategies For Xenophobia And Xenophobic Attacks Prevention, Vol. 1, No. 2, University Of 

Limpopo, South Africa 
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melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi internasional ini adalah untuk 

mereduksi level tindakan kriminalitas terkait sentimen xenophobia. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh UNHCRadalah melakukan sosialisasi anti xenophobia 

dan penyedian kontak center jika sewaktu-waktu terjadi tidakan kekeraan 

xenophobia.Upaya lain yang dilakukan UNHCR adalah menyediakan camp 

penampungan bagi para korban konflik xenophobia yang masih belum bisa 

kembali ke rumah mereka. UNHCR juga menyuplai kebutuhan pokok para 

pengungsi seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya. Camp pengungsian 

mereka tempatkan di beberapa fasilitas publik seperti sekolah dan gereja.  

Penelitian Ketiga adalah penelitian Mamokhosi Coane. Judul penelitian ini 

adalah:An Analysis of the Causes, Effects and Ramifications of Xenophobia in 

South Africa.
16

Penelitian ini membahas seputar penyebab terjadinya Xenophobia 

di Durban pada tahun 2008-2009. Penelitian ini menggunakan konsep 

Xenophobia. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa salah satu faktor utama 

terbentuknya sentimen xenophoia adalah karena faktor ekonomi di kalangan etnis 

superior yang berada di bawah tingkatan etnis pendatang atau inferior. 

Penelitian ini bertitik tumpu pada penyebab terjadinya konflik sentimen 

xenophobia. Berbeda halnya dengan penelitian penulis yang tidak hanya mencari 

penyebab terjadinya kasus konflik xenophobia yang terjadi pada tahun 2015, 

melainkan juga menjelaskan bagaimana upaya-upaya pemerintah Afrika Selatan 

dalam menangani konflik xenophobia pada tahun tersebut penelitian ketiga ini 

juga menjelaskan garis kemiskinan yang melanda penduduk pribumi Durban yang 

                                                           
16

Mamokhosi Coane, 2011, An Analysis of the Causes, Effects and Ramifications of Xenophobia in 

South Africa, Vol. 3, No. 2, African Studies Association of India, University of The Free State, 

South Africa. 
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hampir mencapai angka 30%. Kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam 

penelitian terdahulu ini diindikasikan sebagai penyebab terjadinya konflik 

sentimen xenophobia pada tahun 2008. 

Penelitian terdahulu ketiga ini juga menjelaskan seputar efek domino yang 

disebabkan terjadinya konflik xenophobia di Durban Afrika Selatan pada tahun 

2008. Selain banyaknya korban dan pengungsi, efek domino yang dijelaskan 

dalam penelitian ini diantaranya adalah banyaknya protes dan demonstrasi yang 

menuntut pemerintah guna menangani konflik ini dengan segerera, selain itu, efek 

domino lainnya adalah terjadinya fluktuasi ekonomi di Afrika Selatan sepanjang 

tahun 2008 hingga 2009. Efek yang paling fundamental dalam penelitian ini 

menurut penulis adalah mundurnya Thabo Mbeki dari jabatannya sebagai presiden 

Afrika Selatan sebelum waktunya. 

Penelitian keempat adalah Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar mahasiswa 

hubungan Internasional Universitas Airlangga. Penelitian ini berjudulFaktor 

Sosial dan Ekonomi sebagai Penyebab Peningkatan Respon Anti-Imigran di 

Norwegia Tahun 2008-2011.
17

 Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa faktor 

ekonomi dan faktor sosial menjadi penyebab utama terjadinya sentimen 

xenophobia di Norwegia. Para kaum imigran yag lebih sukses umumnya selalu 

mendapatkan perlakuan diskriminasi, begitupun dengan para imigran muslim. 1 

diantara 3 imigran muslim di Norwegia dilaporkan selalu mendapatkan perlakuan 

diskriminasi setiap harinya dari warga pribumi. Penelitian ini menggunakan 

konsep Anti Imigrant, Xenophobia, dan kesenjangan sosial. 

                                                           
17

Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar, 2014, Faktor Sosial dan Ekonomi sebagai Penyebab 

Peningkatan Respon Anti-Imigran di Norwegia Tahun 2008-2011,Vol. 3, No. 2,  FISIP, 

Universitas Airlangga. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada poin dari 

objek penelitiannya. Objek penelitian dalam penelitian keempat ini terfokus pada 

kasus konflik xenophobia di Norwegia, sedangkan penelitian penulis objek 

penelitiannya adalah kasus Xenophobia di Durban Afrika Selatan. Dapat 

disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini hanya terdapat pada tema konflik 

xenophobia. Berbeda dengan isu konflik xenophobia di Durban yang umumnya 

disebabkan oleh kesenjangan sosial anatara kelompok superior (pribumi) dan 

inferior (pendatang), kasus xenophobia di norwegia disebabkan oleh isu-isu 

perbedaan agama dan golongan sehingga menyebabkan pribumi norwegia merasa 

insecure dengan datangnya pendatang Muslim ke negara tersebut. 

Penelitian terdahulu ini menyebutkan bahwa pada awalnya Norwegia 

diuntungkan dengan hadirnya buruh imigran. Keuntungan tersebut didasarkan 

pada tingkat keterampilan para imigran dalam berkontribusi dalam sektor 

ekonomi Norwegia. Hal tersebut kemudian berubah menjadi ancaman pada tahun-

tahun terakhir (2008-2011). Berdasarkan data statistik Norwegia menunjukkan 

tingkat pengangguran di Norwegia bertambah yaitu pada tahun 2008 sebanyak 

2,6% lalu tahun 2009 sebanyak 3,2% kemudian di tahun 2010 meningkat kembali 

sebanyak 3,6%, barulah pada tahun 2011 mulai turun menjadi 3,4%. Pengaruh 

banyaknya imigran yang berada di Norwegia akhirnya memeberikan ancaman 

yang cukup serius bagi penduduknya dan efeknya adalah konflik xenophobia 

dengan korban para imigran asing yang mayoritas merupakan imigran dari timur 

tengah yang notabene Muslim. 
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Penelitian terdahulu ke lima adalah penelitian Hussain Salomon dan 

Hitomi Kosaka. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk jurnal yang 

berjudul Xenophobia in South Africa.
18

 Isi penelitian ini menjelaskan bahwa ada 

dua faktor penebab utama terjadinya Xenophobia, yaitu: Pertama adalah faktor 

historis. Faktor historis adalah faktor yang disebabkan traumatis akan sejarah 

masa lalu pribumi Afrika Selatan yang tertindas karena sistem politik Apartheid. 

Sistem politik Apartheid adalah sistem politik yang diimplementasikan di Afrika 

Selatan sejak tahun 1930 an hingga 1990. Sistem politik ini merupakan sistem 

politik yang dinilai diskriminatif yang menitikberatkan pada nilai superioritas para 

imigran kulit putihdi Afrika Selatan, sehingga warga pribumi akhirnya menjadi 

ras nomor dua yang terjajah di negaranya sendiri.  

Faktor kedua yaitu permaslahan ekonomi dan tidak meratanya lapangan 

pekerjaan bagi pribumi. Faktor kedua ini yang selanjutnya menyebabkan 

penduduk pribumi yang kurang diberdayakan menjadi terstimulasi melakukan 

tindakan kriminal bagi kelompok imigran yang cenderung lebih baik dalam hal 

ekonomi. Akibat dari konflik ini banyak korban dari penduduk asing yang harus 

diisolasi ke kamp pengungsian dan menyebabkan pemerintah menurunkan armada 

militer guna menkondisikan area-area rawan konflik di kota Durban. 

Relevansi penelitian kelima ini dengan penelitian penulis terdapat pada 

tema besar yang dibahas, yaitu seputar xenophobia di Afrika Selatan. 

Perbedaannya terdapat pada pokok inti pembahasan. Penelitian terdahulu ini 

hanya membahas seputar faktor utama terjadinya konflik xenophobia di Afrika 

                                                           
18

Hussein Salomon, Hitomi Kosaka, 2014, Xenophobia in South Africa, Vol. 2, No. 2, Southern 

African Peace And Scurity Study University of The Free State, South Africa. 
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Selatan, sedangkan penelitian penulis membahas seputar faktor yang 

menyebabkan terjadinya koflik xenophobia pada tahun 2015. 

Penelitian terakhir yaitu penelitian penulis sendiri (Muhammad Alfi 

Mubarak) yang berjudulFaktor Penyebab Terjadinya Konflik Rasisme Yang 

Terjadi Di Durban Afrika Selatan Pada Tahun 2015. Penelitian ini 

membahaskonflik rasisme yang terjadi di Durban Afrika Selatan karena faktor 

sosial dan faktor ekonomi. Faktornya sosial yaitu adanya provokasi dari pimpinan 

etnis, perbedaan pendapat dan pandangan terhadap imigran dan kecemburuan 

sosial. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan bagi masyarakat Durban semakin 

meningkat karena masyarakat pendatang cenderung berkecukupan yang dimana 

terjadi akibat lapangan pekerjaan sehingga masyarakat pribumi menganggur. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul 

Penelitian 

Alat Analisa Hasil Penelitian 

1 Baruti Amisi, Patrick 

Bond, Nokuthula Cele 

dan Trevor Ngwane/ 

Xenophobia And Civil 

Society:Durban’s 

Structured Social 

Divisions 

Konsep Civil Society 

dan Gerakan Sosial 

Penelitian ini pada dasarnya 

sama menyoroti isu konflik 

kemanusiaan yang disebabkan 

oleh sentiment Xenophobia di 

Afrika Selatan, namun fokus 

penelitian ini terjadi pada 

konflik sentiment Xenophobia 

pada tahun 2008. Pada tahun 

2008 sebenarnya Afrika Selatan 

telah mengalami konflik yang 

lebih parah daripada konflik 

yang terjadi pada 2015 saat ini. 

pada saat itu, konflik ini 

memakan korban 62 orang 

imigran asing dan membuat 

lebih dari 100.000 orang 

imigran asing mengungsi. 

2 oleh HM. Trivangasi 

dan SA. 

Rangkoana/Sourth 

Africa And 

Xenophobia: Regional 

Peace Strategies For 

Konsep Xenophobia 

dan 

Afrophobia 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

pemerintah Afrika Selatan 

seharusnya mengupayakan 

pemberdayaan warga pribumi 

agar mempunyai skill yang baik 

dan mendapatkan pekerjaan 
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Xenophobia And 

Xenophobic Attacks 

Prevention. 

yang layak seperti para imigran. 

Selain itu, pemerintah juga 

harus mengupayakan tempat 

tinggal yang dikhususkan bagi 

kelompok imigran agar tidak 

membaur dengan penduduk asli. 

3 Penelitian Ketiga 

adalah penelitian 

Mamokhosi Coane/An 

Analysis of the 

Causes, Effects and 

Ramifications of 

Xenophobia in South 

Afrca. 

Xenophobia Penyebab umum terjadinya 

sentimen xenophobia dalam 

penelitian ini disebabkan karena 

tinggina angka pengangguran 

penduduk asli DurbanAfrika 

Selatan. 

4 Penelitian keempat 

adalah Winda Nurlaily 

Rafikalia 

Iskandar/Faktor Sosial 

dan Ekonomi sebagai 

Penyebab 

Peningkatan Respon 

Anti-Imigran di 

Norwegia Tahun 

2008-2011 

Anti Imigrant, 

Xenophobia, dan 

Kesenjangan sosial 

Hasil dari penelitian ini 

menemukan bahwa tingginya 

tingkat sentimen xenophobia di 

Norwegia disebabkan oleh 

kesenjangan sosial dan 

heterogentas etnis, ras dan 

Agama. 

5 Hussain Salomon dan 

Hitomi 

Kosaka/Xenophobia in 

South Africa 

Konsep Xenophbia Menurut penelitian ini, faktor 

utama yang menyebabkan 

fenomena xenophobia terjadi di 

Durban Afrika Selatan pada 

tahun 2015, yaitu:Faktor histori, 

masa Apartheid. 

 

6 Muhammad Alfi 

Mubarak, Faktor 

Penyebab Terjadinya 

Konflik Rasisme di 

Durban Afrika Selatan 

Pada Tahun 2015 

Konsep Rasisme 

Teori Konflik 

 

Konflik di Durban Afrika 

Selatan merupakan konflik 

xenophobia yang terjadi karena 

faktor sosial dan faktor 

ekonomi. Faktor sosial yang 

disebabkan oleh pernyataan-

pernyataan provokatif tokoh 

etnis yang menimbulkan 

perbedaan pandangan dan 

pendapat terhadap imigran 

sehingga menimbulkan 

kecemburuan sosial. Kemudian 

faktor  ekonomi dimana 

kemiskinan bagi masyarakat 

Durban semakin meningkat 

karena masyarakat pendatang 

cenderung berkecukupan yang 

dimana terjadi akibat lapangan 
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pekerjaan di Durban diambil 

oleh masyarakat pendatang 

yang mengakibatkan banyaknya 

masyarakat  pribumi yang 

menganggur karena tidak 

mendapatkan lapangan 

pekerjaan.  

 

1.5 Landasan Konsep dan Teori 

1.5.1 Konsep Xenopobhia 

Xenophobia berasal dari bahasa Yunani ξένος (xenos), artinya "orang 

asing", dan φόβος (phobos), artinya "ketakutan").
19

Xenophobia adalah masalah 

ketakutan terutama diungkapkan melalui kemarahan permusuhan dan kekerasan 

terhadap suatu komunitas tertentu
20

. Xenophobia dipandang sebagai bentuk 

persaingan intensif dalam suatu masyarakat antara mereka yang mengkategorikan 

dirinya sebagai mayoritas autochtons (masyarakat asli) dengan mereka yang 

menjadi minoritas pendatang (imigran).Dalam hal ini, sensitivitas sikap benci dan 

tidak suka dari masyarakat asli terhadap masyarakat pendatang lahir dari 

kecemburuan dalam bentuk rivalitas, dimana dalam proses adaptasinya, 

masyarakat minoritas pendatang dinilai dapat mengurangi ruang oportunitas yang 

dimiliki oleh masyarakat asli, baik dalam bentuk perolehan wilayah tinggal, 

pekerjaan, dan aspek lainnya, dimana hal ini dipandang dapat menyebabkan 

terjadinya kelangkaan oportunitas sumber daya terkait bagi masyarakat asli. 

                                                           
19

United Nation Human Right, 2013, Xenophobia, diakses dalam 
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Racial/Documents/Xenophobia.pdf (23 Januari 2018 Pukul 
17.13 WIB) 
20

Veri Ervanianto, 2015, South Africa And The Two Faces Of Xenophobia: A Critical Reflection, 
Program Studi Pendidikan SejarahUniversitas Sebelas Maret Surakarta  

https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Racial/Documents/Xenophobia.pdf%20(23
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Xenopobia merupakan masalah klasik dalam bermasyarakat. Biasanya, 

objek dari fenomena sosial ini adalah kaum imigran. Masalah seperti ini lazim 

ditemui di berbagai negara yang penuh oleh imigran. Dalam kondisi demikian, 

penduduk native akan merasa bahwa tanah, kawasan, atau negara ”miliknya” 

terusik akan adanya masyarakat pendatang. Mereka umumnya merasa sebagai 

warga utama dari sebuah kawasan atau negara, dan para imigran merupakan  

warga kelas dua. Intinya, fenomena Xenopobia dan Rasisme dalam masyarakat 

telah menimbulkan prasangka atau pikiran negatif yang timbul karena banyaknya 

perbedaan antara warga asli dengan pendatang.
21

 

Sesuai dengan xenophobia yang terjadi di Durban Afrika Selatan dimana 

mereka takut akan adanya masyarakat asing/imigran karena masyarakat pribumi 

cenderung beranggapan datangnya masyarakat asing membuat perekonomian 

buruk, adanya kebudayaan yang bercampur, dan tingkat kriminalitas meningkat. 

Selain itu, xenophobia ini juga dianggap suatu warisan dari politik apartheid yang 

merupakan rasis terhadap kelompok kulit hitam dan kulit putih, namun 

perbedaanya yang sekarang xenophobia takut akan adanya masyarakat asing 

1.5.2 Teori Konflik 

Guna menganalisa penelitian eksplanatif, penulis juga perlu menambahkan 

sebuah teori sebagai alat analisa tambahan. Teori yang penulis gunakan adalah 

teori konflik Max Weber dan Teori Konflik Domestik Michael E Brown. Konflik 

berasal dari kata kerja latin “Configere” yang berarti “saling memukul”.
22

 

Penyebab terjadinya konflik menurut Weber, bukan kesadaran kelas akan 
                                                           
21

Michael Fucs. Kronik Amerika. Jakarta: Sinar Harapan. 1997. 156 
22

Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A., Pengantar Sosiologi Dasar, (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakarya,2011) hlm 113 
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ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka yang memicu konflik 

melainkan munculnya pemimpin-pemimpin kharismatik yang mampu 

memobilisasi orang-orang yang dikuasai untuk bangkit dan melakukan 

perlawanan untuk perubahan
23

 

Weber berpendapat bahwa kemunculan pemimpin semacam itu jauh dari 

tidak bisa ditolak (inevitable), dan karena itu konflik revolusioner tidak akan 

selalu timbul Konflik tidak bisa dikatakan muncul hanya lantaran distribusi yang 

tidak merata dari sumber-sumber ekonomis yang langka dalam masyarakat. Ada 

beberapa kondisi lain yang harus pula terpenuhi.
24

 

Weber melihat masyarakat modern sebagai terdiri atas posisi-posisi 

kekuatan politis (elit politik), posisi-posisi kekuatan ekonomis (elit ekonomi) dan 

posisi-posisi dalam lingkaran status sosial yang tinggi (elit sosial). Potensi konflik 

mulai muncul bila, pertama, elit ekonomi juga adalah elit politik dan elit sosial. 

Situasi ini akan menyebabkan mereka yang berada di luar lingkaran ini menjadi 

geram dan terbuka sekali kepada alternatif konflik. Kondisi kedua yang 

melahirkan konflik adalah derajat ketidakmerataan di dalam distribusi sumber-

sumber di dalam hierarkhi sosial, yang memberi hak istimewa yang amat besar 

kepada segelintir orang dan sangat kecil kepada yang lain. Di sini hanya segelintir 

orang saja yang memiliki kekuasaan, kekayaan dan prestise sosial, sementara 

sebagian besar yang lain tidak. Kondisi ini, dilihat Weber, akan memunculkan 

                                                           
23

 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 157 
24

  Ibid, hal 158 
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ketegangan dan rasa tidak puas yang kuat di kalangan orang yang disangkali hak-

haknya untuk mendapatkan hal-hal itu.25 

Kondisi ketiga yang dilihat Weber subur memunculkan konflik adalah bila 

tingkat mobilitas sosial ke hierarkhi kekuasaan, prestise dan kekayaan rendah. 

Ketidakpuasan, ketegangan dan kegeraman akan muncul pada diri mereka yang 

berada di hierarkhi sosial rendah bila mobilitas mereka ke hierarkhi yang lebih 

tinggi disangkali atau ditutupi. 
26

 

Menurut Brown, studi tentang konflik internal ini sangat penting untuk 

dibahas , tidak hanya dalam ilmu hubungan internasional tetapi juga dalam studi 

ilmu politik umumnya. Beberapa alasan dikemukakannya akan pentingnya konflik 

internal yaitu:
27

 Pertama, konflik internal telah banyak merambah ke berbagai 

negara dan menimbulkan aksi kekerasan di mana-mana. Kedua, konflik internal 

telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat 

konflik seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran yang 

dilakukan untuk mengalahkan pihak musuh. Ketiga konflik internal penting 

karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan 

konflik perbatasan. Keempat, konflik internal juga penting karena sering 

mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang 

terancam kepentingannya dan organisasi internasional. Kelima, komunitas 

internasional terus berusaha menggalang kerjasama guna menyelesaikan konflik-

konflik internal agar menjadi lebih efektif demi keamanan internasional.  
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 Ibid 
26

 Ibid 
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 Michael E.Brown (eds), The International Dimensions of Internal Conflict, Cambridge: MIT Press, 
1996, hal.13-14. 
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 Secara umum, Brown mengidentifikasikan empat faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik internal, yaitu; struktur, 

politik, sosial atau ekonomi dan kultur.
28

 Keempat faktor tersebut dapat menjadi 

penyebab utama (underlying causes) dan juga penyebab pemicu (proximate 

causes). 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Level Analisis 

Guna mempermudah sebuah penelitian eksplanatif, maka penulis 

menempatkan posisi unit eksplanasi dan unit analisis pada posisinya masing-

masing. Unit analisis dalam penelitian ini penyebab terjadinya konflik, sedangkan 

unit eksplanasinya konflik di Durban. Unit analisis disini selanjutnya disebut 

variabel dependen dan unit eksplanasi disini selanjutnya disebut variabel 

independen. Level analisisnya adalah kelompok dan unit eksplanasinya adalah 

kelompok sehingga hubungan diantara keduanya dalam penelitian adalah 

korelasionis. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Dalam penyususn penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif yang sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti fenomena yang 

telah terjadi. Penelitian ini umumnya akan menjawab pertanyaan „mengapa‟dari 

sebuah penelitian. Jenis penelitian ini umumnya digunakan untuk menjawab 

alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjaninya suatu fenomena. Dalam 
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konteks penelitian ini peneliti bisa menjelaskan mengenai faktor yang 

menyebabkan terjadinya konflik di Durban Afrika Selatan. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang penulis peroleh dari 

library research yang berasal dari buku, jurnal online, website resmi, film atau 

video dokumenter dan sumber-sumber akurat lainnya yang kemudian diolah 

dengan menggunakan analisa secara mendalam terhadap data tersebut. 

1.6.4 Teknik Analis Data  

Dalam menganalisa isi pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik analisa kualitatif.Hal ini amat sesuai dengan teknik 

pengumpulan data yang penulis ambil.Menurut Ulber Silalahi penelitian kualitatif 

merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam 

sebuah latar alamiah,
29

yang kemudian hasilnya dianalisa berdasarkan, teori, 

pendekatan atau konsep yang penulis ambil dalam penelitiannya. 

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini hanya penulis fokuskan pada faktor 

sosial dan faktor ekonomi yang menyebabkan konflik terjadi di Durban Afrika 

Selatan. 
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B. Batasan Waktu 

Dalam menyusun penelitian ini penulis memfokuskan pada konflik yang 

terjadi di Durban Afrika Selatan pada tahun 2015.Ruang lingkup penelitian ini 

sangat penting dalam sebuah penelitian agar penelitian tersebut menjadi lebih 

fokus dan lebih terarah serta tidak melebar pada pembahasan lainnya sehingga 

dapat lebih memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

1.8 Hipotesa 

Konflik di Durban Afrika Selatan merupakan konflik xenophobia yang 

diakibatkan karena adanya faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor sosial  yang 

disebabkan oleh pernyataan provokatif tokoh etnis. Pernyataan pemimpin 

etnistersebut akhirnya memunculkan perbedaan pendapat dan pandangan terhadap 

imigran sehingga minimbulkkan kecemburuan sosial. Adapun faktor ekonomi ini 

disebabkan oleh kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. 

1.9  Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan ManfaatPenelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/Konsep 

1.5.1 Konsep Xenophobia 

1.5.2 Teori Konflik 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelittian 

1.6.2 Tipe Penelitian 
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1.6.3 Metode Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

1.7 Kerangka Penelitian 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN UMUM  KONFLIK DI DURBAN AFRIKA 

SELATAN  

2.1 Politik Apartheid Sebagai Warisan konflik  

2.1.1 Latar Belakang Terjadinya Politik Apartheid Di Afrika 

Selatan 

      2.1.2  Dampak politik Apartheid Pada Penggolongan Masyarakat Di 

Afrika Selatan 

2.2 Dinamika Konflik 2008-2015 

2.2.1 Xenophobia di Afrika Selatan Sebagai Warisan Politik 

Apartheid 

2.2.2 Gambaran Konflik Xenophobia Tahun 2008-2015 

BAB III FAKTOR SOSIALSEBAGAI PENYEBAB  KONFLIK DI 

DURBAN AFRIKA SELATAN   

3.1 Pravokasi Pimpinan Entnis Sebagai Pemicu Koflik Rasisme 

3.1.1  Peran Provokasi tokoh Etnis sebagai Pemicu Konflik 

3.2 Perbedaan Pendapat dan Pandangan Terhadap Imigran 

3.2.1  Kebencian Pribumi Terhadap imigran 

3.2.2  Xenophobia Terhadap Imigran  

3.3 Kecemburuan Sosial 

3.3.1   Perjuangan Mayoritas Pribumi Dalam Melawan Dominasi 

Minoritas Imigran 

3.3.2  Kecemburuan Sosial Sebagai Pemicu Konflik  
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BAB IV FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYBAB KONFLIK DI 

DURBAN AFRIKA SELATAN 

4.1 Kemiskinan Di Durban 

4.1.1  Kondisi Perkonomian dan pertumbuhan Ekonomi di Durban 

4.1.2 Kondisi dan Tingkat Kemiskinan di Durban 

4.1.3 Kemiskinan sebagai Pemicu Konflik 

4.2 Tingkat Pengangguran 

4.2.1.  Disparitas Antara Daerah Pribumi Dengan Imigran 

4.2.2  Pengangguran Sebagai Pemicu Konflik 

BAB V 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 


