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BAB II 

SEJARAH APARTEHID DI AFRIKA SELATAN DAN 

XENOPHOBIA 

 

 

 Bab II ini mebahas sejarah apartheid di Afrika Selatan, selain dari pada itu, 

pembahasan pada bab ini juga membahas bagaimana upaya Afrika Selatan lepas 

dari belenggu politik apartheid, setalah terlepas dari apartheid muncul suatu kasus 

yang  disebut-sebut sebagai warisan dari apartheid yaitu konflik xenophobia 

dimana pada konflik tersebut kaum imigranlah yang menjadi korban. 

 

2.1 Sejarah Apartheid di Afrika Selatan 

 Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di Benua Afrika. 

Terdapat banyak suku yang mendiami Afrika Selatan termasuk suku Khoi 

daBushmen, Xhosa, dan Zulu.27 Afrika Selatan adalah sebuah negara republik 

dikawasan selatan Afrika. Pada bagian utara Afrika selatan berbatasn dengan 

Namibia, Botswana, dan Zimbabwe dan juga pada bagian timur laut berbatasan 

dengan Mozambique dan Swaziland. Afrika Selatan merupakan negara paling 

kaya akan sumber daya mineralnya. Tambang yang berada di Afrika Selatan 

adalah tambang yang tingkat produksi berlian dan emasnya sebaik metal dan 

                                                           
27Agus Budiman, “Politik Apartheid Di Afrika Selatan”. Program Studi Pendidikan Sejarah, 

UNIGAL,diakses dalam 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/downloadSuppFile/309/157(05/03/2018, 14:18 

WIB) 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/downloadSuppFile/309/157
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platinum.28 Pada tahun 1652, Belanda masuk ke Afrika Selatan dengan tujuan 

untuk menguasai pertambangan dan melihat kesuburan alam di Afrika Selatan. 

pada saat itu pula Inggris juga berminat pada negara ini, terutama setelah 

ditemukannya tambang emas dan berlian yang melimpah di Afrika Selatan. hal ini 

menyebabkan perang Inggris dan Belanda terjadi. Pada tahun 1930, Afrika 

Selatan menjadi jajahan Inggris seutuhnya dengan itu pula Afrika Selatan 

mendapatkan kemerdekaannya. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus bagi 

kaum kulit putih Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah salah satu negara 

republik.  

 Afrika Selatan sangat terkenal dengan politik Apartheid yang telah 

dibentuk oleh kaum kulit putih sejak tahun 1948. Apartheid ialah sistem 

pemisahan ras antara kulit putih dan kulit hitam dan disahkan melalui undang-

undang dari Partai Nasional (NP) yang berkuasa pada 1948-1994. Sebenarnya 

Apartheid mulai berlangsung di Afrika Selatan jauh sebelum tahun 1998. Sejarah 

Apartheid dimulai dari abad ke-17 ketika Belanda mash menjadi bangsa dagang 

yang kuat. Perusahaan dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) 

menguasai sebuah wilayah dagang yang luas disekitar Samudera Hindia. 

Perjalanan dengan kapal membutuhkan waktu yang panjang, sulit,  dan berbahaya 

dalam mengatasinya pihak Belanda memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat 

di tengah perjalanan untuk menyegarkan diri. Tempat singgah tersebut terletak di 

Tanjung Harapan dimana Cape Town sekarang berdiri. Penduduk Afrika Selatan 

diperintahkan untuk menyediakan  segala sesuatu yang diperlukan kapal-kapal 

                                                           
28 “The History of Aparheid in South Africa” diakses dalam http://www-cs-

students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html(05/03/2018, 14:48 WIB) 

http://www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html
http://www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html
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Belanda. Mereka dipaksa untuk mengumpulkan bahan makanan dan keperluan 

lainnya seperti herbal untuk penyembuhan bagi anggotanya yang mengalami 

sakit.29 Pada tahun 1975, Inggris menguasai Tanjung Harapan dan membawa para 

kaumnya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan berkembangnya kelompok orang 

kulit putih yang berbahasa Inggris di Afrika Selatan, disamping kelompok yang 

berbahasa Belanda. 

Pada sistem tersebut hak-hak yang dimiliki kaum mayoritas (kulit hitam) 

dibatasi oleh supremasi oleh Afrikaner (kulit putih) yang minoritas di Afrika 

Selatan namun memiliki kekuasaan yang kuat. Tujuan dibentuknya Aparthied 

adalah memperkuat kekuasaan Partai Nasional atas sistem ekonomi dan sosial di 

Afrika Selatan.30 Pada masa Apartheid berdampak buruk bagi kesejahteraan 

Afrika Selatan.  

 Afrika Selatan yang pada jaman koloni Inggris berbentuk dominion31, 

yang kemudian ketika Afrika Selatan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris, 

negeri yang kaya akan sumber daya alamnya ini beralih ke bentuk republik pada 

tahun 1961 setelah pemilu khusus kaum kulit putih. Karena kuatnya pengaruh 

kaum minoritas kulit putih di Afrika Selatan sehingga mayoritas penduduk kaum 

kulit hitam selalu di diskriminasi dan dijadikan pembantu dirumah sendiri. 

Kuatnya pengaruh kulit putih karena kesenjangan ekonomi yang memang ada 

sejak masuknya kaum Eropa ini sehingga kaum kulit putih menikmati fasilitas 

                                                           
29Benjamin Poground, 1993, Mereka Yang Berjasa Bagi Dunia: Nelson Mandela: Pemimpin 

Afrika Selatan Yang Dipenjara Selama Dua Puluh Tujuh Tahun Karena Berjuang Menentang 

Apartheid,  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 9-10 
30Ibid. 
31Dominion adalah negara yang  merdeka dan berpemerintahan sendiri, tetapi menjadi anggota 

persemakmuran negara besar, diakses dalam http://kbbi.web.id/dominion (05/03/2018, 19:06 

WIB) 

http://kbbi.web.id/dominion
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hidup yang paling mewah di Afrika Selatan sedangkan mayoritas kaum kulit 

hitam masih berada di bawah garis kemiskinan.32 

 Aparthied diskriminasi kulit putih terhadap orang lain karena perbedaan 

warna kulitnya, telah tercatat sebagai salah satu kejahatan besar dunia. Hanya di 

Afrika Selatan lah prinsip ini diterapkan secara luas sekaligus menjadi tempat 

ditemukannya istilah itu dan hal itu menjadikan negara itu berada di bawah 

sorotan dunia internasional.33 Aparthied merupakan sebutan untuk pemisahan 

antara kulit putih dengan kulit hitam secara wilayah sampai dengan sistem secara 

keseluruhan yang diterapkan oleh kaum kulit putih. Hukum Apartheid sedah ada 

sejak tahun 1930 dibelakukan oleh para pendatang dari Eropa.34 Apartheid itu 

sendiri berasal dari bahasa Afrikaans yang bermakna apart yakni pemisah, dan 

heid yang berarti sistem atau hukum. Sistem pemisahan ras di Afrika Selatan ini 

yang disahkan oleh para kaum kulit putih saja tanpa melibatkan atau campur 

tangan dari kaum kulit hitam tentu saja semakin mempertegas dominasi dan 

kekuasaan kaum kulit putih baik secara sosial maupun dalam pemerintahan. 

Sekitar 80% wilayah Afrika Selatan dimiliki kaum kulit putih, sedangkan kaum 

kulit hitam ditempatkan diwilayah termiskin yang disebut sebagai homelandsatau 

tanah air.35 Mereka memiliki semacam pemerintahan administrasi mandiri. Kaum 

kulit hitam secara ekonomi, sosial, dan politiknya terabaikan. 

                                                           
32Johannes G. Hoogeveen and Berk Ȫzler, “Not Separate, Not Equal: Poverty and Inequality in 

Post-Apartheid South Adrica”, The William Davidson Intitute At The University of Michigan 

Business School, diakses dalam http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp739.pdf 

(05/03/2018, 19:55 WIB) 
33Benjamin, Op. Cit., hal. 8 
34“The History Of Apartheid in South Africa, Op. Cit., 
35Aditya P. Christian, Op. Cit., 

http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp739.pdf
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 Orang kulit hitam pun tidak senang pada kedudukan mereka sebagai kaum 

yang tertindas di Negara sendiri. Hal tersebut kemudian membentuk sebuah 

persatuan Afrika Selatan yaitu South Africa Native National Congress, kemudian 

berganti menjadi African National Congress (ANC). ANC kemudian meminta 

kepada pemerintah agar kaum kulit hitam mendapatkan kesempatan dan hak yang 

sama dengan kaum kulit putih, namun usulan tersebut ditolak oleh pemerintah. 

ANC kemudian mengutus utusannya ke Inggris untuk meminta bantuan 

perlindungan terhadap pemerintah kulit hitam yang semena-mena, namun ditolak 

oleh pemerintah Inggris. Hal tersebut membuat parlemen Afrika Selatan yang 

dikuasai oleh kaum kulit putih menghilangkan hak-hak kaum kulit hitam. Salah 

satu aturan yang diberlakukan oleh kaum kulit putih kepada kaum kulit hitam 

ialah Native Land Act pada tahun 1913 menyerahkan lebih dari 90% tanah kepada 

kaum kulit putih yang berjumlah satu setengah juta orang, sementara kurang dari 

10% tanah dibagikan kepada kaum kulit hitam yang berjumlah lima setengah juta 

orang.36 Orang kulit hitam di Afrika Selatan hidup tanpa hak tanah di tempat 

kelahiran mereka sendiri. 

2.2 Upaya Afrika Selatan Untuk Lepas Dari Aparthied 

 Diskriminasi ini tentu tidak dapat dibiarkan oleh kaum kulit hitam. Salah 

satu tokoh kaum kulit hitam yang memiliki peran besar dalam menentang 

Apartheid ialah Nelson Mandela. Nelson Mandela melakukan aksi kampaye anti-

Apartheid tanpa kekerasan, hal ini terinspirasi oleh tokoh dari India yaitu 

Mahatma Gandhi, Gandhi telah berjuang menetang diskriminasi rasial di India 

                                                           
36Benjamin, Op. Cit., hal. 20 
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dengan metode Aksi tanpa kekerasan. Namun, pada tahun 1961 Nelson Mandela  

bersama dengan anggotanya berkesimpulan bahwa kekerasan di negeri ini tidak 

dapat terhindari dan sangat berlawanan dengan kenyataan yang ada. Pihak ANC 

menyuarakan perdamaian dan tanpa kekerasan sedangkan pemerintah 

menanggapinya dengan kekerasan.37  

Pada tahun 1985, presiden Afrika Selatan, membawa masalah pembebasan 

Mandela ke hadapan umum, presiden Afrika Selatan memberikan tawaran 

pembebasan bersyarat kepada Nelson Mandela melalui media massa. Syaratnya 

yaitu meninggalkan aksi kekerasan. Tetapi, Aparteid masih tetap diberlakukan 

dan ANC masih boleh melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kulit putih. 

Namun, Nelson Mandela menolak hal tersebut dengan menulis sebuah pernyataan 

yang kemudian dibacakan anaknya, Zindzi, pada sebuah pertemuan di Soweto. 

Dalam pernyataannya ia hanya mau berunding dengan pemerintah sebagai orang 

bebas dan ANC juga dibebaskan.38 Perjuangannya dalam menyuarakan anti-

Apartheid ini membuat Nelson Mandela sampai keluar masuk penjara untuk 

sekian kalinya yang disebabkan penentangan yang selalu dilakukannya, terbukti 

perjuamgan panjang Nelson Mandela dalam gerakan anti-Apartheid39 

membuahkan hasil yang manis. Pada tahun 1990, karena dorongan dari masyarkat 

internasional dan tekanan dari bangsa lainserta tekanan dari gerakan anti-

Apartheid khususnya Africa National Congress (ANC), presiden yang menjabat 

waktu yakni F.W. de Klerk menarik kembali larangan terhadap kongres nasional 

                                                           
37 Ibid., Hal. 61 
38Ibid., Hal. 77 
39Anti-Apartheid sebutan dari kelompok indifidu yang kontra terhadap Apartheid, diakses dalam 

http://www.unigal.ac.id/fkip/sejarah/userfiles/file/jurnal%20Artefak/Vol_%201_%20No_%201_%

20Januari%20Tahun%202013/2_%20E=Jurnal_Agus%20Budiman.pdf (06/03/2018, 19:57 WIB) 

http://www.unigal.ac.id/fkip/sejarah/userfiles/file/jurnal%20Artefak/Vol_%201_%20No_%201_%20Januari%20Tahun%202013/2_%20E=Jurnal_Agus%20Budiman.pdf
http://www.unigal.ac.id/fkip/sejarah/userfiles/file/jurnal%20Artefak/Vol_%201_%20No_%201_%20Januari%20Tahun%202013/2_%20E=Jurnal_Agus%20Budiman.pdf
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Afrika dan partai-partai politik yang berhaluan kiri. Nelson Mandela pun 

dibebaskan dari penjara, dan pada sejak itu undang-undang Apartheid mulai 

dihapuskan secara perlahan hingga pada tahun 1994 untuk pertama kalinya pemilu 

digelar tanpa diskriminasi ras di Afrika Selatan. partai ANC kemudian meraih 

kemenangan besar dengan Nelson Mandela Sebagai presiden kulit hitam pertama 

di Afrika Selatan. 

2.3 Kemunculan Xenophobia Pasca Apartheid 

 Xenophobia adalah ketakutan secara berlebihan dan ketidakpercayaan 

terhadap kepada orang asing. xenophobia dapat membentuk dirinya dalam banyak 

hal yang melibatkan hubungan dan tanggapan suatu kelompok kepada kelompok 

lainnya, ketakutan akan kehilangan identitas, kecurigaan terhadap aktifitas, dan 

agresi. Xenophobia adalah istilah politik dan bukan istilah dari fobia medis.40 

Istilah xenofobia dan rasisme terkadang membingungkan dan digunakan secara 

bergantian karena orang-orang yang memiliki keturunan nasional mungkin juga 

termasuk dalam ras yang sama, xenofobia biasanya dibedakan dengan menentang 

budaya asing. 

Kata xenofobia berasal dari kata Yunani xénos, yang berarti 'orang asing' 

dan 'tamu' dan phóbos, yang berarti 'ketakutan'. Jadi, xenophobia berarti 'takut 

pada orang asing', tapi biasanya istilah itu berarti 'kebencian terhadap orang 

asing’.41 Xenophobia dapat dipahami sebagai orientasi sikap permusuhan terhadap 

orang-orang non-pribumi dalam populasi tertentu. Xenofobia dan rasisme sering 

                                                           
40“Learning To Live Together: Xenophobia”, UNESCO, diakses dalam 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-

migration/glossary/xenophobia/#topPage (11/03/2018, 01:02 WIB) 
41Ibid. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/#topPage
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/#topPage
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tumpang tindih, namun merupakan fenomena yang berbeda. Sedangkan rasisme 

biasanya mengandung perbedaan berdasarkan perbedaan karakteristik fisik, 

seperti warna kulit, jenis rambut, fitur wajah, dan lain-lain, xenofobia menyiratkan 

perilaku berdasarkan gagasan bahwa yang lain adalah asing atau berasal dari luar 

masyarakat atau bangsa.42 

Perbedaan karakteristik fisik sering diambil untuk membedakan 'yang lain' 

dari masyarakat umum, seringkali sulit untuk membedakan antara rasisme dan 

xenofobia sebagai motivasi untuk berperilaku. Pada saat yang sama, ekspresi 

xenophobia dapat terjadi terhadap orang-orang dengan karakteristik fisik yang 

sama ketika orang-orang seperti itu tiba, kembali atau bermigrasi ke Negara 

Bagian atau wilayah di mana penghuni menganggap mereka sebagai orang luar.43 

kelompok sosial dalam posisi yang tidak disukai menganggap pendatang sebagai 

pesaing untuk pekerjaan dan layanan publik. Ini menumbuhkan iklim sosial dan 

politik yang menghasilkan xenophobia dan rasisme (yaitu reaksi defensif terhadap 

migran), serta nasionalisme (yaitu menuntut agar negara memberi perlindungan 

yang lebih baik terhadap orang asing untuk populasinya sendiri). Penelitian telah 

menunjukkan bahwa setidaksetaraan ekonomi yang parah dan marginalisasi 

orang-orang dari akses terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang mendasar 

menimbulkan keteganggan dan manifestasi rasisme dan xenophobia.44 Mereka 

                                                           
42“International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia”,International Labour Office 

(ILO), International Organization for Migration (IOM), Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), diakses dalam 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/international_migration_racism.pdf (11/03/2018, 01:55 

WIB) 
43“World Confrence Againt Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance”, diakses dalam http://www.un.org/WCAR/durban.pdf (11/03/2018, 02:18 WIB) 
44Learning To Live Together: Xenophobia,. Loc. Cit. 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/international_migration_racism.pdf
http://www.un.org/WCAR/durban.pdf
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yang dianggap orang luar atau orang asing, seringkali para migran, pengungsi, 

pencari suaka, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, dan orang-orang non-

nasional, merupakan target utama. Xenophobia tidak hanya kebencian kepada 

seseorang atau komunitas tetapi juga ketakutan atau ketidaksukaan terhadap 

budaya dan keyakinan orang lain. Xenophobia terjadi terhadap orang-orang yang 

berbeda komunitas atau bangsa lain. Bermigrasi ke negara atau daerah dimana 

penghuni negara tersebut menganggap meraka orang asing.45  

45 Ibid. 


