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Jaringan Sosial
Tradisional Informal
dan Konflik antar
Kelompok Sosial
di NTT

Yanuarius Koli B.
Pendahuluan
Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah propinsi kepulauan
yang sangat heterogen dari segi etnis dan geografis. Dari
segi geografis propinsi ini memiliki 566 buah pulau besar
dan kecil dihuni oleh sekitar 75 kelompok etnis
denganbudayanya sendiri-sendiri yang mendiami42 buah
pulau. Di wilayah ini terdapat sejumlah persoalan yang rumit
antara lain: mudah terjadinya konflik antara suku (etnis/klan),
tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan serta sebagian
warganya apatis dan sebagian lainnya terlampau kritis
terhadap program pemerintahan dan hal-hal baru (inivasi)
yang datang dari luar (P3PK-UGM, evaluasi PPWBD, 1988;
Hill, 1989; Mubyarto, dkk, 1991). Dalam pada itu, warga
masyarakat NTT juga mengalami berbagai permasalahan
dibidang hukum, terutama menyangkut transaksi jual-beli
tanah dan kepastian kepemilikan tanah, di samping masalah
lain seperti: fanatisme suku, sengketa batas tanahsuku,
wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten, juga masalah
lingkungan hiodup seperi perladangan berpindah,
penyerobotan hutan tutupan, kebiasaan membakar hutan,
serta adanya kantong wilayah desa 'enclave' ( Soetrisno
1988; Hill 1989; Fernandez 1990).
Kondisi yang dihadapi warga masyarakat NTT di atas
bersama-sama dengan kelangkaan sumber daya alam dan
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sumber daya manusia telah mengakibatkan terjadinya migrasi
dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Setelah tiba di
kota konflik yang pernah terjadi di daerah pedesaan tetap
tampak, behakan cenderung lebih kuat disebabkan oleh
persaingan untuk memperoleh barang guna memenuhi
kebutuhan hidup di kota yang persediaannya terbatas
(scarce).
Dari pengamatan lapangan selama ini diketahui bahwa
pelaku kegiatan perekonomiandi NTT berasal dari berbagai
etnis dan kelompok agama , dan sebagian besar dari mereka
adalah migran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagaian di antara mereka sudah lam bermigrasi dan
sebagiannya lagi baru bermigrasi selama dan sesudah terjadi
perang saudara di Timor Timur (Timor Loro sae), terlebih
setelah Timor-Timur dinyatakan derah terbuka.
Sementara itu hubungan sosial dan kultural antara mereka
yang sudah bermigrasi ke NTT, terutama ke kota Kupang
dengan daerah asalnya tidak terputus sehingga ikatan
tradisionalnya tidak pudar, dan hal ini menjadi potensi konflik
antar kelompok sosial sebab setiap kelompok etnis menjaga
identitas kelompoknya sendiri-sendir. Interaksi sosial yang
bersifat konflik tampak jelas dari tutur kata warga masyarakat
dalam pergaulan sehari-hari melalui pertanyan atau ungkapan
seperti: "dia orang mana, atau dia orang apa". Pertanyaan
pertama biasanya menghendaki jawaban menyangkut asal
daerah atau etnis seseorang, seperti: " orang timor, orang
flores, orang Rote, Oranga sabu, Orang Alor, Orang Sumba,
Oranga Bugis/ Maksar, Orang Jawa, Oranag Sumatera, dan
sejenisnya. Sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan
agama yang dianut seseorang seperti orang Bhuda, Orang
Hindu, Orang Islam, Orang Khatolik, atau Orang Protestan.
Pengamatan di lapangan selam ini memperlihatkan bahwa
kelompok etnis yang berasal dar NTT yakni Rote, Timor, dan
Flores merupakan kelompok yang dominan dalam organisasi
pemerintahan, tetapi dalam kegiatan perekonomian sektor
informal mereka tidak dominan, melainkan kelompok etnis
yang berasal dari luar NTT, yaitu Bugis dan Jawa yang lebih
dominan. Masing-masing kelompok etnis mempunyai jenis
kegiatan tertentu pada sektor informal dan sektor tersebut
sulit dimasuki oleh kelompok etnis lain.

Perumusan masalah
Berkenaan dengan kemajemukan kelompok-kelompok
etnis yang melakukan kegiatan sektor informal serta sering
terjadinya konflik antar kelompok sosial di NTT maka tulisan
ini difokuskan pada upoaya menjawab pertanyaan bagaimana
jaringan sosial tradisional pada sektor informal dibangun dan
dipertahankan oleh kelompok-kelompok sosial dan mengapa
sering terjadi konflik anata kelompok sosial di NTT?

Pembahasan
Jaringan sosial tradisional
Jauh sebelum kemerdekaan indonesia, beberapa kelompok
etnis wilayah NTT sudah melakukan kegiatan perdagangan
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dengan baik. Bahkan dai catatan sejarah diketahui bahwa
pemerintah kolonial Belanda pernah mengeluarkan larangan
berlayar bagi perahu milik para pedagang lokal di perairan
Timor (Fo, 1996). Dari catatan sejarah diketahui pula bahwa
kebijakan pemerintah (penjajah) Belanda yang bersifat
diskriminatif dalam bidang ekonomi dan pemerintahan
terhadap masyarakat NTT yang majemuk dengan cara
membiarkan kelompok etnis Sabu, Rote, dan Solor melakukan
kegiatan perekonomian informal, membebaskan sebagian
mereka dari pajak, memperbolehkan mereka menduduki
jabatan pemerintahan dan militer sebagai imbalan atas jasa
mereka dalam melindungi pemerintahan Belanda terhadap
serangan Raja-raja lokal di Timor merupakan awal
dibangunnya jaringan sosial tradisional dan kelompok agama.
Meskipun pemerintah kolonial tidak secara langsung
membagi kegiatan di antara kelompok etnis yang ada, tetapi
keiasaan di daerah asal masing-masing kelompok/
subkelompok etnis menyebabkan mereka terkonsentrasi ke
dalam jenis kegiatan tertentu. Kecenderungan itu semakin
kuat dengan adanya perlakuan beda oleh pemerintah Belanda
kepada kelompok-kelompok etnis yang ada sehingga lambat
laun terbentuk jaringan kegiatan ekonomi yang kokoh,
seperti: penjagal hewan dan penjual daging berasal dari Rote,
penjual Siri/pinang dari Rote dan sbu, penjual rempah-rempah
dan buah-buahan dari kepulan kecil di bagian Timor flores
(Solor). Bahakan beberapa pelaku sejarah mengakui bahwa
pemerintah kolonial memberikan kesempatan secara
diskriminatif kepada kelompok etnis Rote dan Sabu untuk
menduduki jabatan sispil dan militer samapai Kapten.
Segera setelah kekalahan Jepang dari sekutu, banyak di
antar prajurit Belanda yang pribumi NTT kembali ke
daerahnya dengan membawa serta isteri dan keluarganya
yang berasal dari luar NTT, terutama dari etnis Jawa dan
sunda. Kehadiran mereka di NTT tidak berarti putusnya
hubungan sosial dan kultural dengan daerah asal, bahkan
sebalikny mereka mengajak serta sanak keluarganya sambil
memperkenalkan beberapa jenis kegiatan sektor informal
yang baru untuk masyarakat NTT, antara lain memproduksi
dan memasarkan jenis-jenis makanan dan jamu.
Pada waktu terjadi perang saudara Timor Timur dan
setelahnya, terjadi gelombang migrasi swakarsa besarbesaran dari Sulawesi Selatan, Jawa, dan Madura ke wilayah
NTT, khususnya ke Kupang. Mereka menekuni bidangbidang kegiatan sektor informal; yang sudak ditekuni di
tempat asal mereka dan yang sudah dilakukan oelh sesama
sedaerah dan seetnis di NTT sehingga terjalin jaringan
kegiatan sektorinformal yang relatif kokoh dan tertutup.
Sementara itu , seperti diutarakan di atas hubungan sosial
dan kultural anatar mereka yang berurbanisasi dan bermigrasi
dengan daerah asalnya tidak terputus, bahakan hubungan
tersebut tercenderung lebih intensif dengan tersedianya
sarana tranportasi dan komunikasi. Kesinambungan
hubungan sosial kultural ini tampak dari intensitas berpergian
ke daerah asal dan upaya-upaya untuk mempertahankan nilai
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dan tradisi daerah asalnya di daerah tujuan (Kupanga).
Beberapa di antaranya adalah yang menyangkut ritus-ritus
kehidupan dari sejak kehamilan, lahir, dwasa/kawani,
kematian, serta ritus setelah kematian seseorang. Sistem
perkawinan ke dalam kelompok etnis yang tertutup dan
penggunan bahasa daerah asal dalam pergaulan dengan
sesama sedaerah serta pemberian nama menurut tradisi derah
asal (totem name) misalnya, adalah dua bentk upaya
mempertahankan tradisi daerah asal dan jaringan tradisional
yang lain.
Konflik antar kelompok sosial
Dari catatan sejarah diketahui bahwa migran lokal asal
NTT, sudah mengalami konflik berkepanjangan di daerah
asalnya sebelum merka bermigrasi ke Kupang. Kelompok
etnis Rote misalnya, sudah terbagi ke dalam 18 buah sub
kelompok etnis dengan sub kebudayaan masing-masing dan
pemerintah kolonial Belanda sendiri mengambil keuntungan
dari konflik antar sub kelompok etnis ini. Pemindahan mereka
ke Kupang anatara lain dimaksudkan untuk memperhadapkan
mereka dengan kelompok etnis lain yang ada di Timor untuk
melindungi kepentingan kolonial, sementara anta mereka
sendiri diciptakan hubungan yang sifatny konflik agar tidak
mampu membangun kekuatan melawan pemerintahan
kolonial.
Secara teoritis konflik yang menyangkut pasar komoditi
barang dan jasa diantara pelaku kegiatan sektor informal sulit
dibayangkan karena ada pengelompokan etnis menurut jenis
kegiatan sehingga wilayah persaingan masing-masing
kelompok etnis dalam menawarkan komoditinya hampir tidak
ada. Namun dilihat dari tata ruang, persaingan itu sangat
jelas dan oleh karena itu interaksi sosial yang bersifat konflik
selalu terjadi diantar mereka. Konflik karena perebutan ruang
ini sering dihubungkan dengan asal daerah, suku, dan agama
sehingga pada akhirnya konflika pada bidang ekonomi
iniberkembang menjadi konflik antar kelompok sosial dalam
arti luas. Konflik juga tidak dapat dihindari kareana adanya
'ketmpangan' perolehan pendapatan antara mereka yang
berasal dari pulau rote, Sabu, Flores, dan pulau-pulau kecil
di sekitarnya yang menekuni kegiatan perekonomian informal, sebab jenis kegiatan yang dipilih oleh para imigran dari
luar NTT lebih unggul, pasarnya lebih luas dan keuntungan
yang diperoleh lebih besar. Kenyataan ini diakui oleh sebagian
pelaku ekonomi sektor informal sebagai penyebab yang
menimbulkan kecemburuan sosial yang melahirkan konflik.
Konflik tersebut berkembang menjadi konflik antar kelompok
etnis dan kelompok agama karena ada konsistensi atau
konsolidasi parameter ekonomi, etnis dan agama (dan juga
politik).
Sejauh yang diketahui dari 39 buah peraturan yang ada,
pengaturan sektor informal yang dilakukan oleh pemerintah
sebagai aparatus negara lebih bersifat membatasi bahkan
merugikan, terutama mereka yang berasal dari NTT meskipun
secara tidak langsung (by implication) ada kebijakan yang
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lebih berpihak pada kepentingan mereka. Ketentuan
mengenai besarnya nilai kontrak tempat berdagang dan
persyaratan mengajukan ijin mendirikan kios adalah dua dari
sejumlah ketentuan yang tidak dapatdipenuhi oleh sebagian
besar mereka yang berasal dari NTT yang akhirnya
mengakibatkan mereka tidak dapat bersaing disamping karena
berbagai sebab lain seperti: pilihan bidang kerja, besarnya
modal, ketrampilan dan pengalaman berusaha, serta
semangat berusaha yang lebih rendah jika dibandingkan
dengan migran yang berasal dari luar NTT. Meskipun
kebijakan aparatus negara tidak selalu bias pada kepentingan
kelompok etnis dan kelompok agama yang dominan dalam
organisasi pemerintahan akan tetapi negara sebagai 'actor
omnicompetent' sering menghadapi kesulitan karena para
pejabatnya juga sangat majemuk dari segi etnis dan agama.
Akibatnya, kebijakan pejabat negara cenderung tidak
dipercaya, bahkan dicurigai oleh warga masyarakat dari
kelompok etnis atau kelompok agama yang berbeda, dan hal
ini dapat memicu konflik antar kelompok sosial.
Kebijakan 'pintu terbuka' yang ditempuh untuk
mendatangkan pelaku kegiatan perekonomian sektor informal dari Sulawesi selatan misalnya, ditanggapi dengan sikap
curiga oleh sebagian pejabat pemerintah dan pelaku kegiatan
sektor informal yang berasal dari NTT karena dianggap
mengurangi peluang usaha dab 'mencaplok' lahan orang NTT
untuk mencari nafkah. Sikap curiga dan tidak puas tersebut
diwujudkan antar lain dnegan menyebarkan 'rumor' bersifat
primordial, meskipun kebijakan tersebut dimaksud sebagai
suatu 'proses pembelajaran ekonomi' agar masyarakat NTT
belajar melakukan kegiatan perekonomian dari mereka yang
berasal dari Sulawesi Selatan yang sudah lebih
berpengalaman dan ulet.
Walaupun ada kelompok etnis yang mayoritas dalam
organisasi negara karena secara kuantitatif jumlah mereka
dominan dan secara kualitatif menguasai locu kekuasan,
akan tetapi kelompok tersebut tidak merupakan kelompok
dominan dalam kegiatan sektor informal karena aparatus
negara tidak memberi proteksi kepada pelaku ekonomi yang
tidak menguntungkan negara dari sisi investasi atau
akumulasi kapital dan pendapatan negara. Hal ini
mengakibatkan pelaku ekonomi sektor informal yang berasal
dari kelompok etnis yang dominan dalam organisasi negara
dibiarkan bersaing dengan pelaku ekonomi sektor informal
dari kelompok etnis yang minoritas dalam organisasi negara.
Akibatnya, pelaku ekonomi yang berasal dari etnis mayoritas
dalam pemerintahan menjadi minorita dalam sektor informal
sebab jenis kegiatan, modal, jangkauan pasar bagi komoditi
barang dan jasa yang ditawarkan, keterampilan serta
pengalaman mereka relatif terbatas jika dibandingkan dengan
pelaku ekonomi minoritas dalam pemerintahan.
Tidak adanya proteksi tersebut disebabkan juga oleh
kecenderungan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada
kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan
warganya sendiri sebab mereka merasa diri sebagai pejabat
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pemerintah pusat yang melaksanakan tugas di daerah.
Anggapan seperti itu dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang
berstatus pegawai pusat dan pegawai daerah yang
menduduki jabatan struktural di daerah. Mengingat
pemerintah pusat lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi
dan memerlukan investasi dalam jumlah yang besar dangan
prasyarat adanya kestabilan, kebanyakan keputusan yang
diambil pemerintah daerah lebih merupakan usaha menjaga
kepentingan pusat dan bukan demi kepentingan warga
masyarakat di daerah. Dalam hal ini sektor informal yang
dipandang tidak mampu mendorong pertmbuhan ekonomi,
tidak mampu menarik investasi besar, serta menjadi sumber
ketidakstabilan lebih cenderung ditempatkan sebagi 'katup
pengaman' sambil 'dimanfaatkan' sebagi salah satu sumber
pendapatan daerah. Kenijakan pemerintah daerah yang
dimaksud untuk menjaga kepentingan pusat kemudian
ditafsirkan oleh pelaku kegiatan sektor informal yang berbeda
kelompok etnis dengan pejabat negara yang mengambil
keputusan sebagai tindakan diskriminatif sehingga memicu
konflik kelompok etnis dan konflik kelompok agama.
Setelah terjadi fusi partai pada tahun 1971, sebagian besar
elite partai politik bergabung ke dalam Golongan Karya dan
tidak masuk ke dalam partai politik. Hal ini mengakibatkan
persaingan yang sangat ketat di antara elite yang baru
bergabung. Untuk memenangkan persaingan itu mereka
membangun basis masa melalui ikatan lama yang bersifat
primordial, yaitu ikatan kesukuan, dan agama. Dengan
demikian elite tradisional dalam masyarakat kesukuan dan
elite agama mengalami pengelompokan baru dan dengan
sendirinya menciptakan jarak sosial diantara mereka serta
membuka peluang terjadinya konflik antar kelompok agama
dan etnis. Konflik yang terjadi setelah fusi partai tampaknya
lebih disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara elite
lokal sebab kekuasaan merupakan sumber penghidupan atau
sumber daya ekonomi bagi mereka yang berada dalam
struktur pemerintahan, dan konflik tersebut diwarnai oleh
sentimen etnis dan agama.
Berkuranmgnya jumlah pejabat pemerintah yang berasal
dari suku Rote dan Sabu yang dominan pada awal berdirinya
NTT sampai dengan tahun 1990-an merupakan salah satu
sumebr ketegangan dan konflik diantara kelompok etnis dan
kelompok agama yang ada di NTT. Sebagian anggota
kelompok etnis Sabu dan Rote cenderung mengelompokan
dirinya ke dalam kelompok etnis Timor sehingga ketegangan
dan konflik sengan mereka yang berasaldari daratan Flores
mudah berkembang menjadi konflik antara Timor dan Flores,
anatara penganut agama protestan dan agama khatolik.
Kebijakan politik dalam hal pengisian lowongan atau
pengangkatan pejabat politik sepert bupati dan Sekwilda
secara berpasangan beda etnis dan bedaagama yang pernah
ditempuh tampaknya tidak mampu menghilangkan konflik di
antara kelompok etnis dan kelompok penganut agama yang
ada, sebab pada umumnya masyarakat enggan menerima
pejabat yang berbeda etnis dan berbeda agama dengan agama

562

Prosiding Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA I Makassar 2000

yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah yang
dipimpin oleh pejabat tersebut. Kecenderungan seperti itu
menyebabkan semakin suburnya sentimen primordial dan
konflik antar etnis dan antar kelompok penganut agama yang
berbeda di daerah NTT.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai intitusi
sosial, negara dan aparaturnya tidak mampu mengatasi konflik
sosial yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentinganekonomi
dan perebutan sumber daya ekonomi, terlebih apabila keonflik
tersebut terjadi di anatar kelompok etnis dan penganut agama
yang berbeda karena dalam intitusi negara sediri terdapat
para pejabat yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda
dan mempunyai kepentyingan ekonomi yang berbeda. Secara
lebih khusus, negara sebagai institusi politik serta kelompok
etnis dan kelompok agama sebaga institusi sosial
sesungguhnya berada dalam hubungan konflik, karena
negara cenderung melakukan penyeragaman, menolak
keanekaan dan perbedaan, sedangkan kelompok etnis dan
kelompok agam cenderung cenderung mempertahankan dan
memperjuangakan keanekaan dengan mempertahankan ciri,
simbol, dan kepentingan anggotanya. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa negara sebagai institusi politik yang
mengatur politik sebagai subsistem dari sistem sosial yang
lebih luas tidak sepenuhnya memperjuangkan kemerdekaan
warganya, tetapi cenderung menekan atau bahkan
menghilangkan kemerdekaan warganya; sebaliknya, dalam
kelompok etnis dan agama individu dan masyarakat
memperoleh kemerdakaan yang lebih besar melalui ekspresi
etnisitanya. Kenyataan ini dapat melahirkan konflik vertikal
antar kelompok sosial dengan negara.
Dari berbagai catatan lapangan yang ada antara tahun
1987-1996 terdapat setidak-tidaknya 42 kali konflik terbuka
yang melibatkan kelom[pok-kelompok etnis dalam jumlah
besar dan menelan korban materi dan bahkan korban jiwa.
Konflik-konflik tersebut pada dasarnya disebabkan oleh
perebutan sumber daya ekonomi atau perebutan ruang untuk
kegiatan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi konflik
antar kelompok sosial dan cenderung terulan kembalai
dikarenakan oleh konsolidasi parameter ekonomi, etnis,
agama, dan politik seperti diutarakan di atas.

Penutup
Kesimpulan
Jaringan sosial tradisional yang tercipta dalam kegiatan
sektor informal di NTT merupakan jaringan yang relatidf
kokoh dan tertutup, mempunyai sejarah masa lalu yang
panjang dan memiliki konsistensi yang cukup tinggi
(konsolidasi) dengan parameter ekonomi, etnis, agama, dan
politik. Kegiatan ini tidak saja merupakan upaya warga
masyarakat untuk memenuhi kepentingan ekonominya, tetapi
juga merupakan salah satu bentuk ekspresi diri seperti
dikatakan Mar sekaligus merupakan ekspresi etnisitasnyam
maka kompetisi dan konflik dalam kegiatan ini mudah
berkembang menjadi kompetisi dan konflik antar kelompok
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sosial.
Dalam situai kesempatan kerja yang terbatas dan
mengalami segmentasi (split-labour market) menurut
kelompok etnis (juga agama) seperti di NTT, tekanan atau
perlakuan yang merugikan secar ekonomis tetapi juga
diartikan sebagai 'serangan' terhadap kelompok etnis yang
melakukan kegiatan itu sehingga menimbulkn ketegangan
dan konflik dengan negara dan dengan kelompok sosial yang
lebih akses pada kekuasaan negara. Keterbatasan
kesempatan kerja dan ketegangan dan konflik ini akan
semakin memperkokoh jaringan sosial tradisional dan
menambah sentimen primordial, dan suasana konflik seperti
ini akan mengakibatkan kegiatan perekonomian terganggu
jika tidak ditata (manage) dengan baik.
Konflik yang terjadidi antara kelompok-kelompok etnis
di NTT lebih didasari oleh kepentingan ekonomi dan bukan
oleh perbedaan itu sendiri, walu setiap perbedaan dalam
dirinya mengandung potensi konflik. Konflik baru akan
terjadi, apabila ada kelompok yang tidak menghendaki
adanya perbedaan atau bahkan ingin melenyapkan
perbedaan. Dalam hal ini sumber konflik tidak saja berada
dalam perebdaan setiap kelompok sosial tetapi juga dalam
setiap kebijakan negara yang dimaksud untuk menciptakan
keseragaman dan menghilangkan perbedaan dalam
masyarakat.

Beberapa saran
Jaringan sosial tradisional bukanlah satu gejala tunggal
dari sisi diversifikasi kultur atau politik saja tetapi merupakan
gejala yang konteks, menyisakan sejarah masa lampau dan
mencakup beberapa parameter, yakni: ekonomi, politik, etnis,
dan agama, meskipun ekspresinya yang paling jelasjelas
tampak dalam kegiatanpolitik dan ekonomi. Sehubungan
dengan itu maka diperlukan 'pemutusan' masa lampau antara
lain dengan melakukan pembauran pemukiman dan untuk itu
berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat
majemuk perlu dikaji kembali agar dapat memilih alternatif
kebijakan yang lebih sesuai dengan kenyataan dalam
masyarakat sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan
ditimbulkan oleh kemajemukan dan jaringan sosial tradisional
yang ada dan tidak melahirkan konflik baru.
Agar tidak terjadi ketegangan dan konflik sosial kerana
kesempatan kerja terbatas dan terjadi segmentasi pasar kerja
menurt jaringan sosial tradisional, maka pemerintah perlu
bersikap netral dan transparan, memberikan peluang kepada
semua kelompok sosial yang ada untuk berpartisipasi dalam
kegiatan pemerintahan (politik) dan perekonomian tanpa
menghilangkan perbedaan atau kekhasaan setiap kelompok
sosial serta tidak menutu kemungkinan untuk memberikan
proteksi atau perlindungan sehingga ada kontrol terhadap
kebijakan pemerintah dari masyarakat, kepentingan
masyarakat lokal dapat disrtikulasikan, partisipasi masyarakat
dapat ditingkatkan dan komunikasi antar kelompok etnis
dapat dilakukan secara lebih intensif sehingga persatuan dan
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kesatuan (pluriformitas dan uniformita) dapat dijaga.
Kompetisi yang cenderung berkembanga menjadi konflik
antar kelompok etnis yang berbeda sering terjadi kerana
perebutan sumber daya, saling curiga karena isolasi sosial
budaya dan geografis, serta masih sulitnya 'penerimaan sosial'
(social acceptance) penduduk lokal terhadap migran,
konsolidasi parameter ekonomi, politik, agama, dan etnis, maka
dalam menempuh kebijakan tranmigrasi atau dalam
menanggapi kehadiran migran pemerintah hendaknya
mengeliminir konsolidasi berbagai parameter tersebut antara
lain dengan cara melakukan pembauran dan memberikan
proteksi dalam hal tertentu kepada kelompok etnis yang
memerlukannnya agar tidak terjadi ketimpangan dan
kecemburuan.
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