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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, Soekarno tampil dihadapan peserta sidang dengan 

pidato pentingnya mengenai gagasan falsafah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 

Pada hari ke empat sidang BPUPKI tersebut Soekarno menyampaikan lima pokok 

dari Pancasila yang salah satunya adalah sila ke-lima mengenai keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah mengenai persamaan hak 

bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari terkait segala macam 

aspek kehidupan. Dari pokok pemikiran sila ke-lima dalam Pancasila tersebut 

nampak dengan jelas bahwa persamaan hak tersebut berlaku bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, ras maupun golongan. 

Keanekaragaman budaya yang ada di wilayah Indonesia membuat para pemimpin 

seperti Soekarno sangat bercita-cita mewujudkan persatuan bangsa. 

Setelah Indonesia benar-benar meraih kemerdekaannya secara penuh pada 17 

Agustus 1945, lahirlah sebuah negara dengan wilayah kepulauan yang saling terpisah 

dan terdiri dari masyarakat multikultural. Keberadaan beragam etnis yang menjadi 

rakyat Indonesia tidak hanya terdiri dari etnis-etnis pribumi, melainkan juga 

kelompok lain yang merupakan pendatang. Diantara etnis-etnis non pribumi tersebut, 

kelompok terbesar berasal dari wilayah Tiongkok dan Arab. Orang-orang dari Etnis 

Tionghoa, Arab dan etnis-etnis lain non pribumi yang menjadi warga negara 

Indonesia menjadi bagian utuh dari rakyat Indonesia sepenuhnya. Nampaknya, cita-

cita persatuan bangsa seperti yang digagas oleh Soekarno dan meliputi seluruh rakyat 

Indonesia, telah menemukan jalan mencapai tujuannya. Meskipun usaha-usaha 

persatuan bangsa tidak akan mudah karena berkaitan dengan perbedaan budaya yang 

mendasar, namun upaya itu tetap menjadi prioritas utama demi mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia yang majemuk. 
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Salah satu kesulitan dalam mewujudkan persatuan bangsa yang benar-benar 

utuh, adalah pasang surutnya hubungan etnis-etnis yang ada di Indonesia. Seperti 

yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Etnis Dayak sebagai pribumi memiliki 

hubungan yang pasang surut dengan Etnis Tionghoa sebagai etnis non pribumi. 

Pasang surut hubungan yang terjadi terkait dengan sistem sosial kehidupan mereka di 

masa lalu yang diwariskan oleh pemerintah Kolonial Belanda dan pendudukan 

Jepang. Keharmonisan antar etnis di Kalimantan Barat memang sering kali terusik 

akibat beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi. Etnis Dayak dengan Etnis 

Tionghoa pernah terlibat dalam konflik berkepanjangan di masa Kesultanan Sambas, 

dimana Etnis Tionghoa mengadakan pemberontakan yang membuat mereka dibenci 

oleh rakyat pribumi di Kalimantan Barat. Perasaan tidak senang tersebut terus 

dipelihara hingga bertahun-tahun setelahnya sehingga membuat hubungan Dayak – 

Tionghoa mengalami pasang surut, terlihat baik-baik saja namun sebenarnya 

menyimpan potensi konflik. 

Kondisi hubungan Dayak – Tionghoa yang baik dapat terjalin di masa-masa 

pasca kemerdekaan, terutama terkait dengan gagasan para pemimpin Indonesia 

mengenai persatuan bangsa. Pada masa-masa ini gejolak konflik dapat diredam 

dengan semangat dan kegembiraan dari negara yang baru merdeka. Kondisi seperti 

ini tidak hanya terjalin di wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga hampir di seluruh 

wilayah Indonesia. Tidak hanya hubungan diantara Etnis Dayak dengan Etnis 

Tionghoa, tetapi juga hubungan diantara etnis-etnis lain ikut menggelorakan 

semangat persatuan bangsa. Kondisi integrasi semacam ini juga diperkuat oleh 

beberapa peristiwa yang terjadi tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Diantara 

beberapa peristiwa tersebut misalnya Agresi Militer Belanda yang memaksa rakyat 

Indonesia bersatu dan berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. 

Pada periode-periode selanjutnya, tepatnya pada awal tahun 1960-1963 

dikenal dengan kabinet Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang diserukan oleh 

presiden Soekarno. Dwikora ini juga digelorakan sebagai suatu gerakan penolakan 

terkait rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang dibelakangnya 

didukung oleh Inggris. Soekarno yang dikenal sebagai anti-neokolonialisme 
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memandang bahwa rencana Malaysia ini hanya demi kepentingan Inggris di Asia, 

sehingga dengan tegas Soekarno menyatakan menentang keras rencana tersebut dan 

akan menggagalkannya. Semboyan “Ganyang Malaysia” banyak diserukan di 

beberapa wilayah Indonesia, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh Partai Komunis 

Indonesia (PKI) untuk melancarkan kampanye dan menyebarluaskan paham komunis 

di seluruh Indonesia. Dampak gerakan Dwikora yang didukung penuh oleh PKI 

sangat terasa di wilayah Kalimantan karena berbatasan langsung dengan wilayah 

Malaysia. Oleh karena itu muncul pemberontakan atas Malaysia yang berbasis di 

Kalimantan Utara. Gerakan ini dikenal dengan nama Pasukan Gerilya Rakyat 

Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU). 

Keberadaan PGRS/PARAKU di Kalimantan, menyebabkan garis konflik 

antara Etnis Dayak dengan Etnis Tionghoa kembali muncul dan semakin jelas 

terlihat. Pada masa awal gerakan ini, pandangan rakyat di Kalimantan terbagi dua 

antara pro PGRS/PARAKU dan bersikap netral. Selama kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh pemberontak di pedalaman Kalimantan untuk melawan militer 

Malaysia yang didukung Inggris, banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang pro 

bergabung dalam gerakan ini karena juga terdapat unsur komunis didalamnya. Selain 

itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung para gerilyawan, ditambah 

dukungan dari relawan-relawan buruh tani. Kondisi ini membuat kekuatan 

gerilyawan semakin kuat dan mampu mempertahankan diri dengan baik dari 

desakkan militer Malaysia dan Inggris di perbatasan Malaysia-Kalimantan. 

Pada malam tanggal 30 September 1965, diluar dugaan di Jakarta terjadi 

peristiwa besar yang melibatkan unsur PKI. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah 

G30S/PKI, tujuh jenderal TNI tewas dalam peristiwa berdarah ini. Situasi politik di 

Ibukota Jakarta menjadi kacau, akibat dari peristiwa ini berdampak luas di seluruh 

wilayah Indonesia. Pandangan masyarakat luas menganggap PKI sebagai pengkhianat 

Pancasila dan menjadikannya sebagai musuh besar rakyat Indonesia yang menjunjung 

tinggi Pancasila. Dampak ini juga dirasakan hingga ke pedalaman Kalimantan, situasi 

di Kalimantan semakin memanas antara Malaysia, gerilyawan dan TNI. Prasangka 

masyarakat terhadap orang-orang China di Kalimantan juga tidak lepas dari 
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perhatian, mereka dianggap berpaham komunis dan kemudian dijuluki Gerombolan 

Tjina Komunis (GTK). 

Kekacauan politik di Jakarta mengarah pada pergantian presiden, dari sinilah 

titik balik perubahan arah politik yang dilakukan Indonesia menyikapi permasalahan 

Malaysia. Menurut pandangan Hendropriyono (2013, hlm. 61) Perubahan arah politik 

yang secara tiba-tiba ini merubah juga stigma politik Indonesia terhadap 

permasalahan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia memperbaiki hubungan baik 

mereka dibawah kepemimpinan presiden Soeharto pasca menggantikan presiden 

Soekarno. TNI yang semula mendukung perjuangan para gerilyawan, akhirnya 

mendesak mereka untuk meletakkan senjata dan mengakhiri gerakan tersebut. Hal ini 

membuat posisi PGRS/PARAKU menjadi sulit, antara melanjutkan perjuangan tanpa 

dukungan Indonesia atau menyerah dan mengakhiri perjuangan mereka. Walaupun 

pada akhirnya, PGRS/PARAKU memilih melanjutkan perjuangannya menentang 

Negara Federasi Malaysia. 

Dalam situasi kekacauan politik di Kalimantan, pecahlah sebuah peristiwa 

yang disebut-sebut sebagai “Demonstrasi Masyarakat Dayak” atau kemudian orang-

orang menyebutnya “Peristiwa Mangkok Merah”. Disebut Mangkok Merah karena 

memang gerakan ini menggunakan cara tradisi adat, dimana kepala adat menyebarkan 

mangkok yang diisi darah hewan atau cairan tumbuhan jaranang, kemudian disebar di 

pintu-pintu rumah orang Dayak sebagai seruan untuk berperang. Peristiwa ini 

melibatkan mobilisasi massa Dayak yang bergerak ke kampung-kampung Tionghoa 

untuk mengusir mereka dari tanah Kalimantan. Pengusiran ini terkait dengan 

keberadaan orang-orang Tionghoa yang disebut GTK dan munculnya isu 

pembunuhan diantara orang-orang Dayak. Banyak pihak yang mengatakan, 

pembunuhan terhadap beberapa orang Dayak dilakukan oleh orang Tionghoa 

sehingga terjadilah konflik kekerasan Dayak-Tionghoa yang memakan ribuan korban 

jiwa. 

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, secara umum kehidupan orang-orang 

Dayak dengan orang-orang Tionghoa berjalan cukup baik dan hidup berdampingan 

dengan damai. Namun fakta ini tidak cukup untuk mencegah konflik besar antar etnis 
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terjadi, Kalimantan Barat menjadi ajang kerusuhan massal dan kekerasan hingga 

menimbulkan korban jiwa di kalangan orang-orang Dayak maupun Tionghoa. Dari 

fakta tersebut, timbul sebuah pertanyaan besar tentang alasan dibalik pertikaian 

Dayak-Tionghoa yang memakan banyak korban jiwa. Penulis meyakini, peristiwa ini 

bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Artinya, tidak mungkin orang-orang 

Dayak secara tiba-tiba dengan mudah membunuh orang-orang Tionghoa yang sudah 

sejak lama hidup berdampingan dengan baik, hanya karena isu yang belum jelas 

kebenarannya. Apalagi jika dikatakan peristiwa ini karena terkait tindakan spontan 

Dayak untuk memberantas komunis, mengingat kesadaran politik masyarakat adat 

Dayak yang hidup di pedalaman tidak terlalu mementingkan masalah-masalah politik. 

Konflik antara masyarakat Dayak dan Tionghoa adalah konflik berskala besar, 

mengingat jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang, ditambah lagi dengan jumlah 

pengungsi Tionghoa yang juga mencapai ribuan jiwa. Melihat banyaknya jumlah 

korban pada peristiwa ini, tentunya juga berkaitan dengan masalah-masalah yang 

lebih sensitif dan berlangsung sejak lama. Kemarahan orang-orang Dayak tidak hanya 

didasari oleh kondisi politik Indonesia, namun juga melibatkan masalah sosial, 

ekonomi dan budaya. Pemberitaan media mengenai peristiwa ini dapat dikatakan 

tidak banyak, dikarenakan situasi pada saat kejadian yang berlangsung secara cepat, 

menyebar di berbagai kampung-kampung, dan akses transportasi yang sulit untuk 

menjangkau wilayah konflik. Kalimantan Barat pada tahun 1967 masih dikategorikan 

sebagai pedalaman yang minim fasilitas sarana dan prasarana, akan tetapi orang-

orang Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan sangat menguasai medan-

medan hutan di pedalaman Kalimantan Barat. 

Penulis merasa tertarik dengan adanya Peristiwa Mangkok Merah yang 

melibatkan Etnis Dayak dan Etnis Tionghoa, karena peristiwa yang terjadi pada 

November – Oktober di Kalimantan Barat tahun 1967 ini mengakibatkan dampak 

yang cukup luas bagi hubungan Etnis Dayak dengan Etnis Tionghoa terutama di 

Kalimantan. Alasan penulis mengambil angka tahun 1967 dikarenakan peristiwa ini 

memang terjadi pada tahun 1967. Meskipun hanya terjadi pada periode 2 bulan saja, 

peristiwa ini merubah perspektif masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Etnis 



6 
 

Arief Sepya Maulana, 2015  
PERISTIWA MANGKOK MERAH (KONFLIK DAYAK DENGAN ETNIS TIONGHOA DI KALIMANTAN BARAT 
PADA TAHUN 1967) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

Tionghoa di Indonesia yang sudah berbaur sejak lama dan berhubungan dengan baik. 

Namun salah satu masa-masa penting yang membedakan golongan kelas masyarakat 

pribumi Indonesia dengan Etnis Tionghoa terjadi ketika masa pemerintahan Kolonial 

Belanda. 

Tidak hanya itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang bagaimana 

proses Peristiwa Mangkok Merah ini terjadi di Kalimantan Barat, serta penyebab dan 

dampaknya secara khusus bagi Etnis Dayak dan Etnis Tionghoa serta bagi Indonesia 

secara umum. Dalam kajian peristiwa yang melibatkan Etnis Dayak dan Etnis 

Tionghoa ini, tentu saja penulis memerlukan kajian secara historis maupun sosiologis 

untuk memahami akar permasalahan konflik yang terjadi di Kalimantan Barat ini. 

Selain itu, untuk lebih memahami faktor keterlibatan pihak lain diluar Etnis Dayak 

dan Etnis Tionghoa yang terlibat, penulis perlu analisis yang lebih mendalam 

sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat Peristiwa Mangkok Merah ini ke 

dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

Hal yang paling menarik bagi penulis, selain pertanyaan tentang mengapa dan 

bagaimana Peristiwa Mangkok Merah ini bisa terjadi, penulis mendapatkan temuan di 

lapangan bahwa belum banyak literatur yang secara khusus mengungkap Peristiwa 

Mangkok Merah ini ke dalam bentuk tulisan atau buku. Fakta ini yang semakin 

mendorong keinginan penulis untuk mengangkat Peristiwa Mangkok Merah ke dalam 

bentuk penelitian. Penulis memandang penting penulisan Peristiwa Mangkok Merah 

di Kalimantan Barat tahun 1967 ini, untuk dapat menjelaskan kepada pembaca 

umumnya tentang keterkaitan antara sikap etnosentrisme yang menyulut konflik antar 

etnis, juga analisis terhadap dugaan isu politik di balik Peristiwa Mangkok Merah 

tersebut. 

Penulis berusaha menekankan pada unsur objektifitas dari penulisan mengenai 

Peristiwa Mangkok Merah ini, agar pembaca dapat menilai secara objektif mengenai 

Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 1967. Penulisan peristiwa 

sejarah yang berkaitan dengan kekerasan antar etnis maupun kelompok memang 

kerap menimbulkan sentimen baru ataupun membangkitkan sentimen lama terhadap 

peristiwa yang dimaksud. Untuk itu, penulis harus dapat menganalisis seobjektif 
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mungkin agar hal-hal tersebut tidak terjadi, kekhawatiran ini menjadi tantangan 

sendiri bagi penulis serta motivasi untuk menciptakan sebuah penulisan penelitian 

yang objektif dan layak untuk dipelajari. Untuk mencapai hal itu, penulis berusaha 

mengolah fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber literatur dengan baik. 

Tanpa bermaksud untuk mengatasnamakan pihak manapun, skripsi ini bertujuan 

untuk mengkaji masalah-masalah etnisitas yang sering terjadi di Indonesia, terutama 

antara Dayak – Tionghoa. 

Berkaitan dengan keresahan penulis dan keingintahuan lebih jauh mengenai 

Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 1967, penulis mengharapkan 

penulisan penelitian ini menjadi salah satu sumber bacaan bagi pembaca untuk lebih 

memahami situasi, kondisi serta akar penyebab permasalahan Etnis Dayak dengan 

Etnis Tionghoa. Mengapa mereka yang sejak lama hidup berdampingan dengan baik 

sehingga bisa terlibat konflik yang memakan korban jiwa? Untuk itu, penulis 

memfokuskan kajian ini kepada Peristiwa Mangkok Merah sebagai upaya 

pembersihan Etnis Tionghoa yang dilakukan oleh Etnis Dayak di Kalimantan Barat 

tahun 1967 dengan menganalisis hubungan sosial antara orang-orang Dayak dengan 

Tionghoa, latar belakang peristiwa, proses peristiwa konflik itu erjadi, serta upaya 

penyelesaian dari konflik tersebut. Kajian-kajian dalam skripsi ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Peristiwa Mangkok Merah. 

Untuk menjelaskan kondisi masyarakat Tionghoa pasca konflik dengan orang-

orang Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 1967, penulis mengaitkannya dengan 

kebijakan-kebijakan Orde Baru yang lahir saat konflik tersebut terjadi. Menarik untuk 

dikaji, karena kebijakan-kebijakan Orde Baru yang kemudian membatasi ruang gerak 

dan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia, dianggap sebagai kebijakan yang 

tepat. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena menurut versi Orde Baru, dengan 

membatasi ruang gerak dan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia akan 

mempercepat asimilasi. Asimilasi yang diharapkan adalah pembauran budaya lokal 

Indonesia dengan budaya masyarakat Tionghoa yang khas, langkah ini dianggap 

dapat membantu menyelesaikan apa yang disebut dengan “masalah Cina“ di 

Indonesia. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok-pokok pikiran yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, muncul suatu permasalahan utama yang akan 

menjadi kajian dalam penelitian ini. Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian 

ini adalah “Mengapa Dayak terlibat konflik dengan Etnis Tionghoa di Kalimantan 

Barat pada tahun 1967 terkait dengan situasi politik di Indonesia?” Agar fokus 

kajian yang penulis angkat ini tidak melebar, maka penulis perlu membatasi 

pertanyaan penelitian dengan merumuskannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah hubungan antara Dayak dengan Etnis Tionghoa sebelum 

terjadinya Peristiwa Mangkok Merah? 

2. Bagaimana latar belakang Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat? 

3. Bagaimana proses terjadinya Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat pada 

Oktober – November tahun 1967? 

4. Bagaimana upaya penyelesaian konflik Dayak dengan Etnis Tionghoa pasca 

Peristiwa Mangkok Merah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan “Seperti apa konflik Dayak dengan Etnis Tionghoa di 

Kalimantan Barat pada tahun 1967 terkait keberadaan PGRS/PARAKU dan situasi 

politik Indonesia.” Selain itu penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis hubungan sosial masyarakat Dayak yang hidup berdampingan 

dengan orang-orang Tionghoa sejak lama. 

2. Memahami latar belakang Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 

1967. 

3. Menjelaskan bagaimana proses terjadinya Peristiwa Mangkok Merah di 

Kalimantan barat tahun 1967. 

4. Mengetahui cara penyelesaian konflik pasca Peristiwa Mangkok Merah dan 

stabilisasi hubungan Dayak-Tionghoa. 
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1.4. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yaitu metode historis. Menurut 

Sjamsuddin (2007, hlm. 17-19) “metode historis yaitu suatu proses pengkajian, 

penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa 

lampau.” Metode historis merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini karena data-data yang dibutuhkan menyangkut dengan masa lampau. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyusun langkah-langkah yang akan di 

lakukan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber. Pada tahap ini penulis mulai 

menentukan dan mencari sumber baik tertulis maupun lisan untuk fokus kajian 

penelitiannya. Dalam metode heuristik ini penulis memerlukan banyak waktu, 

tenaga maupun biaya dalam rangka mencari sumber-sumber yang diperlukan. 

Sebelum melakukan tahap heuristik, sebaiknya penulis telah menentukan tema 

dari penelitian yang akan dikaji sehingga dapat mempermudah proses heuristik ini 

atau dengan kata lain dapat meminimalisir kebuntuan jika mendapati kesulitan 

dalam mendapatkan sumber yang tepat. 

2. Kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal, yaitu proses 

menganalisis keotentikan sumber yang digunakan atau memvalidasi sumber yang 

akan digunakan karena tidak semua sumber dapat kita gunakan jika tidak relevan 

dan lemah dalam hal fakta. Kritik eksternal ini lebih melihat sumber dari segi luar 

buku, misalkan dalam hal ejaan bahasa, penulis dan waktu penulisan. Sedangkan 

kitik internal menganalisis isi dari bacaan isi dalam buku yang akan dijadikan 

sumber penelitian. Pada tahap ini penulis menentukan sumber-sumber mana yang 

akan dipakai sebagai sumber dan menentukan sumber mana yang akan dijadikan 

sebagai pembanding. 

3. Interpretasi adalah proses penafsiran terhadap kajian sejarah yang sedang diteliti 

dari sumber-sumber dan data yang telah kita dapatkan pada tahap heuristik dan 

telah dinyatakan otentik setelah melalui tahap kritik sumber baik eksternal 

maupun internal. Pada tahap interpretasi penulis harus menafsirkan isi pokok dari 
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sumber-sumber dan data yang telah didapat dengan pemikiran sendiri. Penulis 

memilah keterangan yang dianggap subjektif kemudian mengolahnya untuk 

berusaha seobjektif mungkin. Dalam interpretasi juga penulis mengedepankan 

pemikirannya dalam menganalisis hasil bacaan dan kajian terhadap sumber yang 

dipakainya. 

4. Historiografi dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah 

ini merupakan proses akhir dari suatu metode penelitian sejarah dimana penulis 

mengungkapkan hasil penelitiannya ke dalam bentuk tulisan sebelum akhirnya 

dikaji oleh pembaca. Pada penulisan ini juga harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku pada penulisan sebuah penelitian, untuk itu penulis 

menggunakan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia sebagai panduan penulis menyelesaikan penelitian penulis ke dalam 

bentuk tulisan agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang berlandaskan 

akademis dan dapat dipertanggung jawabkan baik isinya maupun 

pemanfaatannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membagi tahap-tahap dalam 

metode penelitian ini, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan penyusunan 

proposal. Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari data–data atau catatan–

catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mempelajari buku–

buku atau litelatur untuk memperoleh informasi teoritis yang berkenaan dengan 

masalah penelitian. Dengan teknik ini diharapkan dapat membantu dan mendapatkan 

sumber yang relevan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “Peristiwa Mangkok Merah (Konflik Dayak Dengan 

Etnis Tionghoa Di Kalimantan Barat Pada Tahun 1967)” ini diharapkan memiliki 

sumbangsih besar terhadap berbagai pihak yang terkait, baik itu pihak yang terjun 

langsung atau pun pihak yang tidak langsung berada dalam penelitian ini. Secara 

khusus, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 
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1. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengasah kemampuan penulis dalam penulisan 

penelitian serta menambah keterampilan dalam hal penelitian dan kajian historis 

yang akan berguna pada masa-masa mendatang baik dalam menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam pekerjaan pada kehidupan sehari-

hari. 

2. Bagi pembaca, dapat dijadikan bacaan yang bermanfaat untuk menambah 

wawasan mengenai konflik yang terjadi di Kalimantan Barat serta dapat dijadikan 

sumber referensi untuk penulisan penelitian dengan tema yang sama. 

3. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) khususnya bagi Departemen 

Pendidikan Sejarah, dapat memperkaya literatur penelitian sejarah lokal yang 

memiliki keterkaitan dengan peristiwa nasional, tragedi mangkok merah di 

Kalimantan Barat yang dapat menambah perbendaharaan sumber-sumber 

penelitian bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah yang akan 

mengangkat tema yang sama. 

4. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengembangan materi 

pembelajaran sejarah di sekolah pada kajian masa Demokrasi Terpimpin dan awal 

Orde Baru di Indonesia. Kajian ini juga dapat dikembangkan sebagai dampak luas 

Peristiwa G30S/PKI pada materi mengenai pemberontakan G30S/PKI. 

 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

merujuk pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) tahun 2014. Buku tersebut sebagai panduan dan pedoman penulisan karya 

ilmiah termasuk skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Buku 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang digunakan merupakan buku versi terbaru yang 

diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, panduan 

penulisan dalam buku ini menggunakan versi terbaru gaya penulisan yang berlaku di 

lingkungan akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Agar memudahkan untuk 

memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sesuai Buku 
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Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang masalah, mengapa penulis memilih tema ini. Selain 

itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam 

penulisan penelitian ini terfokus terhadap suatu masalah. Bab ini juga memuat tujuan 

penulisan yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan. Bagian selanjutnya adalah sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab II menjelaskan tentang literatur yang digunakan oleh penulis, tinjauan 

pustaka berisi teori yang disesuaikan dengan variable penelitian, selanjutnya dibuat 

kerangka teori dan kerangka konsep agar penulisan lebih terarah. Pada bab ini juga 

dijelaskan kajian penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh penulis 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III berisi mengenai penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis, yaitu metode historis dengan cara studi literatur. Pada bab ini penulis 

memaparkan seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

penelitian ini. Tahapan kegiatan yang dimaksud, terkait dengan metode penelitian 

secara historis yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan mengenai isi pokok dari pembahasan tentang “Peristiwa 

Mangkok Merah (Konflik Dayak Dengan Etnis Tionghoa Di Kalimantan Barat Pada 

Tahun 1967)” dengan membahas secara menyeluruh kajian penelitian untuk dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada bab 

ini juga ditujukan untuk dapat menampilkan hasil analisis penulis terhadap kajian 

dalam penelitian ini. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisi simpulan dari penulis mengenai kajian tentang “Peristiwa 

Mangkok Merah (Konflik Dayak Dengan Etnis Tionghoa Di Kalimantan Barat Pada 

Tahun 1967)” berdasarkan perspektif penulis secara akademis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada bab ini juga berisi saran serta rekomendasi dari penulis 

berkenaan dengan tindak lanjut penelitian mau pun berkaitan dengan pemanfaatan 

fungsi lainnya yang terkandung dalam penelitian ini. 

 


