
Tawuran Di Antara Kesatuan dan Kesetiakawanan 

 

Era ini, masyarakat Indonesia kurang menjunjung tinggi kesatuan dan mulai 

melupakannya. Rasa kesatuan di negeri ini terus memudar, terkikis oleh waktu. Rasa 

kesatuan ini bukanlah lagi rasa yang sama seperti saat pahlawan Indonesia untuk 

merebut bangsa ini dari tangan penjajah. Masyarakat seakan-akan lupa bahwa 

sebenarnya kesatuan merupakan kunci utama para pahlawan menggapai kemerdekaan, 

kesatuan hanya di pandang sebelah mata, hal itu hanya dinilai sebagai suatu pelengkap 

berdirinya suatu Negara dan hanya menjadi bagian dari sila ketiga pancasila. Contoh 

konkret bisa kita lihat pada kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, dimana terjadi 

perpecahan dalam induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI dan KPSSI, kedua 

organisasi ini memilih menentukan jalan mereka masing-masing, padahal seharusnya 

PSSI dan KPSSI bersatu untuk mencapai cita-cita mengharumkan nama Indonesia. 

Permasalahan PSSI dan KPSSI merupakan satu contoh dari sekian banyak contoh 

bahwa masyarakat telah melupakan bagaimana pentingnya kesatuan di Indonesia.   

Di sisi lain bukan hanya kesatuan yang di tinggalkan oleh masyarakat tetapi juga 

sikap kesetiakawanan. Masyarakat tidak dapat memungkiri bahwa sikap 

kesetiakawanan telah di wariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. 

W.J.S Poerwodarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa, 

“Kesetiakawanan berasal dari kata ‘setia’ yang berarti tetap dan teguh hati dan ‘kawan’ 

yang merupakan orang terdekat”. Maka dapat disimpulkan bahwa kesetiakawanan 

merupakan sikap dimana seseorang teguh pada pendirian dan berusaha taat janji kepada 

orang lain. Masih ingatkah kita tentang gotong royong, siskamling, dan ronda malam 

yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, dimana masyarakat harus saling bahu-

membahu menjaga lingkungannya agar tercipta ketertiban, hal itu dapat menumbuhkan 

rasa kesetiakawanan dalam diri masyarakat. Sayangnya, dewasa ini kebanyakan 

masyarakat memiliki pengertian yang kurang tepat terhadap makna kesetiakawanan. 

Masyarakat berpendapat, kesetiakawanan merupakan tindakan ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang yang dianggap dekat, pernyataan ini merupakan pernyataan yang 

benar tetapi kesalahan terjadi seseorang bukan hanya merasakan apa yang dirasakan 

orang yang dianggap dekat tetapi mengambil tindakan tanpa memperdulikan kejelasan 

permasalahannya dan dampak yang akan terjadi dari tindakannya.  



Dalam hubungan antara kesetiakawanan dan kesatuan, dapat kita gunakan 2 contoh 

peribahasa yang berbeda “Banyak jalan menuju Roma” dan “Sebab nila setitik rusak 

susu sebelanga”. Kedua peribahasa bukanlah peribahasa yang asing bagi masyarakat 

Indonesia. Kedua peribahasa tersebut dapat mengandung makna yang saling 

melengkapi. “Dalam usaha mencapai kesuksesan banyak jalan yang bisa di tempuh. 

Ketika kita memiliki 1 jalan yang salah maka usaha yang selama ini di lakukan akan 

menjadi sia-sia”. Begitu pula yang dapat di gambarkan dalam hubungan antara 

kesetiakawanan dan kesatuan. Ketika kita ingin mencapai sebuah kesatuan bangsa 

banyak jalan yang dapat kita tempuh, salah satunya adalah kesetiakawanan. Dan ketika 

kesetiakawanan yang kita miliki merupakan kesetiakawanan yang salah. Maka selama 

ini usaha kita untuk mencapai kesatuan itu akan menjadi hancur dalam waktu sekejap. 

Dapat kita perhatikan akhir-akhir ini di media cetak maupun media elektronik 

bahwa akibat dari pengertian kesetiakawanan yang kurang tepat dan kurangnya rasa 

menjunjung tinggi kesatuan adalah tawuran. Tawuran berasal dari kata ‘tawur’ yang 

memiliki pengertian perkelahian berramai-ramai atau perkelahian massal yang tiba-tiba 

saja terjadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pada intinya tawuran merupakan sebuah 

tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok ke kelompok yang lain tanpa mengetahui 

tentang kejelasan dari permasalahan itu sendiri. Berikut ini beberapa kejadian mengenai 

tawuran yang sempat naik ke permukaan masyarakat adalah tawuran antara siswa SMA 

Negeri 6 dan SMA Negri 70. Awal permasalahan terjadi pada tawuran ini adalah ketika 

sekelompok siswa dari SMA Negeri 6 itu melanggar batas-batas wilayah yang telah di 

tetapkan, dengan memasuki wilayah SMA Negeri 70. Bukan hanya hal tersebut, para 

siswa SMA Negeri 70 juga menyatakan bahwa tawuran merupakan budaya yang ada 

semenjak dahulu. Dalam kejadian ini seseorang siswa dari SMA Negeri 6 tewas karena 

disabet menggunakan benda tajam di dadanya. Dan yang lebih miris ketika kita 

mengetahui bahwa korban yang tewas merupakan anak SMA Negeri 6 yang tidak 

bersalah. Selain tawuran antar sekolah, Indonesia sempat di kagetkan karena tawuran 

antar supporter club Persikota dan Persita. Hal ini di sebabkan karena supporter Persita 

yang hendak pulang di cegat oleh supporter Persikota. Maka dapat disimpulkan tawuran 

itu terjadi hanya karena emosi yang tidak dapat dibendung oleh sekelompok tertentu 

karena suatu masalah yang belum ada kejelasan faktanya. Selain itu, tawuran dapat di 

artikan sebagai ajang main hakim sendiri.  



Tawuran yang terjadi di lingkungan sekitar kita bukan hanya merugikan kita tetapi 

juga merugikan orang lain. Seperti kehilangan nama baik, dikenai hukuman pidana, di 

tembak, dan jika dilakukan oleh supporter suatu club sepak bola, maka club tersebut 

diberi sanksi berupa larangan bermain dalam pertandingan dalam waktu tertentu. 

Harusnya setiap orang sadar bahwa seharusnya tawuran itu makin menjauhkan kita dari 

sebuah kesatuan. 

Penyelesaian dari setiap masalah yang ada, seluruh lapisan masyarakat harus 

berusaha untuk mengendalikan dirinya dengan baik dan tidak boleh bersikap ingin main 

hakim sendiri. Kembali kepoin di awal bahwa masyarakat perlu sadar akan pentingnya 

kesetiakawanan dan dampak nya pada kesatuan. Seperti sebuah peribahasa yang 

mengajarkan seseorang untuk tetap semangat, “Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh 

hujan”. Masyarakat harus sadar bahwa memupuk sebuah keburukan adalah hal yang 

mudah. Tetapi bagimana cara kita berusaha mengubah segala keburukan yang ada agar 

kita bisa meraih kesatuan bangsa demi kepentingan bersama. 


