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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONFLIK DI DURBAN AFRIKA SELATAN 

Dalam Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang konflik yang 

terjadi di Durban Afrika Selatan, politik apartheid yang merupakan sebagai 

warisan konflik itu sendiri serta gambaran konflik yang terjadi pada tahun 

2008-2015. 

2.1 Politik Apartheid Sebagai Warisan konflik  

2.1.1  Latar belakang terjadinya politik Apartheid di Afrika Selatan 

Apartheid artinya pemisahan, pemisahan dalam hal ini berarti 

pemisahan orang-orang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika 

(kulit hitam). Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan 

politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri 

dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk 

melestarikan pemisahan rasial
30

. Secara struktural, Apartheid adalah

kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas 

bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya, 

politik militer dan ekonomi Kebijakan ini berlaku tahun 1948. 
31

Pada akhir perang dunia ke-II keadaan dunia berubah privilege 

mulai diasingkan khususnya privilege itu dikaitkan dengan warna kulit. 

Apabila pada abad-abad sebelumnya bangsa-bangsa Eropa berebut untuk 

menduduki dan menguasai wilayah-wilayah yang bukan kulit putih (wilayah-

30
30South Africa: Overcoming Apartheid Building Democracy, African Studies Center of 

Michigan State University, diakses dalam http://overcomingapartheid.msu.edu/ ( 7 Oktober 2017 

Pukul 22.56 WIB) 

31Tim Lodge, 2011,  Sharpeville: An Apartheid Massacre and Its Consequences, Oxford: Oxford 

University Press,  hlm. 234–235. 

http://overcomingapartheid.msu.edu/
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wilayah di luar Eropa), tetapi sekarang tepatnya pasca perang dunia ke-II 

mereka mulai berebut untuk melepaskan wilayah-wilayah kolonialnya 

dengan memberikan kemerdekaan satu per satu, walaupun kerap kali 

dilakukan dengan cara terburu-buru tanpa persiapan, dan tanpa memikirkan 

apa yang akan menimpa wilayah-wilayah tersebut apabila hubungan 

penguasa dan bawahannya (wilayah kolonial) diputuskan secara mendadak. 

Akan tetapi hal seperti itu tidak terjadi di Afrika selatan orang-orang kulit 

putih disana justru berusaha untuk memperkuat hak dan kekuasaan mereka 

tanpa memperdulikan aset dunia yang sangat meningkat. Karena orangorang 

kulit putih di Afrika selatan cukup besar sekitar melebihi 5 Juta jiwa dan 

sudah berdiam berabad-abad, sudah berkembang biak, memiliki kaitan 

keluarga yang luas sehingga tidak ada wilayah untuk mereka kembali pulang 

ke negaranya. Maka dari itu, mereka telah mengembangkan politik sendiri 

dan mengklaim dirinya sebagai “suku Afrika Putih” dan bertempat tinggal di 

sana
32

.  

Orang-orang kulit putih tidak bersedia dipandang bahwa mereka 

harus disamakan hak dan martabatnya dengan orang kulit hitam/penduduk 

asli Afrika. Oleh karena itu, mereka mempunyai dua alrternatif yaitu mereka 

terus memerintah kulit hitam seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau 

memberikan kepada mereka suatu otonom tertentu. Kedua alternatif ini di 

jalankan oleh sebuah partai yaitu Partai Nasional yang dipimpin oleh Daniel 

Francois Malan. Partai ini memenangkan pemilu tahun 1948 dengan sistem 

                                                           
32 Agus Budiman. 2013. Politik Apartheid di Afrika Selatan. Jurnal Artefak | Vol. 1 | No. 1 | 

Januari 2013 
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Apartheid. Kemenangan Partai Nasional tersebut bukan suatu kebetulan, 

melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Dalam periode 

agraris masyarakatnya mengembangkan suatu sistem startifikasi ekonomi dan 

sosial berdasarkan ras di mana minoritas kulit putih menempati tempat teratas 

dan mayoritas kulit hitam menduduki tempat terbawah, sedangkan tempat di 

antaranya ada golongan berwarna dan golongan Asia (India). Ketika 

kedudukan kulit putih terancam akibat perkembangan industri golongan kulit 

putih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan menguatkannya. 

Dengan maksud itu juga Partai Nasional merumuskan program Apartheid. 

2.1.2 Dampak politik Apartheid pada Penggolongan Masyarakat di Afrika 

Selatan 

 

Afrika Selatan terbagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu: kulit 

putih, Kulit hitam, Kulit berwarna dan Asia. Masalah Apartheid berawal dari 

pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa 

Eropa yang pertama kali datang ke Afrika adalah bangsa Belanda. Bangsa 

Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck. 

Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan 

masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi dibawah 

pendudukan bangsa Eropa (bangsa Belanda atau bangsa kulit putih), sehingga 

masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal munculnya masalah Apartheid. 

Bangsa Belanda kemudian menetap di Afrika Selatan, yang disebut dengan 

bangsa Boer
33

 

                                                           
33Roger Pfister, 2005,.Apartheid South Africa and African States: From Pariah to Middle Power, 

1962–1994, I.B.Tauris.  

https://books.google.com/books?id=YABvZRghzkAC&pg=PA39
https://books.google.com/books?id=YABvZRghzkAC&pg=PA39
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Diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan 

dari Afrika Utara (Mesir), Afrika Selatan (Cape Town). Namun demikian 

Inggris berhasil mengalahkan Belanda sehingga wilayah Afrika Selatan 

menjadi daerah kekuasaan Inggris. Akhirnya Inggris menjadi penguasa 

Afrika Selatan. Dengan kemenangan Inggris maka banyak orang Inggris yang 

kemudian datang ke Afrika Selatan
34

. Pada tahun 1910 dibentuk Uni Afrika 

Selatan yang merupakan gabungan dari kedua Republik kaum Boer, yaitu 

Transvaal dan Orange Kree Style dengan Cape Colony dan Natal. Uni Afrika 

Selatan adalah dominion Inggris. Dalam perkembangan politik Apartheid 

Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini 

memperkuat implementasi pemisahan rasial dibawah kekuasaan kolonial 

Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak 

terbentuknya perserikatan (Union)
35

 

Pemerintahan nasionalis mengatur jalannya undang-undang 

pemisahan, menggolongkan orang-orang kedalam tiga ras, mengembangkan 

hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum 

pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas 

kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal 

secara kolektif sebagai Apartheid. Pengucilan ini dimaksudkan kulit putih 

                                                           
34Ibid. 

35 The Union of South Africa: Movement towards Republic, South African History Online, 

diakses dalam http://www.sahistory.org.za/topic/union-south-africa-movement-towards-republic )  

7 Oktober 2017 Pukul 23.15 WIB) 

http://www.sahistory.org.za/topic/union-south-africa-movement-towards-republic%20)%20%207
http://www.sahistory.org.za/topic/union-south-africa-movement-towards-republic%20)%20%207
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untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950-an, 

1960-an, 1970-an
36

 

Selama minoritas kulit putih menikmati standar paling tinggi di 

seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat dunia 

pertama, mayoritas kulit hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi 

pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup. Pada 31 Mei 

1961, mengikuti referendum orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah 

republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Apartheid menjadi 

kontroversial, mendorong kearah meluasnya sanksi internasional, 

pembebasan dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. 

Terjadinya permasalahan di Afrika Selatan yaitu adanya penindasan oleh 

pemerintah dan kadang-kadang dengan kekerasan, demonstrasi, protes, dan 

sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan 

anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC)
37

. 

Pihak pembangkang kulit hitam juga mengalami perubahan yang 

besar. Pada tahun 1943, suatu kumpulan belia yang lebih agresif dan komite 

melancarkan sayap baru yang disebut "ANC Youth League", yang telah 

banyak melahirkan tokoh-tokoh politik hebat seperti Nelson Mandela, Oliver 

Tambo, dan Walter Sisulu. Pada tahun 1961, kerajaan NP dibawah pimpinan 

                                                           
36From the Western Areas to Soweto: forced removals, diakses dalam 

https://web.archive.org/web/20080117170427/http:/www.sahistory.org.za/pages/places/villages/ga

uteng/soweto/history3.htm (8 Oktober 2017 Pukul 12.47 WIB) 

37 Chris  McGreal, Revealed: how Israel offered to sell South Africa nuclear weapons, 2010,  The 

Guardian, UK,., diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-

africa-nuclear-weapons (8 Oktober 2017 Pukul 14.27 WIB) 

https://web.archive.org/web/20080117170427/http:/www.sahistory.org.za/pages/places/villages/gauteng/soweto/history3.htm%20(8
https://web.archive.org/web/20080117170427/http:/www.sahistory.org.za/pages/places/villages/gauteng/soweto/history3.htm%20(8
https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-weapons%20(8
https://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-weapons%20(8
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Perdana Menteri HF Verwoerd menyatakan Afrika Selatan sebagai sebuah 

Republik selepas memenangi pemungutan suara rakyat kulit putih
38

. 

Tempat tinggal dipisahkan berdasarkan stratifikasi ras yang ada. 

Orang-orang kulit hitam banyak yang tinggal di daerah perbatasan utara 

hingga perbatasan timur Afrika Selatan. Bagi orang-orang kulit hitam yang 

berada di luar daerahnya lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native 

Labour Officer, maka mereka akan dipenjara. Di daerah kulit hitam, 

pembagian daerah kemudian dilakukan berdasarkan kelompok etnis yang 

ada. Daerah-daerah tersebut kemudian disebut dengan Homelands (tanah air) 

atau Bantustans (daerah orang Bantu). Sepuluh dari wilayah ini akhirnya 

didirikan, yakni Bophuthatswana, Ciskei, Gazankulu, Kangwane, 

Kwandebele, Kwazulu, Lebowa, Qwaqwa, Transkei, dan Venda. Daerah-

daerah tersebut hanya 14% dari wilayah Afrika Selatan dan diperuntukkan 

bagi 72% orang Bantu yang ada. Karena bersifat otonomi daerah, 

perkembangan ekonomi di Homelands tidaklah baik. Sumber daya di daerah 

tersebut juga tidak banyak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Belum lagi pertambahan penduduk yang kian banyak setiap 

tahunnya, membuat Homelands menjadi padat dan kumuh.
39

.  

Berbeda dengan kondisi di daerah milik orang kulit putih. Daerah 

mereka luas dengan penduduk sedikit. Belum lagi sumber daya alam yang 

melimpah, seperti berlian, mangan dan emas. Kulit putih saat itu sangatlah 

makmur. Tidak hanya masalah tempat tinggal yang dibedakan, masalah 

                                                           
38 G.R Berridge, 1992, South Africa, the Colonial Powers and African Defence: The Rise and Fall 

of the White Entente, 1948–60,  Basingstoke: Palgrave Books, Hlm.1–16, 163–164 

39 Ibid. Agus. hlm. 20 
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pekerjaan, pendidikan, dan penikahan juga di diskriminasi. Orang kulit hitam 

umumnya hanya menjadi buruh, namun karena mereka bertambah banyak 

setiap tahunnya, mereka lambat laun banyak yang menganggur. Tidak semua 

orang kulit hitam mengenyam pendidikan. Kalau pun mengenyam, 

pendidikan yang ada juga dibedakan pelajarannya. Hal ini didasari oleh 

Bantu Education Act. Untuk pernikahan, pernikahan beda ras juga dilarang 

bagi mereka
40

. 

2.2 Dinamika Konflik Rasisme 2008-2015 

2.2.1  Xenophobia di Afrika Selatan Sebagai Warisan Politik Apartheid 

Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. 

Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, 

Xhosa dan Zulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba 

disana pada 1652. Pada saat itu Inggris juga berminat dengan negara ini, 

terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini 

menyebabkan Perang Britania-Belanda dan dua Perang Boer. Pada 1910, 

empat republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 

1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya
41

. 

Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka 

terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah 

berlanjut hingga tahun 1940-an, saat partai pro-Afrikaner yaitu Partai 

Nasional (NP) memperoleh mayoritas di parlemen. Strategi-strategi partai 

                                                           
40 Ibid. Agus. hlm 20 

41Jonathan Crush and Wade Pendleton, South African Migration Project 30: Regionalizing 

Xenophobia? Citizen Attitudes to Immigration and refugee policy in Southern Africa, Institute for 

Democracy in South Africa. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khoi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bushmen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Zulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrikaner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1652
http://id.wikipedia.org/wiki/Berlian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perang_Britania-Belanda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Boer
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesatuan_Afrika_Selatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1940-an
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Nasional_%28Afrika_Selatan%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Nasional_%28Afrika_Selatan%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
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tersebut telah menciptakan dasar apartheid (sistem pemisahan ras yang 

diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan) yang disahkan pada 

tahun 1948, dengan mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan 

dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun demikian pemerintahan 

Britania sering kali menggagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di 

Afrika Selatan. 

Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika 

Selatan dinyatakan sebagai sebuah republik. Bermula pada 1960-an, 'Grand 

Apartheid' (apartheid besar) dilaksanakan, politik ini menekankan 

pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi. Penindasan kaum kulit 

hitam terus berlanjut sehingga akhir abad ke-20. Pada Februari 1990, akibat 

dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-

apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika (ANC), pemerintahan Partai 

Nasional di bawah pimpinan Presiden F.W. de Klerk menarik balik larangan 

terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berpemikiran  

yang lain dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Undang-undang 

apartheid mulai dihapus secara perlahan-lahan dan pemilu tanpa diskriminasi 

yang pertama diadakan pada tahun 1994
42

. Namun bentuk deskriminasi 

terjadi yaitu adanya xenophobia. 

Dalam berbagai konteks istilah "xenophobia" dan "rasisme" 

tampaknya akan digunakan secara bergantian, meskipun mereka dapat 

memiliki arti yang sepenuhnya berbeda (xenophobia dapat didasarkan pada 

                                                           
42 IoL news, 200,  xenophobic attacks: seven die in one month, diakses dalam 

http://www.iol.co.za/news/south-africa/xenophobic-attacks-seven-die-in-one-month-

1.45733#.VS4-LPCROYM (8 Oktober 2017 Pukul 15.39 WIB) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskriminasi_ras&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Nasional_Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/F.W._de_Klerk
http://id.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu
http://www.iol.co.za/news/south-africa/xenophobic-attacks-seven-die-in-one-month-1.45733#.VS4-LPCROYM
http://www.iol.co.za/news/south-africa/xenophobic-attacks-seven-die-in-one-month-1.45733#.VS4-LPCROYM
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berbagai aspek, rasisme yang hanya berdasarkan ras , etnis , dan keturunan ). 

Xenofobia juga dapat diarahkan hanya untuk orang di luar budaya dan belum 

tentu satu ras tertentu atau orang. 

2.2.2  Gambaran Konflik Xenophobia Tahun 2008-2015. 

Bentuk kekerasan yang terjadi di Afrika Selatan terkait dengan 

xenophobia yaitu pada tanggal 12 Mei 2008 serangkaian kerusuhan dimulai 

di kota Alexandra (di bagian timur laut Johannesburg) ketika penduduk 

setempat menyerang migran dari Mozambik, Malawi dan Zimbabwe, konflik 

ini memakan korban 62 orang imigran asing dan membuat lebih dari 100.000 

orang imigran asing mengungsi.
43

Beberapa penyerang dilaporkan telah 

menyanyikan lagu kampanye Jacob Zuma Umshini Wami (Zulu: "Bring Me 

My Machine Gun") dan kekerasan berlanjut yang meluas sampai pemukiman 

lain di Provinsi Gauteng, kemudian ke kota-kota pesisir Durban dan Cape 

Town
44

 

Selanjutnya pada akhir Mei 2009, laporan muncul mengenai 

kemungkinan terjadinya aktivitas terkait xenophobia dan pengorganisasian 

serangan di Western Cape. Laporan tentang ancaman dan pertemuan rahasia 

oleh pengusaha lokal muncul di Gugulethu, Khayelitsha dan Philippi, Cape 

Town. Samora Machel di Philippi muncul sebagai pemicu terjadinya 

                                                           
43

 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/, (10 januari 2018, pukul 17.20 WIB). 

44From 'Foreign Natives' to 'Native Foreigners': Explaining Xenophobia in Post-Apartheid South 

Africa, Michael Neocosmos, CODESRIA 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dxenophobia%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd5X%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Race_%28classification_of_human_beings%29&usg=ALkJrhj-fCqJWZaqnE3ZkX18z9riKqsQ8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dxenophobia%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd5X%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnicity&usg=ALkJrhjzRgWjpc8KNof6bYr2j72O_Iz5LA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dxenophobia%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd5X%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancestry&usg=ALkJrhjakQWp4Op-ZzwljvEwqEBxV58GHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dxenophobia%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd5X%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Culture&usg=ALkJrhg28sM6SxgqCadWMN1tccR83UrdWw
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://en.wikipedia.org/wiki/Xenophobia
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xenofobia
45

. Terjadinya berbagai aktivitas di Gugulethu, muncul laporan 

tentang pertemuan rahasia oleh pengusaha lokal yang mendiskusikan apa 

yang harus dilakukan terhadap penjaga toko asal Somalia. Kampanye Anti-

Penggusuran membawa isu-isu ini ke tempat terbuka dengan mengadakan 

serangkaian pertemuan anti-xenofobia yang berusaha menemukan akar 

penyebab krisis dan kekerasan yang terjadi
46

Pada bulan November 2009, 

sebuah komunitas dengan 1.500-2500 pekerja pertanian Zimbabwe diusir 

secara paksa dari rumah mereka di permukiman informal De Doorn, sebuah 

kota pertanian anggur di Western Cape.  

Pada kejadian ini tidak ada orang yang diserang secara fisik namun 

rumah-rumah dijarah dan ini menyebabkan pemindahan warga asing terbesar 

sejak Mei 2008. Orang-orang Zimbabwe kemudian ditempatkan di kamp 

pengungsi dalam memberikan perlindungan. Proses identifikasi dalam 

meminimalkan serangan dalam kemungkinan kerjasama dengan makelar 

buruh informal yang memiliki kepentingan finansial dalam menyingkirkan 

pesaing Zimbabwe. Pekerja Afrika Selatan juga menuduh petani 

mempekerjakan orang Zimbabwe dengan upah di bawah upah minimum
47

 

Pada Tanggal 3 April 2010 terjadi Pembunuhan terhadap aktivis pro 

apartheid Eugene Terre'Blanche, kejadian ini dikhawatirkan akan 

                                                           
45 Cape Times, Get out of Philippi or else, Somali shopkeeper told, diakses dalam 

https://www.iol.co.za/capetimes (8 Oktober 2017 Pukul 17.47 WIB) 

46Traders threatened, FEARS of repeats of last year’s xenophobic attacks are rising among 

foreign nationals in the Western Cape, 2009, diakses dalam 

https://web.archive.org/web/20100214164635/http:/www.sowetan.co.za/News/Article.aspx?id=10

08791 (8 Oktober 2017 Pukul 17.55 WIB) 

47 JP Misago, 2009, Violence, Labour and the Displacement of Zimbabweans in De Doorns, 

Western Cape,  Forced Migration Studies Program: Migration Policy Brief 2 

https://www.iol.co.za/capetimes%20(8
https://web.archive.org/web/20100214164635/http:/www.sowetan.co.za/News/Article.aspx?id=1008791
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menimbulkan aksi kerusuhan hanya beberapa bulan menjelang Piala Dunia 

2010. Menurut keterangan kepolisian ia diserang dengan tongkat dan parang 

oleh dua pekerjanya yang berkulit hitam. Muncul kekhawatiran akan 

tersulutnya kerusuhan akibat kebencian rasial.  Helen Zille, pimpinan partai 

oposisi Aliansi Demokrasi memperingatkan, pembunuhan tersebut dapat 

menggoyang kestabilan di Afrika Selatan.  Terdapat kekhawatiran meluas, 

bahwa pembunuhan tersebut dipicu dengan seruan pimpinan organisasi 

remaja partai pemerintah ANC.  Dalam pidatonya Presiden Zuma meminta 

para politisi untuk tidak semakin memperbesar masalah tersebut, tanggung 

jawab bersama untuk mencegah kejahatan dan tidak mengeluarkan 

pernyataan yang bisa menggoyahkan kesatuan nasional menyulut kebencian 

rasial.  Eugene Terre'Blanche adalah pendukung pemisahan ras. Organisasi 

ekstrem kanannya, 'Gerakan Perlawanan Afrika' telah mencoba di tahun 

90an, untuk mencegah berakhirnya apartheid dengan aksi kekerasan. Juru 

bicara organisasi 'Gerakan Perlawanan Afrika', Andre Nienaber, telah 

memohon kepada semua anggotanya untuk bersikap tenang. 
48

 

Pada tanggal 30 Mei 2013, pemicunya yaitu Abdi Nasir Mahmoud 

Good berusia 25 tahun, dilempari batu sampai mati. Kekerasan tersebut 

rekam di telepon genggam dan disebarkan di Internet. Tiga pemilik toko 

Somalia tewas pada Juni 2013 dan pemerintah Somalia meminta pemerintah 

Afrika Selatan untuk berbuat lebih banyak untuk melindungi warga 

negaranya dan dua menjadi korban yang menyebabkan protes publik dan 

                                                           
48 Jana Genth. Afrika Selatan Khawatirkan Aksi Rusuh Kebencian Rasial. 2010. diakses dalam 

http://www.dw.com/id/afrika-selatan-khawatirkan-aksi-rusuh-kebencian-rasial/a-5432199 (Januari 

2018 Pukul 17.35 WIB) 
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demonstrasi di seluruh dunia oleh diaspora Somalia, di Cape Town dan 

Minneapolis
49

. Pada tanggal 7 Juni 2014, seorang warga Somalia nasional, 

berusia 50-an, dilaporkan dilempari batu sampai mati dan dua lainnya terluka 

parah saat gerombolan penduduk setempat menyerang toko. Tiga lagi orang 

Somalia terluka akibat tembakan senjata dan toko-toko dijarah
50

 

Kerusuhan kembali muncul pada tanggal 10 Mei 2014 setelah 

Pemilu di Afrika Selatan berakhir. Kerusuhan itu pecah setelah partai 

berkuasa, Kongres Nasional Afrika (ANC) menang pemilu dengan meraup 

62,16 persen suara. Protes jalan dan aksi kekerasan terjadi di jalanan wilayah 

Johanesburg. Setidaknya 59 orang demonstran ditangkap. Kerusuhan yang 

terjadi dilakukan dengan membakar ban di jalanan dan membangun 

barikade.” Protes jalanan yang berakhir rusuh, bermula dari sekitar 400 orang 

berkumpul di luar pengadilan di Alexandra. Mereka menuntut pelepasan para 

demonstran lainnya yang ditangkap pada hari sebelumnya. Meskipun ANC 

merupakan partai populer di Afrika Selatan setelah dianggap berjasa dalam 

membongkar sistem apartheid adalah tahun 1994, namun belakangan muncul 

rasa ketidakpuasan publik, setelah jutaan warga Afrika Selatan hidup dalam 

kemiskinan. 
51

 

                                                           
49 Jean-Jacques Cornish, South Africa: Xenophobic Attacks Erupt in South Africa's Limpopo 

Province, 2010,  diakses dalam http://allafrica.com/stories/201503051136.html (8 Oktober 2017 

Pukul 17.35 WIB) 

50 G Nicolson and BC Simelane, Xenophobia rears its head again: Looting, shooting, dying in 
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Pada tanggal 12 April 2015, berbagai bentuk intimidasi dan serangan 

terhadap warga asing berlanjut di KwaZulu-Natal dan kasus yang proses 

pembakaran dan berbagai bentuk perusakan terjadi di wilayah tersebut. 

Hampir 2.000 warga negara asing dari Malawi, Zimbabwe, Mozambik dan 

Burundi telah mengungsi akibat kekerasan tersebut dan 7 orang terbunuh. 

Selanjutnya kekerasan danpenjarahan toko-toko asing menyebar ke Verulam, 

sebelah utara Durban menyusul benturan antara penduduk lokal, orang asing, 

dan polisi di Kota KwaZulu-Natal. Sekitar 300 orang lokal melakukan 

penjarahan yang menyebabkan satu orang meninggal dalam kejadian 

tersebut
52

. 

Akhirnya pada 16 April 2015 sekitar 5000 penduduk Afrika turun ke 

pusat kota Durban memprotes lambatnya 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 asing dan menghancurkan 

tempat-tempat usaha mereka.Di antara yang terkena dampak dari sentimen 

xenophobia tersebut warga asing berasal dari Somalia, Zimbabwe, 

Mozambik, Malawi, Nigeria.
53
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Gambar 2.1 Salah satu korban yang terkena dampak xenophobia tahun 2015 

 

Sumber : Xenophobia Attacks: Hate Speech Charge Laid Against South African 

Zulu King 

 


