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BAB III  

 

KEKERASAN TERHADAP ORANG ASLI PADA ERA MAHATHIR DAN 

BADAWI 

 

Pada masa pebudakan yakni di abad ke 18 dan 19 Orang Asli banyak 

dibunuh, diculik dan dijadikan sebagai sebagai budak karena dianggap sebagai 

orang kafir dan monster hutan, Orang liar dan lain sebagainya. (Masron, Masami, 

& Ismail, 2007, hal. 76-77). Perbudakaan ini kemudian berangsur berhenti ketika 

masuknya kolonial Inggris ke Malaysia. Pemerintah kolonial pada saat itu sangat 

mentang segala bentuk perbudakaan, walaupun kesejahteraan Orang Asli masih 

tetap dihiraukan karena label primitif dan tidak berdab yang masih melekat pada 

diri Orang Asli.  

3.1. Era Kolonial 

Pada masa kolonial, keberadaan Orang Asli digunakan sebagai subjek 

penelitian dalam bidang antropologi terlihat dengan didirikannya Museum Perak 

di Taiping. Pengurus museum pada saat itu mengajukan kebijakan “patterned 

settlements” di wilayah-wilayah terpencil untuk mengajarkan keterampilan 

bertani kepada Orang Asli. Serta mencari dukungan dalam upaya pengembangan 

seni dan kerajinan untuk membuka peluang kerja baru bagi Orang Asli, walaupun 

pada masa itu, hal tersebut masih belum dipenuhi oleh pemerintah kolonial 

(Nicholas, A Brief Introduction, 2012). 
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Pada masa ‘darurat’ tahun 1948, para pemberontak komunis banyak 

menerima bantuan dari Orang Asli dalam operasinya di hutan-hutan. Akibat hal 

tersebut, pemerintah kolonial menganggap perlu melindungi Orang Asli agar tidak 

berpihak pada pemeberontak komunis. Pemerintah kolonial banyak membangun 

kamp pemukiman untuk menjaga Orang Asli serta mendirikan departemen urusan 

Orang Asli atau Jabatan Orang Asli (JOA) pada tahun 1950 dengan merubah 

sistem administrasi terkait Orang Asli menjadi lebih efisien (Dallos, 2011, hal. 

75). 

Disamping itu, pemerintah kolonial Inggris juga membuat Aboriginal 

People‟s Act tahun 1954. Dalam undang-undang tersebut, memang banyak 

terdapat perlindungan terhadap kesejahteraan Orang Asli, seperti hak untuk ikut 

bersekolah bagi seluruh anak Orang Asli. Selain itu tidak ada pemaksaan dalam 

mengikuti ajaran agama tertentu, sehingga secara keseluruhan undang-undang ini 

telah membuka hak bagi Orang Asli untuk dapat hidup dengan cara mereka 

masing-masing. Walaupun terkait permasalahan lahan, dalam undang-undang ini 

posisi Orang Asli ditetapkan hanya sebagai pengguna atau penyewa lahan 

sedangkan kepemilikan ada dibawah wewenang pemerintah. Namun secara 

keseluruhan, melalui undang-undang ini pemerintah kolonial menunjukkan bahwa 

pemerintah akhirnya secara resmi mengakui tanggung jawabnya kepada Orang 

Asli (Straub, 2014, hal. 4). 

Pada dasarnya pemerintah Inggris telah berupaya untuk menyetarakan 

kedudukan Orang Asli dengan etnis lain yang ada di Malaysia dengan mencoba 

memberi pekerjaan sebagai polisi hutan dan mempertahankan gaya hidup asli dari 

kelompok Orang Asli. Namun, setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada 
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Malaysia, hubungan kekuasaan antara Orang Melayu dan Orang Asli mulai 

banyak berubah. Pasca tahun 1957 kontrol atas hutan, tanah dan sumberdaya alam 

Orang Asli mulai banyak dikendalikan oleh pemerintah Melayu (Dallos, 2011, 

hal. 76). 

Setelah Malaysia merdeka, Orang Asli telah meminta bantuan kepada partai 

United Malays National Organization (UMNO) untuk memulihkan kembali hak-

hak yang seharusnya dimiliki Orang Asli. UMNO sendiri banyak mambantu 

terkait kesejahteraan Orang Asli pada saat itu. Namun, pengakuan terhadap Orang 

Asli masih tidak diterima oleh kaum Melayu termasuk pemerintah dan tokoh-

tokoh politik. Perdana menteri pertama Malaysia yakni Tunku Abdurrahman juga 

mengatakan bahwa orang Melayu merupakan penduduk Asli dari tanah Melayu 

dan tidak ada keraguan dalam hal itu, sedangkan Orang Asli merupakan kelompok 

‘primitif’ yang tidak memiliki bentuk peradaban selayaknya orang Melayu 

(Nordin, Witbrodt, & Hassan, 2016, hal. 56). 

3.2. Orang Asli Era Mahathir 

Pada tahun 1960-an pemerintah Malaysia telah mencoba untuk 

memodernisasi dan melakukan asimilasi budaya terhadap Orang Asli dengan 

mengenalkan teknik pertanian dan berupaya mengurangi kebiasaan dalam berburu 

dan meramu, serta memberikan pendidikan yang baik. Pemerintah Malaysia pada 

saat itu menganggap bahwa Orang Asli perlu untuk memiliki hubungan atau 

keterkaitan dengan Orang Melayu walaupun secara budaya mereka berbeda. 

Disisi lain, beberapa pejabat pemerintah yang mayoritas etnis Melayu justru 

menolak pandangan yang menganggap bahwa Orang Asli merupakan etnis yang 
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lebih pribumi dari etnis Melayu. Sehingga, upaya Islamisasi terhadap Orang Asli 

mulai dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk mejadikan Orang Asli sebagai 

bagian dari etnis Melayu karena definisi mengenai etnis Melayu merujuk pada 

seseorang yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu dan menerapkan adat 

dan kebiasaan Orang Melayu (Endicott, 2016, hal. 20-21). 

Kebijakan mengenai kebebasan beragama bagi Orang Asli memang telah 

dijamin oleh konstitusi dan undang-undang masyarakat Aborigin pada tahun 1970. 

Namun, pada tahun 1983 upaya Islamisasi yang disebut sebagai ‘diskriminasi 

positif’ yang mulai diterapkan sejak tahun 1970 ini terus dijalankan oleh 

pemerintah Malaysia pada saat itu. Dalam hal ini pemerintah Malaysia telah 

dianggap memaksa dan menekan Orang Asli untuk masuk dalam ajaran Islam 

dengan cara memberi biaya untuk sekolah, membatasi beasiswa di jenjang 

universitas bagi mereka yang tidak masuk dalam ajaran Islam serta memberikan 

promosi untuk mendapat kenaikan jabatan bagi Orang Asli yang menjadi pegawai 

di pemerintahan (Endicott, 2016, hal. 21). Kebijakan seperti ini merupakan 

strategi pemerintah untuk mengintegrasikan Orang Asli dengan etnis Melayu.  

Peningkatan ekonomi yang cukup signifikan yakni pada tahun 1980 hingga 

tahun 1990, telah  memberikan dampak negatif terhadap Orang Asli. Pada era 

kepemimpinan Mahathir ini, kebutuhan negara akan lahan bisnis seperti 

perkebunan, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya telah mengambil hak-hak 

Orang Asli. Kemudian, tanah atau lahan yang dimiliki Orang Asli diklaim atau 

diambil oleh negara atas dasar untuk pembangunan negara tanpa memberi 

kompensasi apapun (Minority Rights Group International, 2007).  
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Pengambilalihan lahan dilakukan dengan alasan untuk mengurangi 

kerusakan hutan yang justru disebabkan oleh orang-orang Aborigin baik itu Orang 

Asli ataupun pribumi di daerah Sabah dan Sarawak. Penebangan pohon banyak 

dilakukan di wilayah tempat tinggal Orang Asli untuk tujuan pembangunan yang 

lebih baik. Namun hal tersebut tentu dianggap telah merusak cara hidup Orang 

Asli. Namun, perdana menteri Malaysia pada saat itu mengeluarkan pernyataan 

dengan mengatakan bahwasannya hal tersebut dilakukan justru untuk memberi 

kesempatan bagi mereka yang hidup secara ‘primitif’ agar dapat hidup selayaknya 

manusia yang ada di kota (Milne & Mauzy, 1999, hal. 117-118). 

Di tahun 1990 hingga 1999 pemerintah Malaysia juga melakukan 

pembatasan dalam kepemilikan lahan dari 20.667 hektar menjadi 19.507 hektar. 

Tingkat kesehatan Orang Asli di tahun 1994 juga sangat buruk. Wanita Orang 

Asli 119 kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibanding etnis mayoritas 

lain. Sedangkan hingga tahun 1995 hak mendapat pendidikan yang dimiliki oleh 

Orang Asli menjadi sangat berkurang. Sebanyak 94,4 persen Orang Asli putus 

sekolah di pendidikan sekolah dasar dengan alasan kurangnya fasilitas umum dan 

pengajar bagi Orang Asli (Nicholas, 2004).  

Dari hasil sebuah survey yang dilakukan terhap 159 pelajar Orang Asli pada 

tahun 1997, beberapa hal yangn menjadi alasan utama mereka berhenti 

melanjutkan sekolah yakni karena malas 32,1%, tidak memiliki keinginan dan 

motivasi 22,6% dan selalu ‘dimarahi’ dan mendapatkan hukuman dari guru 

10,1%. (2006, hal. 32). Rendahnya tingkat pendidikan ini juga tentu berhubungan 

dengan tingkat kemiskinan Orang Asli. Pada tahun tersebut tercatat dari jumlah 
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keluarga sebanyak 18.234, sekitar 81,45% dikategorikan sebagai keluarga miskin 

(Lin, 2008, hal. 188).  

Pada era Mahathir ini, pemerintah Malaysia memang lebih berfokus pada 

pembangunan dan modernisasi. Salah satu upaya modernisasi pemerintah dengan 

membuat beberapa bendungan termasuk di wilayah orang Asli telah membuat 

beberapa keluarga orang Asli di wilayah bendungan di relokasi ke tempat baru. 

Pada tahun 2001, program pembagunan bendungan sungai Selangor telah 

merelokasi 43 keluarga di Peretak dengan fasilitas rumah yang lebih modern, 

akses air, listik dan lainnya. Hingga tahun 2005, warga sekitar pembangunan 

bendungan di pindahkan ke tempat baru. Namun,  masyarakat Orang Asli sendiri 

menilai bahwa apa yang mereka dapatkan di tempat baru lebih menyulitkan 

kehidupan mereka. Fasilitas yang di dapatkan seperti listrik telah menimbulkan 

masalah bagi beberapa keluarga. Mereka yang tidak mampu membayar tagihan air 

dan listrik merasa malu dan tertekan. Disamping itu, dengan keadaaan yang baru 

mereka merasa terpaksa mengikuti gaya hidup Orang-Orang baru disekitar mereka 

(Swainson & McGregor, 2008, hal. 161-162). 

Permasalahan mengenai kesehatan Orang Asli juga menjadi hal yang cukup 

buruk. Hingga tahun 2002, kesehatan dikalangan Orang Asli masih tetap buruk. 

Permasalahan penyakit kusta dan Tuberculosis (TBC) masih menjadi hal yang 

cukup serius dikalangan Orang Asli. Tingkat kejadian penyakit kusta Orang Asli 

sebesar 1.6 % dari 10.000 orang, sangat berbeda dengan jumlah penderita kusta 

secara umum yakni hanya 0.06% dari 10.000 orang. Untuk TBC sendiri, penderita 

Orang Asli sebanyak 10,3% dari 10.000 orang, sedangkan kasus secara umum 

hanya 5.9% dari 10.000 Orang (Bedford, 2009, hal. 35). Rendahnya fasilitas 
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kesehatan bagi Orang Asli, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

buruknya tingkat kesehatan bagi Orang Asli.   

3.3. Kondisi Orang Asli Era Badawi 

Sejak masa kepemimpinan Mahathir hingga awal tahun 2000an, memang 

tidak ada perubahan yang signifikan terkait Orang Asli. Namun, pergantian 

pemimpin ditahun 2003 juga tidak banyak memberikan dampak yang lebih baik 

terhadap Orang Asli. Pandangan pemerintah Malaysia pada saat itu cenderung 

sama sehingga kebijakan yang dilakukan pun lebih kepada melanjutkan apa yang 

telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Menurut salah satu staf JAKOA 

yakni Syurahbil, kebijakan JAKOA pada masa Mahathir dan Badawi sendiri lebih 

berfokus pada hal-hal ‘kebajikan’ seperti upaya meningkatkan pedidikan, 

kesehatan dan lainnya yang pada saat itu masih sangat rendah (Syurahbil, 2018). 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) atau Jabatan Kemajuan Orang Asli 

(JAKOA) sendiri didirikan dibawah Aboriginal People Act No. 3, 1954. Lembaga 

yang didirikan khusus untuk menaungi segala permasalahan terkait Orang Asli. 

pada awalnya masyarakat Orang Asli merasa keberadaan JAKOA hanya sebagai 

pelaksana strategi pemerintah terkait masalah  pengelolaan lahan antara Orang 

Asli dan pemerintah Malaysia, yang justru bukan sebagai pelindung ataupun 

perwakilan representatif dari Orang Asli. Salah satu hal yang menyebabkan 

keraguan tersebut dikarenakan lembaga Orang Asli ini dikelola oleh orang 

Melayu (Joseph, 2005, hal. 19-21). 



39 
 

Oleh karenanya, walaupun Malaysia berada dibawah perdana menteri yang 

baru, namun tingkat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya dikalangan Orang 

Asli masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keadaan umum masyarakat 

Malaysia. Tingkat kemiskinan Orang Asli pada tahun 2004 mencapai 76,5% 

sedangkan tingkat kemiskinan diantara etnis Melayu sendiri hanya sekitar 6.5% 

(Bedford, 2009, hal. 25).  

Dari segi kesehatan, penyebaran penyakit seperti TBC dan malaria telah 

menjangkit Orang Asli sekitar 53% sepanjang tahun 2003 (Nicholas, Engi, & 

Ping, 2010, hal. 45). Pada tahun 2004, beberapa anak dari Orang Asli yang tinggal 

disekitar danau Tasik Chini meninggal akibat keracunan bakteri salmonella yang 

diakibatkan oleh dibuatnya bendungan di Sungai Chini untuk mencegah air danau 

mengalir ke Sungai Pahang. Selain itu juga hal tersebut semakin parah karena 

pembuangan limbah oleh sebuah resor lokal di tepi danau. Walaupun kemudian 

pemerintah menilai hal tersebut dapat terjadi karena kebiasaan dan pola hidup 

mereka yang terbiasa ‘kotor’ dan ‘jorok’ (Nicholas, Orang Asli, 2010, hal. 44).  

Dalam hal pendidikan, jika dibandingkan dengan tahun 1990an tingkat 

pendidikan bagi Orang Asli lebih meningkat. Hingga tahun 2004, pemerintah 

Malaysia sendiri telah menyadari bahwa kemiskinan dan keterbelakanngan yang 

dialami Orang Orang Asli diakibatkan oleh buruknya tingkat pendidikan 

dikalangan Orang Asli (Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia, 2006, hal. 17). Namun, 

hingga tahun 2007 jumlah anak Orang Asli yang bersekolah di tingkat sekolah 

dasar hanya 43% dan sebanyak 7,029 anak Orang Asli tidak bersekolah di sekolah 

formal (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), 2010, hal. 24-

25). Pada dasarnya, pemerintah Malaysia sendiri telah memiliki pandangan 
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skeptis terhadap anak-anak Orang Asli. seperti pada pernyataan menteri 

pembangunan luar bandar dan wilayah Malaysia pada tahun 2005, bahwa 

buruknya pendidikan dikalangan Orang Asli memang sangat mengkhawatirkan. 

Namun, walaupun beberapa anak orang dapat meneruskan ke jenjang universitas 

hal tersebut dianggap tidak akan memberi motivasi bagi anak-anak lain untuk 

dapat belajar dengan baik karena sifat malas yang dimiliki anak-anak. Padahal, 

mereka yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih 

banyak terhambat oleh faktor biaya (Joseph, 2005, hal. 69). 

Hingga tahun 2006, Islamisasi yang dilakukan terhadap kelompok Orang 

Asli juga masih terjadi. Majelis Negara Kelantan telah memberi hadiah atau 

‘bayaran’ kepada orang muslim yang menikah dengan Orang Asli. Pemerintah 

juga menyediakan tunjangan bulanan, rumah serta mobil untuk mereka. Kegiatan 

Islamisasi ini telah terjadi hampir di seluruh desa Orang Asli dengan menyebar 

pemahaman bahwa ajaran animisme yang diyakini oleh mereka merupakan 

takhayul dan sihir hitam atau ajaran ‘kafir’ (Bonta, 2006). 

Disamping itu, permasalahan mengenai kepemilikan lahan dan hak-hak 

penggunaan bagi Orang Asli masih menjadi permasalahan yang cukup alot hingga 

tahun 2004. Pada dasarnya beberapa pihak dari kalangan LSM juga telah 

berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun, pemerintah 

Malaysia sendiri masih belum sepenuhnya bisa memberi kejelasan terhadap 

kepemilikan lahan bagi Orang Asli.  Permasalahan mengenai kepemilikan lahan 

juga masih terus terjadi di era ini. Dalam kasus yang terjadi di tahun 2005, 

pemerintah  Selangor mengajukan banding atas kemenangan Orang Asli di daerah 

Sagong Tasi terkait kepemilikan lahan tradisional di wilayah Selangor (Joseph, 
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2005, hal. 24). Walaupun pada akhirnya hasil banding tetap memenangkan Orang 

Asli namun, hal tersebut menunjukan bahwa justru pemerintah Malaysia masih 

mengabaikan hak-hak Orang Asli. 

Sejak era kolonial Orang Asli telah dipandang negatif oleh pemerintah 

kolonial sehingga mereka terus terpinggirkan. Hal tersebut telah menyebabkan 

keterbelakangan dikalangan Orang Asli dibandingkan dengan etnis lainnya. 

Kemunduran dalam aspek ekonomi dan sosial telah menyulitkan mereka untuk 

hidup mengukuti modernisasi sehingga mereka dianggap hidup primitif (Aziz & 

Ismail, 2000). Di kalangan masyarakat Malaysia sendiri, Orang Asli lebih 

dipandang sebagai warisan sejarah sehingga tradisi mereka memang dilestarikan 

yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah.  

Diskriminasi dan marginalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Orang 

Asli hingga era Badawi memang tidak lepas dari minimnya peran pemerintah 

Malaysia pada saat itu dalam mendukung hak-hak bagi Orang Asli. Memang, 

pada tahun 2007 pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk mendukung dan 

mengakui deklarasi PBB mengenai hak-hak Indigenous People (UNDRIP) 

(Jaringan Orang Asal SeMalaysia, 2016, hal. 14). Pada bagian 5 Pasal 24 

Deklarasi tersebut membahas mengenai hak kesehatan bagi bangsa ‘pribumi’ atau 

indigenous people agar menerima dan memberi layanan kesehatan dan perawatan 

medis tanpa diskriminasi. Namun, dalam kenyataan yang terjadi, kebijakan 

pemerintah Malaysia sendiri justru mengurangi jumlah tenaga medis Orang Asli 

yang terlatih. Hal tersebut tentu telah membuat peluang keterlibatan Orang Asli 

dalam memberikan pelayanan kesehatan (Bedford, 2009, hal. 38-39).  
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Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwa, kondisi Orang Asli baik itu 

dibawah kepemimpinan Mahathir Muhammad ataupun Abdullah Badawi tidak 

memiliki banyak perubahan. Secara umum, dari data yang telah didapatkan sejak 

tahun 1980-an hingga tahun 2007 pola kekerasan terhadap Orang Asli lebih 

kepada kekerasan struktural. Menurut Galtung, jenis kekerasan struktural 

merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam 

suatu struktur organisasi atau instansi tertentu dengan melakukan tindakan 

eksploitasi, marginalisasi ataupun menekan kelompok yang lebih lemah atau yang 

berada dibawah kekuasaan mereka melalui kebijakan atau aturan-aturan tertentu 

(Galtung, 1990, hal. 292-294).  

Sifat kekerasan struktural yang terjadi di era Mahathir dan Badawi, dalam 

beberapa kasus bersifat terlalu longgar dan dalam kasus lainnya bersifat terlalu 

kuat. Jika dilihat dalam permasalahan mengenai kepemilikan lahan dan 

modernisasi yang mengakibatkan adanya relokasi untuk orang Asli, penulis 

memandang hal tersebut merupakan kekerasan struktural yang bersifat terlalu 

kuat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dibuat tanpa menimbang 

saran ataupun keinginan dari Orang Asli itu sendiri. Pemerintah melakukan 

kebijakan dengan berdasar pada undang-undang yang ada namun tidak 

memperdulikan hak-hak orang Asli yang telah dilanggar.  

Beberapa masalah seperti dalam sektor kesehatan dan pendidikan, penulis 

menilai sifat kekerasan struktural yang dilakukan sangat longgar. Hal tersebut 

terlihat dari bagaimana pemerintah Malaysia cenderung kurang memperhatikan 

dan membiarkan masalah yang terjadi. Perbandingan antara orang Asli dan etnis 

lain terkait masalah kesehatan dan pendidikan sangat berbeda. Namun, baik itu 
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disadari ataupun tidak, kekerasan kultural juga telah terjadi baik di era Mahathir 

maupun Badawi.  

Beberapa kasus kekerasan kultural yang terjadi pada era Mahathir diantaranya 

adalah stereotip yang terus menganggap Orang Asli sebagai orang ‘primitif’ 

‘malas’ dan lainnya. Selain itu kekerasan kultural melalui agama dengan adanya 

upaya Islamisasi terhadap orang asli juga terus dilakukan. Pada era Badawi 

sendiri, kekerasan kultural yang timbul diantaranya adalah meninggalnya 

beberapa anak dari dampak pembuatan bendungan di Tasik Chini. Pemerintah 

Malaysia justru mengomentari kebiasaan dalam pola hidup Orang Asli yang 

dinilai „jorok‟ atau kurang menjaga kebersihan. Sehingga, pemerintah sendiri 

berupaya melakukan relokasi dengan alasan agar Orang Asli mendapatkan 

fasilitas yang baik dan hidup dengan bersih (Nicholas, 2010, hal. 44).  

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Malaysia telah 

menggunakan kekerasan kultural untuk membenarkan kekerasan struktural yang 

dilakukan oleh mereka. Menurut Galtung, kekerasan kultural memang dapat 

menjadi justifikasi atau pembenaran atas kekerasan struktural yang dilakukan 

(Galtung, 1990, hal. 294-295). Kekerasan kultural yang timbul dalam masalah 

tersebut adalah anggapan bahwa kebiasaan „jorok‟ orang Asli yang telah membuat 

mereka terserang bakteri. Dari hal tersebut pemerintah telah membenarkan adanya 

relokasi sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini, walaupun banyak dari 

masyarakat Orang Asli yang keberatan dan merasa dipaksa hidup secara modern. 

Hal tersebut merupakan bentuk kekerasan struktural karena pemerintah telah 

membuat kebijakan untuk kepentingan pemerintah tanpa mempedulikan 

tanggapan orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan.  
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Disamping itu, pada kenyataannya Islamisasi juga masih dilakukan pada era 

pemerintahan Badawi. Menurut Galtung, kekerasan kultural sendiri memang 

memiliki sifat yang permanen. Sehingga, kekerasan tersebutu memang dapat terus 

bertahan selama bertahun-tahun seiring berjalannya waktu karena kekerasan 

kultural memang dapat tidak disadari oleh korban. Sehingga, walaupun kekerasan 

struktural terlihat lebih mendominasi pada kedua era tersebut, namun kekerasan 

kultural juga terjadi pada waktu yang bersamaan. 

 


