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Kata Pengantar 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya modul pelatihan 
yang berjudul Mengelola Konflik: Panduan Pelatihan Pratugas Fasilitator PNPM Generasi 
Sehat dan cerdas yang berada di tangan pembaca. Sebagaimana diketahui bahwa 

pelaksanaan PNPM GSC bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak balita 
serta meningkatkan pendidikan anak usia sekolah hingga Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). Program ini menerapkan landasan pemberdayaan 
masyarakat. Artinya bahwa perumusan dan penetapan program/kegiatan pembangunan harus 
berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. 
Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih 
mampu menjamin efektivitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan. 
PNPM GSC Sebagai bentuk kesinambungan dari program pemerintah yang telah ada 
sebelumnya, maka pelaku dan kelembagaan yang telah dibangun melalui MPd atau P2KP akan 
tetap digunakan dalam program ini.  

Modul ini merupakan salah satu materi pokok yang diberikan dalam kegiatan pelatihan 
pra tugas bagi fasilitator kecamatan dalam mendukung pelaksanaan PNPM-GSC. Program ini 
digagas oleh pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui dukungan pelayanan pendidikan, wajib 
belajar dan kualitas kesehatan ibu dan anak. Program tersebut tidak terlepas dari berbagai 
permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan sosial dapat ditimbulkan 
karena perkembangan historis, kesenjangan, status sosial, perubahan yang cepat atau dampak 
dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang digulirkan 
harus benar-benar sesuai kebutuhan masayarakat, dan tidak menimbulkan masalah, konflik 
atau kerentanan sosial lain.  

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka seluruh pemangku 
kepentingan harus memiliki kesadaran akan pentingnya antisipasi dan pencegahan terhadap 
konflik, sehingga program yang dirumuskan disamping memiliki manfaat terhadap peningkatan 
kesejahateraan juga tidak cenderung menimbulkan konflik baru dan mendorong kohesi sosial. 
Pelatihan ini diharapan membantu dalam meningkatkan kemampuan fasilitator kecamatan 
dalam memfasilitasi para pemangku kepentingan terutama menghadapi intensitas konflik sosial 
dan penyelesaian berbagai masalah dalam pelaksanaan program PNPM GSC. 

 Secara khusus modul pelatihan ini disusun untuk memberikan bekal keterampilan praktis 
bagi Fasilitator Kecamatan (FK) dalam mendampingi penyelesaian masalah atau konflik yang 
terjadi dalam pelaksanaan PNPM GSC. Modul ini juga memberikan acuan bagi penyelenggara 
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dalam merancang pelatihan bagi fasilitator dan pendamping masyarakat.. Demikian maksud 
penyusunan modul pelatihan ini semoga dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan dalam 
mendukung PNPM GSC di masing-masing daerah serta mendorong upaya perdamaian secara 
berkelanjutan. Disamping itu sebagai panduan dalam melakukan peningkatan kapasitas para 
pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Semoga, modul pelatihan dapat memenuhi harapan kita semua untuk mendorong upaya 
peningkatan kapasitas fasilitator PNPM GSC dalam menghadapi tantangan tugas di lapangan 
khususnya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan 
kesehatan ibu dan anak di Indonesia.  

 

Jakarta, November 2011 

  
  

Tim Penyusun 
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Panduan Pembaca 
 
 

  

 

odul pelatihan yang Anda baca ini merupakan salah satu bahan belajar untk kegiatan 
pratugas Fasilitator Kecamatan (FK) Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri-Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC) yang dikembangkan 

berdasarkan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas Fasilitator Kecamatan dalam menjalankan 
tugas di lapangan. Selain untuk kebutuhan program, panduan ini dirancang untuk kepentingan 
khusus terutama dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dalam masyarakat. Diharapkan 
panduan pelatihan ini akan memberikan arahan dan bimbingan dalam menghadapi berbagai 
situasi konflik yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam program pembangunan. baik 
ditingkat kelompok, komunitas dan pengambil keputusan.  

Sacara khusus modul ini memberikan pengalaman belajar dalam membimbing para 
Fasilitator Kecamatan PNPM GSC agar memiliki kompetensi praktis memfasilitasi proses 
identifikasi dan analisis konflik, menyusun rencana program, merumuskan strategi pengelolaan 
konflik, keterampilan negosiasi dan mediasi. Disamping itu, materi yang disajikan sebagai 
bagian dari pengamatan penulis dalam melakukan proses fasilitasi konflik dan pelatihan baik 
ditingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pengamatan tersebut terdapat benang merah 
bahwa pelatihan masyarakat memiliki pola dan penyelenggaraan yang unik dibanding pelatihan 
profesional lainnya. Modul pelatihan ini dirancang secara sederhana dan aplikatif untuk 
berbagai kepentingan yang dikemas serta diintegrasikan dalam satu paket rencana 
pembangunan yang disepakati bersama oleh masyarakat. 

 

Mengapa Panduan ini dibutuhkan? 

Salah satu syarat utama keberhasilan pembangunan adalah tercipta situasi kondusif, nyaman, 
aman dan damai. Situasi ini tidak hanya dibangun oleh seluruh elemen dan pemangku 
kepentingan dari tingkat masyarakat-grassroot hingga pengambil kebijakan tetapi bagaimana 
meletakkan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk meningkatkan 
kapasitas para pemangku kepentingan dalam memelihara dan membangun perdamaian 
berkelanjutan dilakukan dalam berbagai aktivitas. Salah satu upaya yang dilakukan dengan 
mempersiapkan para Fasilitator Kecamatan sebagai pendamping dalam memfasilitasi masalah 
dan konflik program dengan memberikan alternatif pelatihan resolusi konflik. Kegiatan ini 
bertujuan membantu fasilitator PNPM GSC menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan 
dan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik dan memperkokoh sendi-
sendi dasar perdamaian.  

M 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

xii |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

Penguatan Fasilitator Kecamatan sebagai pendamping sekaligus agen perdamaian (peace 
builders) dilakukan dengan memberikan berbagai keterampilan dasar dalam memfasilitasi 
penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berubah dan dalam tugas yang 
dihadapinya di lapangan. Salah satu peran penting fasilitator PNPM GSC mendorong kesadaran 
peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam program 
untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan situasi kondusif mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Di sisi lain fasilitator beperan dalam memfasilitasi proses penguatan kelembagaan masyarakat 
mencakup pula kemampuan lembaga sosial (civil society organization) dalam mengenal konflik 
dan merumuskan alternatif penyelesaian yang mungkin dan dapat diterima oleh semua pihak 
yang terlibat. Dari berbagai upaya tersebut, pelatihan resolusi konflik bagi fasilitator PNPM GSC 
menjadi suatu kebutuhan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat 
terutama dalam mengawal proses program dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.  

Pelatihan ini bertujuan membantu fasilitator memahami apa, mengapa dan bagaimana 
konflik itu terjadi serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam mediasi dan penyelesaian 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didampinginya. Salah satu kebutuhan yang muncul 
perlunya suatu panduan (tools) bagi fasilitator, pendamping lapangan atau kelompok dalam 
melaksanakan proses mediasi dan resolusi konflik sesuai dengan karakteristik wilayah dan 
program yang dilaksanakan. 

Panduan ini dirancang agak berbeda dari model lainnya terutama aspek pengelolaan dan 
pendekatan keterpaduan dalam menyelesaikan konflik dengan memperkenalkan perangkat 
analisis konflik dan metode/teknik merancang program peka konflik termasuk bagaimana 
fasilitator mengembangkan kemampuan personal (self development) terkait dengan 
keterampilan fasilitasi (facilitation skills) seperti komunikasi, negosiasi, dan mediasi. 

 Harapan sederhana melalui modul ini, pembaca dapat mempelajari dengan mudah dan 
menerapkan sesuai dengan kondisi lokal. Modul ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 
pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan konflik untuk berbagai kebutuhan 
dan inisiatif dari masyarakat serta kemudahan dalam penyajiannya. 

 

Maksud dan Tujuan  

Modul pelatihan ini disusun sebagai bagian dari komponen pendukung peningkatkan kapasitas 
pelaku dan pelaksanaan PNPM GSC terutama dalam mengelola konflik yang dihadapi. Secara 
umum modul ini bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan 
pelatihan resolusi konflik bagi para pemangku kepentingan program PNPM GSC dengan 
mengintegrasikan pelaksanaan mekanisme program dengan isu-isu konflik yang menjadi bagian 
dari proses fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, tujuan dari modul 
pelatihan ini, yaitu; 

a. Meningkatkan kapasitas Fasilitator Kecamatan PNPM GSC dalam mengelola konflik yang 
dihadapi dalam pembangunan masyarakat dan proses perencanaan partisipatif 
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b. Meningkatkan kapasitas fasilitator PNPM GSC dalam melakukan fasilitasi pengelolaan 
konflik masyarakat dalam kerangka non-program yang berkaitan dengan program 
pembangunan. 

c. Menilai dampak dari program pelatihan sebagai bahan peningkatan kapasitas dan 
kebutuhan di masa yang akan datang.  

  

Sasaran Pengguna 

Secara khusus modul ini ditujukan bagi Fasilitator Kecamatan PNPM GSC terutama dalam 
mendukung tugas dan menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan dengan perselisihan atau 
konflik yang terjadi dalam berbagai situasi. Namun, dalam prakteknya, panduan ini digunakan 
pula di tingkat kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kapasitas yang 
beragam mulai dari fasilitator desa, pemandu, petugas lapang, kelompok perempuan dan 
kelompok masyarakat lain. Harapan lain melalui panduan ini dapat memberikan kontribusi bagi 
para aktivis-penggerak dan seluruh kelompok agar memiliki kemampuan memfasilitasi dan 
menyelenggarakan pelatihan sederhana sesuai keterampilan yang dimilikinya. Bahkan beberapa 
komunitas dan organisasi lain mendapatkan manfaat dari panduan ini terutama untuk melatih 
para petugas pendamping di bidang pembangunan masyarakat. Diharapkan panduan ini dapat 
dibaca pula oleh kalangan yang lebih luas baik pemerintah, wakil masyarakat, lembaga 
pendidikan dan latihan, lembaga swadaya, serta lembaga lain yang memberikan perhatian 
dalam upaya membangun perdamaian. Disamping itu, dapat digunakan bagi praktisi dalam 
penguatan institusi lokal dengan berbagai latar belakang atau bidang pembangunan 
masyarakat. 

  

Bagaimana Panduan ini Disusun? 

Gagasan pengembangan panduan pelatihan mediasi dan resolusi konflik ini muncul dari 
pengalaman fasilitatar PNPM GSC dalam mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan 
rencana pembangunan. Berbagai persoalan muncul baik antarindividu, kelompok, organisasi 
sosial dan kepemerintahan berkaitan erat dengan latar belakang konflik yang terjadi dalam 
masyarakat tertentu serta hal-hal berkaitan dengan gesekan kepentingan antarkelompok dan 
pelaksanaan tugas para pemangku kepentingan dalam program khususnya PNPM GSC. Hal 
inilah yang mendorong insiatif untuk membekali para fasilitator dalam meningkatkan 
keterampilan penanganan dan penyelesaian konflik secara terpadu. 

Modul ini merupakan adaptasi dari program pilot Conflict Resolution Training (CRT) 
kerjasama Bank Dunia dengan Forum LSM Aceh untuk memberikan pelatihan bagi fasilitator 
PNPM MPd dan DTK. Program ini dilaksanakan di Aceh dan telah melatih sebanyak 400 
fasilitator (FK, Asisten FK dan Faskab). Atas dasar pengalaman tersebut, maka dilakukan 
perluasan (scale up) agar dapat diterapkan di wilayah kerja dan program yang berbeda. Pada 
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tahap awal Tim Konflik dan Pembangunan Bank Dunia mencoba melakukan inisiatif untuk 
menyusun modul ini melalui tim khusus yang dibentuk yang bertanggung jawab merancang 
materi pelatihan dan mensimulasikannya dalam kegiatan pelatihan resolusi konflik bagi para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PNPM GSC.  

Sebagaimana diketahui, hasil analisis kebutuhan pelatihan menunjukkan bahwa kondisi 
fasilitator, kelompok dan organisasi lokal menunjukkan tingkat penyerapan yang berbeda 
sesuai dengan latar belakang, karakteristik situasi wilayah dan program yang dikembangkan. 
Adanya usulan untuk mengembangkan sebuah modul pelatihan mengelola konflik yang dapat 
membantu pendamping dan kelompok masyarakat dalam merancang program PNPM GSC yang 
peka konflik ditindaklanjuti dengan pengembangan kurikulum dan topik-topik penting yang 
diintegrasikan dalam modul pelatihan ini. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan 
merancang paket modul mengelola konflik yang dapat membantu pendamping khususnya 
Fasilitator Kecamatan PNPM GSC dalam memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah baik di 
tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten yang masuk secara khusus dalam mekanisme PNPM 
GSC.  

Modul pelatihan akan terus mengalami perubahan melalui proses uji coba-revisi dan 
masukan yang dilakukan oleh mitra maupun oleh fasilitator dalam tugasnya di lapangan. 
Kemudian diujicobakan dalam pelaksanaan program. Hasilnya diformulasikan ulang oleh 
penulis dengan penyesuaian beberapa topik sesuai kebutuhan tugas di lapangan. 

 

Struktur dan Sistematika Isi Panduan 

Modul ini merupakan bahan pelatihan dasar fasilitasi pengelolan konflik disusun mengikuti 
sistematika penyajian yang terdiri dari 8 topik utama yaitu, memahami konflik, pendekatan 

pembangunan peka konflik, identifikasi dan analisis konflik, visoning menggagas masa 
depan, perumusan program dan strategi mengelola konflik, mengelola konflik secara 

langsung, serta keterampilan negosiasi dan mediasi. 
 

Modul pelatihan dirancang dalam bentuk modul bagi fasilitator atau pemangku kepentingan 
lain agar memudahkan dalam penerapan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi masyarakat 
yang didampinginya. Modul ini terdiri dari 8 (delapan) bab atau pokok bahasan yang membahas 
latar belakang, kerangka isi, metode dan aplikasi praktis dasar-dasar pengelolaan konflik yang 
diberikan dalam kegiatan pelatihan pra-tugas FK PNPM GSC. Modul dirancang menggunakan 
standar format yang menyertakan pokok-pokok materi, panduan pelatih, lembar kerja dan 
media (presentasi atau beberan) yang bermanfaat bagi siapa saja yang akan melaksanakan 
pelatihan atau lokakarya sejenis. Berikut secara rinci diuraikan Garis-Garis Besar Program 
Pelatihan (GBPP): 

  
 
 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | xv 

NO 
POKOK 

BAHASAN 
TUJUAN KISI-KISI MATERI METODE DAN MEDIA WAKTU 

1 Memahami 
Konflik 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Menyebutkan pengertian 

tentang konflik. 
2. Menjelaskan landasan filosofis 

dan sosiologis tentang konflik. 

1. Konsep Dasar  Konflik 
2. Konflik dan Kekerasan 
3. Prinsip-prinsip 

Perdamaian 
 

Metode: 

 Permainan 

 Curah pendapat. 

 Diskusi kelompok 
dan Simulasi. 

 
Media/Sumber: 

 Bahan Bacaan:  
“Konflik: Apa, 
Mengapa dan 
Bagaimana” 

90’ 

2 Pendekatan 
Pembangunan 
Peka Konflik 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami konsep pendekatan 

peka konflik dalam program 
PNPM GSC. 

2. Menelaah isu-isu kerentanaan 
sosial dalam  program PNPM 
GSC. 

3. Mengintegrasikan pendekatan 
peka konflik dalam pelaksanaan 
program PNPM GSC. 

1. Konsep pendekatan 
pembangunan peka 
konflik. 

2. Kajian isu-isu 
kerentanan sosial dalam 
program PNPM GSC. 

3. Pengintegrasian 
pendekatan 
pembungan peka 
konflik dalam PNPM 
GSC. 

 

Metode: 

 Permainan 

 Curah pendapat. 

 Diskusi kelompok 
dan Simulasi. 

 
Media/Sumber: 

 Bahan Bacaan:  
Pengintegrasian 
Pendekatan Peka 
Konflik dalam 
Pembangunan”. 

 Bahan Bacaan 
Kerangka Analisis 
Pendekatan 
Pembangunan Peka 
Konflik. 

120’ 

3 Identifikasi dan 
Analisis konflik 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami konsep dasar 

Identifiasi dan analisis konflik 
dalam program PNPM GSC. 

2. Menelaah isu-isu kerentanaan 
sosial dalam  program PNPM 
GSC. 

3. Mengintegrasikan pendekatan 
peka konflik dalam pelaksanaan 
program PNPM GSC. 

1. Konsep Dasar 
Identifikasi dan Analisis 
Konflik. 

2. Tahapan Identifikasi 
dan Analisis Konflik. 

3. Pemetaan Profil 
Dinamik Konflik; 

 Analisis Siapa? 

 Analisis Apa? 

 Analisis Bagaimana? 

 Analisis Dimana? 
4. Studi Kasus Terpilih. 
 

Metode: 

 Permainan 

 Curah pendapat. 

 Studi Kasus 

 Diskusi kelompok 
dan Simulasi. 

 
Media/Sumber: 

 Lembar Kasus 
Konflik Maluku 
Utara. 

 Bahan Bacaan 
Analisis Konflik dan 
Kerangka Kerja 
Pembangunan. 

 Bahan Bacaan 
Metode Analisis 
Konflik. 

 PTO GSC. 

480’ 

4 Visioning: 
Menggagas 
Masa Depan 
Masyarakat 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami konsep dasar 

menggagas masa depan 
sebagai visi pembangunan. 

2. Memfasilitasi perumusan masa 
depan desa. 

1. Membangun Impian. 
2. Konsep Dasar 

Menggagas Masa 
Depan (Visioning). 

3. Teknik Menggagas 
Masa Depan. 

 

Metode 

 Refleksi dan 
Relaksasi. 

 Visioning. 

 Curah gagasan dan 
Diskusi Kelompok. 

Media/Sumber: 

 Lembar Kerja  Kotak 
Visi. 

 Bahan Bacaan 
Visioning: 
Membangun 
Perdamaian dan 

90’ 
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NO 
POKOK 

BAHASAN 
TUJUAN KISI-KISI MATERI METODE DAN MEDIA WAKTU 

Kebersamaan. 
5 Merumuskan 

Program dan 
Strategi 
pengelolaan 
konflik 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami konsep dasar 

strategi pengelolaan konflik. 
2. Mengidentifikasi t tahapan 

perumusan strategi 
pengelolaan konflik dalam 
PNPM GSC. 

3. Memfasilitasi perumusan 
strategi pengelolaan konflik 
secara terpadu dalam PNPM 
GSC. 

1. Memahami Konsep 
Program dan Strategi 
Pengelolaan Konflik. 

2. Tahapan Perumusan 
Program dan Strategi 
Pengelolaan Konflik 
dalm PNPM GSC. 

3. Memfasilitasi 
Perumusan Program 
dan Strategi 
Pengelolaan Konflik 
dalam PNPM GSC. 

 

Metode: 

 Studi Kasus. 

 Simulasi dan Diskusi 
Kelompok. 

 Pemaparan. 
 
Media/Sumber: 

 Lembar Kerja 
Formulasi 
Program/Kegiatan 
PNPM GSC Peka 
Konflik”. 

 Bahan Bacaan 
Perencanaan, 
Strategi dan 
Evaluasi Program 
Pembangunan Peka 
Konflik. 

 PTO GSC 

240’ 

6 Mengelola 
Konflik secara 
Langsung 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami  prinsip-prinsip 

pengelolaan konflik lokal. 
2. Melakukan penilaian terhadap 

gaya pengelolaan konflik 
3. Mensimulasikan beberapa 

pendekatan pengelolaan konflik 
lokal dalam pelaksanaan PNPM 
GSC. 

1. Beberapa Pendekatan 
dalam Mengelola 
Konflik Secara 
Langsung. 

2. Gaya Penyelesaian 
Konflik Secara 
Langsung. 

3. Mengelola Konflik 
berbasis Kearifan Lokal. 

 

Metode: 

 Permainan 

 Simulasi dan Diskusi 
Kelompok. 

 Pemaparan. 
 
Media/Sumber: 

 Lembar Kerja : 
Menjadi Fasilitator 
Hebat”. 

 Bahan Bacaan : 
Pengelolaan Konflik 
Berbasis Budaya 
dan Kearifan Lokal. 

120’ 

7 Keterampilan 
Negosiasi 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami  konsep dasar 

negosiasi dalam penyelesaian 
konflik. 

2. Memahami pentahapan 
negosiasi. 

3. Memfasilitasi proses negosiasi 
dalam penyelesaian konflik 
pada pelaksanaan PNPM GSC. 

1. Memahami Negosiasi 
dalam Penyelesaian 
Konfik. 

2. Tahapan Negosiasi. 
3. Keterampilan dan Gaya 

Negosiasi 
 

Metode: 

 Studi Kasus. 

 Bermain Peran 

 Simulasi dan Diskusi 
Kelompok. 

 Pemaparan. 
 
Media/Sumber: 

 Lembar Kerja: 
Danau Matangkuli. 

 Lembar Kasus : 
Desa Bukit Batu. 

 Lembar Kasus: Desa 
Bukit Asam. 

 Lembar Kasus: Desa 
lambung. 

 Lembar Kasus: Desa 
Karanggan. 

 Bahan Bacaan: Tips 
Sukses Negosiasi. 

120’ 

8 Keterampilan 
Mediasi 

Setelah mengikuti sesi ini peserta 
dapat: 
1. Memahami  konsep dasar 

negosiasi dalam penyelesaian 
konflik. 

2. Memahami pentahapan 

1. Memahami Mediasi 
dalam Penyelesaian 
Konfik. 

2. Tahapan Mediasi. 
3. Keterampilan Mediasi 
 

Metode: 

 Studi Kasus. 

 Bermain Peran 

 Simulasi dan Diskusi 
Kelompok. 

 Pemaparan 

120’ 
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NO 
POKOK 

BAHASAN 
TUJUAN KISI-KISI MATERI METODE DAN MEDIA WAKTU 

negosiasi. 
3. Memfasilitasi proses negosiasi 

dalam penyelesaian konflik 
pada pelaksanaan PNPM GSC. 

 
Media/Sumber: 

 Lembar Kerja: 
Pemerntah 
Kabupaten. 

 Lembar Kasus: 
Asosiasi Pedagang 
Pasar (APP). 

 Lembar Kasus: 
Komite Pendidikan 
dan Masyarakat  
Peduli Pendidikan. 

 Bahan Bacaan: 
Mediasi: Peran 
Pihak Ketiga dalam 
Penyelesaian 
Konflik. 

 
 

Cara Menggunakan Panduan 

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam memahami dan menggunakan panduan 
ini. Dalam setiap bagian terdiri dari beberapa bab atau modul dengan topik yang beragam dan 
dapat dipelajari secara mandiri sesuai dengan materi yang diperlukan. Masing-masing bab 
dalam modul ini menggambarkan urutan proses dan hal-hal pokok yang perlu dipahami dan 
keterkaitannya dengan topik lainnya. Dalam setiap modul dilengkapi dengan Latar belakang, 
panduan proses, media, lembar kerja dan bahan bacaan. Masing-masing disusun secara 
kronologis yang agar memudahkan bagi pengguna dengan memberikan alternatif dalam 
memanfaatkan setiap topik secara luas dan fleksibel. Beberapa catatan diberikan termasuk 
ikon-ikon yang akan membantu dalam memahami karakteristik materi dan pola penyajian yang 
harus dilalukan. 

 

Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian 

Materi dalam modul tidak menguraikan topic-topik secara spesifik untuk kasus tertentu tetapi 
lebih mengarah pada refleksi pengalaman yang dilengkapi penjelasan teoritis dan praktis yang 
lebih menonjolkan kebermanfaatan dan keterpaduan dengan situasi yang dihadapi oleh para 
pelaku yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan pemberdayaan masyarakat. Panduan ini 
disusun tidak dimaksudkan sebagai kitab yang berisi teori dan eksplanasi metodologis yang 
biasa dikaji dalam buku-buku atau panduan akademis lainnya. Sebagian bahasan dalam 
panduan ini merupakan refleksi pengalaman para pemangku kepentingan pelaksanaan PNPM 
GSC dalam memfasilitasi konflik. Penjelasan lebih diarahkan sebagai petunjuk praktis dan teknis 
bagi fasilitator yang akan menggunakannya untuk keperluan pelatihan. 

Modul ini menguraikan setiap topik secara generik agar dapat diterapkan dalam situasi 
dan kebutuhan yang berbeda yang muncul di masyarakat. Harapannya, janganlah panduan ini 
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dibaca layaknya buku biasa. Sebagian besar materi pokok disajikan merupakan kerangka acuan 
dalam pelatihan tetapi lebih sesuai sebagai bahan rujukan baik bagi fasilitator atau 
penyelenggara pelatihan. Bisa saja dilakukan modifikasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan di 
lapangan. 

Materi pelatihan disusun berdasarkan kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa di mana 
fasilitator berfungsi sebagai pengarah atau pengolah proses belajar dan mengakumulasikan 
secara partisipatif-kreatif dari pengalaman yang telah dimiliki peserta. Sebagai suatu 
pengalaman, modul ini diperlakukan layaknya sebagai panduan bukan “kitab suci” yang tidak 
boleh dirubah. Manfaat yang diharapkan dari buku ini, jika dipakai sebagai alat untuk menggali 
pengalaman dan merefleksikannya dalam kehidupan nyata. Proses kreatif sangat diharapkan 
untuk memperkaya dan memperbaiki kualitas panduan dan pelatihan. Modul ini akan lebih 
efektif, jika digunakan sepanjang tidak menyalahi aturan atau prinsip-prinsip dasar pendidikan 
partisipatoris yang dianut. Anda dapat merubah atau memodifikasi metode atau media yang 
digunakan secara efektif. Misalnya tidak memaksakan harus menggunakan infocus atau video, 
jika di lapangan tidak mungkin disediakan. Anda dapat menggantikannya dengan media atau 
peralatan yang tersedia secara lokal seperti papan tulis, kertas lebar, tanah dan kain. Dalam 
beberapa kasus yang disajikan dapat diganti dengan pengalaman atau tema yang digali 
langsung dari peserta. 

Modul ini akan bermanfaat, jika diterapkan secara kreatif dan efektif tergantung pada 
kemampuan Anda sebagai fasilitator. Sekali lagi, janganlah takut untuk memodifikasi atau 
menyesuaikan dengan kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan. Ingatlah bahwa fasilitator 
bukan guru atau penceramah yang menjejalkan pengetahuan kepada orang lain tetapi lebih 
sebagai kreator, pemandu proses belajar dan yang terpenting sebagai ‘pembelajar’ itu sendiri. 
Fasilitator justru akan banyak belajar dari pengalaman dan pandangan peserta. Oleh karena itu, 
baca dan pahamilah dengan baik setiap langkah masing-masing tema dan uraian proses 
panduan. Jangan membatasi diri, kembangkan dan perkaya proses secara kreatif serta 
memadukan dengan pengalaman nyata di lapangan. 
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Pb 1 
90 menit 

MEMAHAMI KONFLIK 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 
1. Menyebutkan pengertian tentang konflik. 
2. Menjelaskan landasan filosofis dan sosiologis tentang konflik. 

 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 
 
 

onflik merupakan suatu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk 
sosial yang berinteraksi dengan sesamanya. Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari 
tetapi dihadapi melalui pengenalan dan kemampuan mengelola secara baik dan benar. 

Demikian halnya sebagai fasilitator, konflik menjadi bagian penting yang kerapkali dihadapi 
ketika berinteraksi dalam masyarakat. Di awali kegiatan orientasi pemahaman konsep dan 
substansi penting tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat akan membantu fasilitator dan 
masyarakat dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi program pembangunan 
berkelanjutan. Pemahaman yang utuh tentang apa, mengapa dan bagaimana konflik itu terjadi 
serta bagaimana menanganinya akan membantu semua pihak atau kelompok yang bertikai dan 
terlibat dalam tindak kekerasan untuk berdialog, membuka diri, dan membangun kesadaran 
akan akibat negatif dari konflik yang terjadi.  

 Fasilitator sebagai pendamping masyarakat memiliki peran penting dalam memper-
mudah, menjembatani dan mendorong kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dalam 
program agar memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya mengelola konflik. Kemampuan 
mengelola konflik hendaknya melekat dalam diri fasilitator, karena dalam situasi tertentu ia 
akan dihadapkan dengan persoalan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan skala yang 
berbeda-beda baik pelaku yang terlibat atau wilayah di mana konflik itu terjadi seperti di 
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Di samping itu, fasilitator sebagai pendamping 
masyarakat dalam mencapai tujuannya akan bekerja dalam suatu tim dengan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan, baik tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat pemerintah, 
dan pihak lain yang tidak menutup kemungkinan dihadapkan pada situasi konflik internal 
diantara anggota tim.   

Dalam topik ini, peserta akan diajak untuk menggali pemahaman tentang konsep dasar 
konflik berupa landasan teoritis dan filosofis yang dibahas secara interaktif guna memperoleh 
pemahaman awal peserta sebelum membangun kerangka kerja dan keterampilan dalam 
mengelola konflik dalam pelaksanaan PNPM GSC.  

K 
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Topik 
 

 Konsep Dasar  Konflik 

 Konflik dan Kekerasan 

 Prinsip-prinsip Perdamaian 

 

Metode 

 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Permainan 

 Curah pendapat. 

 Diskusi kelompok dan Simulasi. 

 

  

Media dan Sumber Belajar 

 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus. 

 Lembar Media Presentasi 1.1 - 10. 

 Lembar Permainan 1.1: “Pasangan Sejati” 

 Bahan Bacaan 1.1:  “Konflik: Apa, Mengapa dan Bagaimana” 
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Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. 

2. Mintalah peserta untuk mensimulasikan permainan “Pasangan Sejati”. Sebagai panduan 
gunakan lembar permainan 1.1. 

3. Selanjutnya galilah pemahaman peserta konflik dengan merefleksikan dari permainan yang 
telah dilakukan kemudian cobalah untuk membayangkan  kata “konflik” dan ajukan 
pertanyaan kepada peserta sebagai berikut; 

 Apa yang dimaksud dengan Konflik? 

 Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi konflik? 

 Mengapa setiap orang merespon dengan cara yang berbeda ketika berhadapan 
dengan konflik? 

 Hal-hal apa saja yang dapat dikelompokkan dalam  konflik positif? 

 Hal-hal apa saja yang dapat dikelompokkan dalam  konflik negatif? 

4. Buatlah matrik katagori konflik pada kertas plano yang berisi dua katagori yaitu; (a) kata-
kata yang mengandung konotasi positif dan (b) kata-kata yang berkonotasi negatif.  

 

Tabel: Katagori konflik 

 

Konflik Positif Konflik Negatif 

 
 
 
 
 

 

 

5. Bagikan kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan, misalnya warna merah untuk 
hal-hal yang positif dan warna putih yang bermakna negatif. 

6. Mintalah peserta untuk menuliskannya pada metaplan tersebut, kemudian hasilnya 
ditempelkan pada kertas flano atau fliptchart yang telah disediakan. 

7. Mintalah perwakilan peserta untuk membacakan dan mengklasifikasi-kan berdasarkan 
gagasan utamanya 
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8. Lakukan klarifikasi atas pandangan dan pendapat dari  peserta, dan buatlah kesimpulan. 
Fasilitator dapat memberikan penjelasan tambahan melalui presentasi dengan 
menggunakan media yang sudah disediakan. 

 

Kegiatan 2:  Konflik dan Kekerasan 

9. Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan ini. 

10. Mintalah peserta untuk menuliskan pada kartu metaplan, contoh-contoh konflik dan 
kekerasan. Mintalah perwakilan peserta untuk memfasilitasi pengelompokan dari contoh-
contoh yang ditulis.  

11. Buatlah matrik perbedaan konflik dan kekerasan pada kertas plano sebagai berikut; 

 

Tabel: Perbedaan Konflik dan Kekerasan 

 

Konflik Kekerasan 

 
 
 
 
 

 

 

12. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi, menjelas-kan perbedaaan. Hasil 
kesepakatan ditempelkan pada matrik tersebut. 

13. Buatlah kesimpulan dari pembahasan dari pembahasan tentang konflik dan kekerasan 
dalam masyarakat. 

 

Kegiatan 3: Prinsip-Prinsip Perdamaian 

14. Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan 
mangkaitkan dengan kegiatan belajar sebelumnya. 

15. Selanjutnya galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip 
perdamaian, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut; 

 Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip perdamaian? 

 Mengapa prinsip-prinsip perdamaian itu penting? 

 Bagaimana membangun prinsip-prinsip perdamaian dalam pembangunan? 

 Hal-hal apa saja yang menjadi landasan dalam membangun perdamaian? 

16. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, dan pendapatnya. 
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17. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta jika terdapat istilah atau 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut. 

18. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 
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Lembar Permainan 1.1 

Pasangan Sejati 
  

Format : Berpasangan 
Waktu : 5 — 10 Menit 
Tempat       : Di dalam ruangan 
Materi  : 6 botol, 3 gelas, sedotan 

Peserta : 6 – 10  orang 

 

Deskripsi 
Permainan ini untuk memberikan pengalaman dan penghayatan kepada peserta  tentang konsep konflik 
yang dapat timbul dalam situasi sehari-hari dan bagaimana akibatnya. Peserta dapat melakukan 
permainan dengan cara berpasangan dengan saling membelakangi dan mengikatkan tangannya satu 
sama lain. Masing-masing pasangan berusaha untuk mengumpul-kan nilai sebanyaknya sesuai jumlah 
sedotan yang dapat ditaruh ke dalam botol. 

  

Tujuan 
1. Memahami konflik sebagai bagian dari kehidupan dan setiap orang tidak dapat menghindarinya 

termasuk dalam pelaksanaan PNPM GSC. 

2. Melatih kesadaran bahwa konflik sebagai kesempatan untuk mendewasakan diri dalam menghadapi 
berbagai pihak dan kepentingan 

3. Menyamakan pemahaman bagaimana para pemangku kepentingan dalam PNPM GSC bersikap 
dalam menghadapi konflik. 

  

Cara Permainan 
1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan.  

2. Mintalah peserta untuk mencari pasangan (dua orang).  

3. Fasilitator menyiapkan 6 (enam) buah botol kososng, 3 (tiga) gelas dan  1 (satu) pak sedotan.  

4. Masing-masing pasangan akan menggunakan dua buah botol, satu buah gelas dan satu paket 
sedotan (15-20 buah).  

5. Mintalah setiap pasangan untuk saling membelakangi dan mengikat tangannya kebelakang. Untuk 
putaran pertama, 3 pasangan diminta berdiri di depan kelas. Taruhlah botol didepan pasangannya 
sekitar 1 meter jauhnya dari jangkauan keduanya. Satu gelas bersisi sedotan di letakan agak jauh 
dari pasangannya. 

6. Katakan kepada mereka: “pada hitungan ketiga, silakan ambil sedotan masing-masing dengan mulut 
mereka tanpa melepas ikatan tangan pasangannya, kemudian masukkan ke dalam botol yang ada di 
depan mereka” setiap pasangan pasti akan berebut dan yang paling banyak memasukkan ke dalam 
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botol dalam hitungan 10 adalah yang menang. 

7. Lakukan dengan pasangan lainnya secara bergiliran (atau jika waktu cukp dapat dilakukan 
kompetisi). 

8. Setelah itu coba diskusikan semua akibat negatif dari cara yang mereka lakukan (misalnya sakit 
pinggang, bertubrukan, jatuh, salah satu kecewa, tuduhan curang dan sebagainya). 

9. Kemudian minta satu pasangan lagi dengan posisi sebelumnya, namun bisikan kepada mereka 
“Daripada asaling tarik menarik, coba bicarakan dengan pasangannya untuk mengambil sedotan 
secara bergiliran” Maka keduanya akan dapat mengambil sedotan dan memasukkan ke dalam botol 
dengan benar. 

  

Diskusi 
Apa yang Anda rasakan setlah melakukan permainan tersebut? 

Bagaimana menentukan cara yang tepat agar tidak terjadi konflik?  

Pelajaran Apa yang dapat dimabil dari permainan tadi? 

  

Variasi 
Permainan ini dapat dilakukan dengan sistem kompetisi, bagi pasangan yang menang dapat melanjutkan 
pada babak berikutnya. 

  

Kunci 
Setiap individu dalam pasangan itu akan memiliki cara pandang dan sikap yang beragam dalam 
menghadapi permasalahan, meskipun keduanya sepakat bekerja dalam tim. Permainan ini membangun 
kesadaran untuk memahami kepentingan, cara dan sikap yang berbeda sekaligus berusaha mencari titik 
temu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Bahan Bacaan 1.1 
 

Konflik: Apa, Mengapa dan Bagaimana 
 

 

Apa itu Konflik? 

Para ahli, praktisi dan akademisi memiliki cara pandangan yang beragam dalam memahami konflik. 
Berikut dikemukakan beberapa pengertian  konflik;  

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat 
daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua 
pihak atau lebih pihak secara berterusan (Taquiri dalam Newstorm dan Davis, 1977). 

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan 
kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya 
perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace dan 
Faules, 1994:249). 

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki 
sasaran yang berbada. Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tak terhindarkan dalam 
kehidupan bermasyarakat (Lakpesdam NU, 2008). 

Konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, 
kelompok atau pada tingkatan organisasi (Muchlas, 1999). 

Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan 
antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Nardjana, 
1994). 

Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. 
Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya 
emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. (Killman dan Thomas, 
1978;  Wijono,1993) 

Conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance 
and/or experience some emotional antagonism with one another. konflik adalah suatu situasi 
dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang 
menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu 
dengan yang lainnya (Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn, 1998:580). 
Keberadaan konflik dalam organisasi dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau 

kelompok (Robbin, 1996). Jika organisasi tidak menyadari adanya konflik, maka secara umum konflik 
tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika organisasi mempersepsikan telah ada konflik, maka konflik 
tersebut telah menjadi kenyataan. Konflik selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling 
tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi 
memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain (Gibson, et al, 
1997: 437). 
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Selanjutnya Robbin (1996: 431) menjelaskan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict 
Paradoks, yaitu pandangan yang melihat konflik seperti dua sisi mata uang, di satu sisi konflik dianggap 
dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha 
untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang 
buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah 
violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat 
komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalaan 
manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 

2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Pandangan ini menyatakan bahwa 
konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. 
Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau 
organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik 
harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. 
Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan 
di dalam tubuh kelompok atau organisasi. 

3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu 
kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, 
tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh 
karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara 
berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan 
kreatif. 

 

Karakteristik Konflik  

Wijono (1993: 37) menguraikan karakteristik yang menegaskan ciri-ciri terjadinya konflik sebagai 
berikut: 

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu 
interaksi yang saling bertentangan. 

2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam 
mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling 
berlawanan. 

3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala perilaku yang direncanakan untuk saling 
meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan 
seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang- 
pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau 
pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan 
dan aktualisasi diri. 

4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-
larut. 
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5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan 
kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan 
sebagainya. 
 

Sumber dan Faktor Penyebab Konflik  

Lakpesdam NU (2008:6-7) dalam bukunya Panduan Praktis Sistem Peringatan dan Tanggapan Dini 
Konflik Berbasis Tokoh Agama dan Adat memberikan penjelasan tentang sumber konflik sebagai berikut; 
 
Konflik Struktural 
Terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya (tanah, 
sumber tambang, air, hutan dsb). Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk 
menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan 
kontrol sepihak terhadap pihak yang lain. Di sisi lain, persoalan geografis dan faktor sejarah seringkali 
dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya 
menguntungkan pada satu pihak tertentu/pihak dominan/Pemerintah Pusat.   
 
Konflik Kepentingan  
Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak 
bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih, meyakini bahwa untuk memuaskan 
kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban, dan biasanya yang menjadi korban adalah pihak 
masyarakat kebanyakan. Cirri lain dari konflik kepentingan adalah terjadinya persaingan yang 
manipulatif atau tidak sehat antar kedua belah pihak. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini bisa 
terjadi karena masalah yang mendasar (ekonomi, politik kekuasaan), masalah tata cara atau masalah 
psikologis.  
 
Konflik Nilai  
Disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau  memang ada. 
Nilai merupakan kepercayaan yang dipakai orang untuk member arti pada kehidupannya. Nilai 
menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Perbedaan nilai tidak harus 
menyebabkan konflik. Manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis dengan sedikit perbedaan 
sistem nilai. Konflik nilai muncul ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada 
yang lain, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif di mana di dalamnya tidak dimungkinkan 
adanya perbedaan kepercayaan.     
 
Konflik Hubungan Sosial Psikologis 
Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ada interkasi sosial antar pribadi, antar kelompok, dan 
antar bangsa. Namun dalam berinteraksi ada kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam 
mempersepsikan seseorang. Bias persepsi atau stereotip merupakan sumber munculnya prasangka, 
berlanjut pada dilakukannya diskriminasi yang berakhir pada terjadinya tindakan kekerasan. Prasangka 
adalah sifat yang negatif terhadap kelompok atau individu tertentu semata-mata karena keanggotaan-
nya dalam kelompok. Prasangka muncul karena adanya bias persepsi (stereotip) yang memunculkan 
penilaian yang tidak berdasar dan mengambil sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya, terjadi 
penyimpangan pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya serta terjadi pula generalisasi. 
Kecenderungan tersebut akan memberikan dampak negative, jika sasaran prasangka itu diarahkan 
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kepada kelompok minoritas baik jumlah maupun status. Prasangka kemudian diwujudkan dalam 
perilaku atau tindakan diskriminasi. 
 
Konflik Data 
Terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, 
mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan 
informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda. Beberapa 
konflik data mungkin tidak perlu terjadi disebabkan kurangnya komunikasi diantara para pihak yang 
berkonflik. Konflik data juga dapat muncul akibat metode pengumpulan informasi dan/atau atau 
tatacara yang dipakai tidak sama. 

Disamping itu, secara psikologis dan sosiologis dapat dijelaslan beberapa faktor yang mendorong 
terjadinya konflik Faktor-Faktor Penyebab Konflik  

Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan 

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang 
berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan 
yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, 
seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.  

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. 
Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang 
dapat memicu konflik. 

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam waktu 
yang bersamaan, masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 
Seringkali seseorang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Misalnya 
perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan 
sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak 
boleh ditebang. Para petani menebang pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk 
membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang sebagai bentuk 
pemanfaatan alam untuk bisnis. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari 
lingkungan yang harus dilestarikan. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut 
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  

Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat 

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat 
atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada 
masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik 
sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat 
berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan 
struktural yang disusun dalam organisasi formal. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis 
dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian 
waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan ini, jika terjadi seara 
cepat atau mendadak, dapat mengganggu proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Petani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial
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penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan atau nilai-nilai 
masyarakat yang telah ada. 

 

Tahapan Konflik  

Anatomi konflik selalu berubah setiap saat dalam bentuk siklus, melalui berbagai tahap, aktivitas, 
intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Secara umum tahapan konflik digambarkan sebagai 
berikut:  

Pra-Konflik: Ini merupakan periode di mana terjadi ketidaksesuian sasaran di antara dua pihak atau 
lebih, sehingga timbul konflik atau disebut juga konflik tersembunyi, meskipun salah satu pihak 
menunjukan ketidaksetujuan atau penolakan, ada potensi terjadinya konfrontasi. Juga terdapat 
ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari konflik satu 
sama lain pada tahap ini.  

Konfrontasi: Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada 
masalah, para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. 
Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak. Masing-
masing pihak mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mencari sekutu dengan harapan dapat 
meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara ke dua pihak menjadi sangat tegang, 
mengarah pada polarisasi di anatara para pendukung di masing-masing pihak.  

Krisis: Ini merupakan puncak koflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam 
konflik skala beasar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. 
Komunikasi normal diantara kedua oihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung 
menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.  

Akibat: Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin  menaklukkan pihak lain, 
atau mungkin melakukan genjatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau 
menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa 
bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa 
mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, 
konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.  

Pascakonflik: Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai  konfrontasi kekerasan, 
ketegangan berkurang, dan hubungan mengrah ke lebih normal di anatar kedua pihak. Namun, jika isu-
isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang salingbertentangan tidak diatasi 
dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik. 

 

Dampak Konflik 

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart dan 
Logan, 1993:342). Konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam mengelola suatu kelompok atau 
organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan 
hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana 
cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan 
bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali. Konflik bisa 
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bernilai positif dan kreatif, apabila dikelola dengan baik justru akan menghasilkan situasi yang produktif. 
Sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik dan menjurus pada tindak kekerasan, maka konflik akan 
bernilai negatif. Konflik kekerasan dapat terlihat dari tindakan, perkataan, sikap, struktur atau sistem 
yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, dan sosial. 

Dampak Positif Konflik 

Jika konflik ditangani secara serius, efektif dan efisien, maka berdampak pada perubahan perilaku positif 
sebagai berikut 

 Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja sehingga dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. 

 Meningkatnya hubungan kerjasama secara produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan 
tanggung jawab sesuai dengan analisis tugas yang telah ditetapkan. 

 Meningkatnya dorongan atau motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antarpribadi 
maupun antarkelompok dalam masyarakat, seperti terlihat dalam upaya peningkatan kinerja, 
tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif dan kreativitas. 

 Semakin berkurangnya tekanan yang dapat menimbulkan stress dan meningkatnya produktivitas 
kerja. 

 Banyaknya kegiatan pengembangan diri sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan 
(education), pelatihan (training) dan konseling (counseling) dalam aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Semua ini bisa menjadikan tujuan dan kesejahteraan. 

 
Dampak Negatif Konflik 

Jika konflik dibiarkan tumbuh subur, berlarut-larut dan tanpa kendali, maka akan terjadi keadaan 
sebagai berikut; 

 Meningkatnya jumlah ketidakhadiran dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dan aktivitas 
sosial lainnya. 

 Meningkatnya keluhan dan keberatan akibat ketidaknyamanan karena sikap atau perilaku pihak lain 
yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. 

 Meningkatnya perselisihan antarindividu atau antarkelompok yang dapat memancing kemarahan, 
ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja, kondisi psikis dan keluarganya. 

 Meningkatnya ketidaknyamanan dan gangguan mental, stress, sakit, sulit untuk konsentrasi dalam 
pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak, diskriminatif, merasa tidak 
dihargai dan sebagainya. 

 Melakukan mekanisme pertahanan diri jika terjadi kesalahan atau teguran, misalnya melakukan 
tindakan pengrusakan, sabotase, provokasi dan intrik orang lain. 

 Meningkatnya kecenderungan keluar masuk pekerja atau labor turn-over. Kondisi semacam ini bisa 
menghambat kelancaran dan kestabilan aktivitas masyarakat secara menyeluruh karena produksi 
bisa macet, kehilangan tanaga potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan 
memberikan latihan dan dapat muncul pemborosan. 
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Pb 2 
120 menit 

PENDEKATAN PEMBANGUNAN 

PEKA KONFLIK 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami konsep pendekatan peka konflik dalam program 
PNPM GSC. 

2. Menelaah isu-isu kerentanaan sosial dalam  program PNPM 
GSC. 

3. Mengintegrasikan pendekatan peka konflik dalam 
pelaksanaan program PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 
 

embangunan peka konflik merupakan istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan 
betapa pentingnya sebuah program pembangunan mempertimbangkan analisis konteks 
sosial, dinamika konflik dan harmonisasi pemangku kepentingan. Salah satu cara yang 

dilakukan dengan mengupayakan kajian isu-isu konflik dan kerentanan sosial lain menjadi 
bagian penting yang mewarnai pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan 
ke depan. Pembanunan peka konflik menjadi bagian integral dari upaya membangun kesadaran 
para pemangku kepentingan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan perubahan 
masyarakat dan kemampuan dalam mengelola sumber daya secara adil untuk kesejahteraan 
masyarakat.  

Belajar dari pengalaman beberapa daerah yang mengalami tindak kekerasan akibat 
konflik kepentingan diperlukan suatu upaya sistematis agar pemerintah dan masyarakat dapat 
mengantisipasi dampak atau resiko dari program yang telah direncanakan dengan terlebih 
dahulu melakukan kajian komprehensif tentang perilaku, sosial, nilai-nilai dan perubahan sosial 
yang berpengaruh terhadap hubungan individu, kelompok, komunitas serta sistem kehidupan 
yang lebih luas. Sehingga apa yang ditetapkan dalam perencaaan pada saat pelaksanaan tidak 
menimbulkan ketidakadilan, tindak kekerasan, kesenjangan dan krisis lainnya. Oleh karena itu, 
pendekatan pembangunan peka konflik menjadi sangat penting dalam mendukung proses 
perencanaan.  

Pembahasan topik ini memberikan pengalaman belajar bagi peserta, bagaimana 
mengintegrasikan pendekatan peka konflik dalam rencana pembangunan, dengan memberikan 
pemahaman tentang landasan filosofis dan sosilogis dari pendekatan ini Topik ini membantu 
fasilitator untuk memahami tentang proses pengintegrasian isu-isu konflik dan kerentanan 
sosial lain dalam kerangka program PNPM GSC.  

P 
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Topik 

 

 Konsep pendekatan pembangunan peka konflik. 

 Kajian isu-isu kerentanan sosial dalam program PNPM GSC. 

 Pengintegrasian pendekatan pembungan peka konflik dalam PNPM GSC. 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Curah pendapat. 

 Simulasi dan Diskusi kelompok 

 Presentasi. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 2.1 - 10. 

 Bahan Bacaan 2.1: “Pengintegrasian Pendekatan Peka Konflik dalam Pembangunan”. 

 Bahan Bacaan 2.2: “Kerangka Analisis Pendekatan Pembangunan Peka Konflik”. 
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Panduan Fasilitasi 

 

Kegiatan 1: Konsep Pendekatan Pembangunan Peka Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Mintalah peserta membentuk kelompok dengan anggota 4 - 5 orang untuk mendiskusikan 
tentang konsep pendekatan peka konflik dalam pelaksanaan PNPM GSC. Sebagai panduan 
ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut; 

 Apa yang Anda pahami tentang pembangunan peka konflik? 

 Hal-hal apa saja yang mendasari pentingnya penerapan pendekatan peka konflik 
dalampelaksanaan PNPM GSC ? 

 Manfaat apa saja yang diperoleh dari pendekatan tersebut? 

 

Variasi: 

Dalam kegiatan ini penyelenggara dapat mengundang nara sumber atau tenaga ahli untuk 
memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas. MIntalah kepada nara sumber untuk 
memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang “Pendekatan Pembangunan Peka Konflik” 
(30 menit). Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab 
dan diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin. 

 

3. Catatlah hasil diskusi kelompok berupa hal-hal penting untuk di paparkan dalam pleno 

4. Berikan kesempatan pada setiap kelompok untuk menyampaikan gagsan atau pandangan 
dari hasil diskusinya. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapinya.  

5. Buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan, kemudian kaitkan dengan kegiatan 
berikutnya. 

 

Kegiatan 2: Kajian Isu-Isu Konflik dan Kerentanan Sosial 

6. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya.  

7. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 
dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah disediakan. 
Berikan kesempatan untuk mempelajarinya sebagai informasi tambahan untuk diskusi 
kelompok.  
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8. Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang pengalaman dalam 
penyusunan program pembangunan peka konflik. Sebagai panduan ajukan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut: 

 Berdasarkan pengalaman Anda selama memfasilitasi program pemberdayaan, 
persoalan sosial apa saja yang menimbulkan konflik dalam masyarakat? 

 Sejuahmana peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut?  

 Kesulitan apa saja yang dihadapi ketika melakukan pengintegrasian pendekatan 
peka konflik dalam program pembangunan? 

 Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam menyusun 
program pembangunan peka konflik?  

9. Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik 
sebagai berikut; 

Tabel: Isu-Isu Konflik dan Kerentanan Sosial dalam  
Bidang dan Sektor Pembangunan (Pendidikan/Kesehatan) 

 
Isu Konflik dan 

Kerentaan Sosial 
Sektor atau 

Bidang 
Kondisi 
Terkini 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

 
 
 
 
 

    

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian. 

 

10. Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno. 

11. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 
terhadap paparan yang disampaikan.  

12. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 3: Pengintegrasian Pendekatan Peka Konflik dalam PNPM GSC 

13. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

14. Kegiatan belajar ini akan menelaah isu-isu kritis tentang praktek pengintegrasian 
pendekatan peka konflik dalam PNPM GSC.  
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15. Lakukan curah pengalaman tentang praktek pengintegrasian isu-isu konflik dan kerentanan 
sosial dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menceritakan pengalaman-
nya. 

16. Mintalah peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Berikan arahan dan panduan dalam 
melakukan proses diskusi dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut; 

 Mengapa masyarakat perlu memiliki pemehaman tentang pendekatan peka konflik 
dalam pelaksanaan PNPM GSC 

 Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengintegrasikan 
mengintegrsikan pendekatan peka konflik dalam PNPM GSC? 

 Bagaimana mekanisme pengintegrasian pendekatan peka konflik dalam PNPM GSC? 

 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam mendorong penerapan 
pendekatan peka konflik dalam PNPM GSC? 

 Sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk mengefektifkan upaya 
pengintegrasian pendekatan peka konflik dalam PNPM GSC? 

13. Jawaban atas pertanyaan tersebut dirumuskan dalam bentuk catatan penting tentang 
upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan 
pendekatan peka konflik dalam penyusunan program khususnya PNPM GSC.  

14. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. Sebagai 
alat bantu dapat digunakan matrik sebagai berikut; 

 
Tabel: Pengintegrasian Isu Konflik dan Kerentanan Sosial dalam  

Program Pembangunan 

 
Isu-isu Konflik dan  
Kerentanan Sosial 

lainnya 

Strategi 
Pelaksanaan 

Hasil yang 
Diharapkan 

Sumber Daya 
yang diperlukan 

Pemangku 
Kepentingan 
yang  terlibat 

Catatan 

 
 
 
 
 

     

 

15. Hasil diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dalam pleno.  

16. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi 
dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelas-an lebih lanjut. 

17. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 
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Catatan Penting 

 

 Fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dengan memberikan kesempatan untuk 
menceritakan gagasan dan pengalamannya dalam mengintegrasikan isu-isu konflik atau kerentanan  
sosial lain dalam perumusan program pembangunan secara umum dengan melihat keterkaitannya 
dengan program lain.  

 Pembahasan lebih difokuskan pada upaya menggali pemahaman peserta tentang peta pengalaman 
dan kapasitas setiap pemangku kepentingan dalam merespon isu-isu konflik dan kerentanan sosial 
dalam perumusan program pembangunan khususnya untuk pendidikan serta kesehatan ibu dan 
anak.  

 Jika waktu terbatas, maka fasilitator dapat melakukan penyederhanaan materi dengan 
mengidentifikasi pokok-pokok pikiran penting yang perlu disampaikan kepada peserta. Jika peserta 
belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik ini, maka berikan penjelasan awal melalui 
presentasi singkat dengan menggunakan media yang telah disediakan. 
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Bahan Bacaan 2.1 
 

Pengintegrasian Pendekatan Peka Konflik  

dalam Pembangunan1 
 

 

Istilah Pendekatan Peka Konflik  

Istilah pendekatan peka konflik (conflict sensitivity 
approach) atau lebih dikenal dengan konsep 
pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan 
(peace mainstreaming) seringkali digunakan untuk 
menjelaskan kerangka analisis terhadap konteks 
situasi dan pola hubungan antarpemangku 
kepentingan ’actors’ dalam pembangunan. Tema 
perdamaian juga dipandang sebagai ”crosscutting 
issues” untuk menilai komponen lain dalam 
pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh 
melalui penerapan pendekatan pembangunan peka 
konflik. Dimana setiap unsur yang terlibat dalam 
proses pembangunan harus memiliki kepekaan 
terhadap isu-isu konflik dan kerentanan sosial 
lainnya. Penerapan lebih luas dari pendekatan ini 

dengan dikembangkannya kerangka kerja penguatan perdamaian (peace building) dalam praktek 
pembangunan. 

Pendekatan peka konflik merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan mempertimbangkan aspek dinamika 
perubahan masyarakat, kondisi sosial, analisis konflik dan strategi pengelolaan dalam penyusunan 
program pembangunan. Secara umum pendekatan perdamaian menyangkut kapasitas pemerintah 
daerah dalam aspek berikut; 

a. Pemahaman terhadap dinamika konflik (context) di wilayah atau daerah pembangunan. 

b. Pemahaman interaksi antara para pemangku kepentingan dan dinamika konflik di suatu wilayah. 

c. Tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap masalah, konteks dan kapasitas 
pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam meminimalisasi dampak 
negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap upaya membangun perdamaian serta strategi 
intervensi yang diperlukan. 

 

                                                 
1
 Tulisan ini diadaptasi dengan beberapa penyesuaian oleh penulis dari buku yang berjudul “Pedoman Teknis 

Penerapan Pembangunan Peka Konflik; Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah”. (Wahyudin, 2011).   
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PNPM GSC diharapkan 
mampu membangun 

kohesi sosial, harmonisasi 
antarkelompok dan 

mengantisipasi 
kemungkinan tindak 

kekerasan, diskriminasi, 
pelanggaran hukum dan 
hak azasi manusia, serta 

kerentanan sosial lain. 

Pendekatan Peka Konflik dalam Program Pembangunan 

Pendekatan peka konflik merupakan salah upaya sistematis dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 
yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian atau kepekaan 
terhadap dinamika konflik dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan 
program pembangunan. Pendekatan ini terapkan dalam rangka 
memahami konteks wilayah mencakup kelembagaan, sumber daya, 
sistem nilai, dan kenegaraan dalam rangka harmonisasi 
antarpemangku kepentingan dan optimalisasi sumber daya untuk 
mencapai tujuan pembangunan. Pengintegrasian pendekatan peka 
konflik dilakukan secara terpadu dalam keseluruhan proses 
pembangunan (integrated development systems) sebagai alat (tools) 
untuk memahami konteks suatu wilayah/kawasan dari berbagai 

prespektif antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Secara komprehensif 
menghindari berbagai tumpah tindih, inkonsistensi dan kerentanan sosial yang akan berpengaruh 
terhadap pencapaian visi dan harapan masyarakat ke depan.  

Pendekatan peka konflik menjadi tema penting dalam pembangunan sebagai sarana untuk 
menjembatani kebutuhan penataan ruang, lingkungan sosial, pemahaman konteks dan program 
pembangunan dengan kepentingan berbagai pihak. Tema pengelolaan konflik menjadi bagian dari upaya 
pemerintah daerah mendorong sinkronisasi, optimalisasi sumber daya dan keserasian program secara 
berkelanjutan. Dengan demikian pendekatan ini menjadi salah satu alat efektif untuk mencapai tujuan 
pembangunan, dimana persoalan stabilitas, keamanan, dan ketertiban menjadi isu penting dalam proses 
perumusan strategi kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk kebijakan pembangunan. Dengan 
ungkapan lain, sebuah pembangunan diharapkan mampu menghadapi situasi sulit dan konflik menjadi 
sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

Maksud dan Tujuan Pendekatan Peka Konflik 

Pendekatan peka konflik dalam program pembangunan dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk 
melengkapi model pengembangan program yang selama ini dilaksanakan didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika konflik , agar masyarakat dan pemangku kepentingan 
lain mampu memahami konteks, perilaku dan tindakan dari perubahan yang diharapkan kedepan. 
Pendekatan peka  konflik sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan berupa kebijakan, strategi dan 
prioritas program selama 5 (lima) tahun dengan menjembatani informasi (information linkage) antara 
kebutuhan pembangunan yang diharapkan dengan konteks konflik (conflict environment). Upaya 
pengintegrasian pendekatan peka konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara; 

 mengintegrasikan pendekatan peka konflik dan prinsip-prinsip transformasi konflik ke dalam strategi 
kebijakan pembangunan; 

 mengkaitkan analisis peka konflik (conflict sensitivity approach) dengan visi, misi dan tujuan 
pembangunan; 

 memastikan keseluruhan proses pembangunan di tingkat daerah yang dilakukan peka terhadap 
dinamika konflik dan mendorong penguatan perdamaian; dan 
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 melakukan percepatan terhadap tindakan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan 
konflik. 

 

Kaidah Pendekatan Peka Konflik  
Pembangunan berprespektif peka konflik (penguatan perdamaian) diibaratkan seperti bangunan rumah 
yang ditopang oleh lima pilar yang saling menopang dengan pondasi masyarakat mencakup setiap 
komponen, pelaku dan sumber daya pembangunan 

Kerangka acuan pengintegrasian pendekatan 
peka  konflik dalam program pembangunan 
tidak berdiri sendiri sebagai sebuah bidang atau 
sektor melainkan berlaku sebagai salah satu 
tema pengarusutamaan pembangunan  atau 
yang dikenal dengan  kerangka kerja 
perdamaian (peace building frameworks). 
Kerangka analisis dibangun atas 5 (lima) pilar 
utama, yaitu; (1) Menyeluruh (comprehensive), 
(2) Kesalingtergantungan (interdependency), (3) 
keberlanjutan program (sustainability), (4) 
Strategis (strategic), dan (5) Infrastuktur 
(Neufeldt., et.al, 2002). Kelima prinsip-prinsip 
yang perlu dipertimbangkan dalam perencana-
an dan implementasi pembangunan. 

 

Menyeluruh (Comprehensive) 

Masyarakat merupakan bangun sistem sosial yang kompleks terdiri dari unsur-unsur penting saling 
berpengaruh. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan elemen lain yang 
berpengaruh terhadap interaksi masyarakat secara menyeluruh. Upaya penguatan kohesi sosal dan 
perdamaian sebagai suatu sistem dimana setiap elemen saling mempengaruhi terhadap kelompok, 
organisasi dan komunitas secara keseluruhan. Pendekatan ini berusaha menempatkan isu konflik dan 
kerentanan sosial sebagai bagian dari kehidupan masyarakat melalui penggambaran secara benar dan 
tepat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi satu dengan situasi yang lainnya serta berdampak pada 
upaya perubahan masyarakat yang damai dan sejahtera. Merumuskan prioritas pembangunan secara 
menyeluruh dalam rangka memperkuat perdamaian dan penyelesaian masalah yang dihadapi daerah 
dengan meletakkan isu konflik dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan pada semua tingkatan 
dalam masyarakat. 

 

Kesalingtergantungan (Interdependency) 

Program pemberdayaan diharapkan mampu mendorong pemangku kepentingan untuk membangun 
sinergi, koordinasi, dan kesalingter-gantungan dari berbagai unsur atau sistem menyangkut hubungan 
individu/kelompok, peran dan aktivitas yang saling mempengaruhi. Pengarusutamaam perdamaian akan 
memetakan setiap orang, aktivitas, atau tingkat masyarakat yang mampu membangun situasi aman, 
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damai dan kondusif. Setiap elemen yang terlibat atau yang berpengaruh terhadap upaya perdamaian 
memiliki kebutuhan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Setiap masalah yang di hadapi 
masyarakat tidak berdiri sendiri tetapi sangat dipengaruhi oleh persoalan yang lebih kompleks dan 
membutuhkan penanganan khusus. Kesalingtergantungan yang tercermin dalam kerangka kerja/jejaring 
(web) dari seluruh aktivitas dalam upaya memperkuat perdamaian. Aktivitas masyarakat membutuhkan 
jaring dan ikatan sosial yang kuat manakala terjadi tekanan dari luar yang menginginkan situasi yang 
tidak stabil, semua elemen yang mengikatnya akan ikut memperkuat hubungan agar tetap bertahan. 

PNPM GSC mengindikasikan kebutuhan pengembangan daerah baik fisik maupun non fisik, misalnya 
pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur, tetapi sebagai upaya perubahan sosial, budaya, dan 

nilai-nilai secara terpadu 

 

Keberlanjutan (sustainability) 

Setiap daerah memiliki visi, misi dan tujuan pembangunan dalam jangka panjang, dengan perubahan 
sistem sosial, ekonomi, perdagangan, teknologi, dan kebudayaan bukan suatu yang sifatnya temporal, 
incremental, dan jangka pendek oleh karena itu rencana daerah harus peka terhadap konflik dan 
kekerasan yang bisa terjadi lintas generasi dan lintas budaya, sehingga isu perdamaian diletakkan dalam 
kerangka kerja waktu tanpa batas. Program pembangunan membutuhkan kajian mendalam tentang 
sejarah konflik, kejadian dan pengalaman masyarakat dengan menelusuri secara komprehensif seluruh 
fenomena yang terjadi. Pendekatan peka konflik sebagai instrumen untuk menguji berbagai isu dan 
krisis yang diletakkan dalam visi dan misi, perubahan permanen, dan aktivitas yang berkesinambungan. 
Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), membangun perdamaian (peace 
building) merujuk pada penemuan sumber konflik dari konteks lokal, kemudian diterjemahkan dalam 
tindakan nyata. Rencana daerah hendaknya disusun dengan pertimbangan pengelolaan sumber daya, 
kelembagaan dan pelibatan lintas sektor dan lintas generasi. Artinya apa yang dilakukan oleh para 
aktivis atau pendahulu dalam membangun pilar utama perdamaian dapat dilanjutkan oleh generasi 
berikutnya secara berkesinambungan. 

 

Strategis (Strategic) 

Kebutuhan program pembangunan harus diletakan dalam kerangka pembangunan jangka panjang 
mencakup identifikasi dan penilaian (assessment) secara komprehensif. Rencana daerah meletakkan 
dasar-dasar filosofis dan sosiologis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan merujuk hasil 
analisis konflik dan kelembagaan, perumusan visi, termasuk juga program aksi yang  bersifat strategis. 
Program perdamaian secara mendasar ditetapkan melalui sebuah rencana pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan dan tantangan daerah ke depan. Program yang disusun sebagai respon masyarakat dari 
suatu proses belajar yang mempertemukan situasi, kebutuhan, tujuan dan rencana aksi terhadap visi 
pembangunan serta perubahan jangka panjang. Prinsip dan kerangka kerja strategis ini menjadi dasar 
bagi pemerintahan daerah, masyarakat serta pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan 
merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan menentukan fokus tindaklanjut penanganan 
konflik dan pelestarian perdamaian. 
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Infrastruktur 

Infrastruktur yang dimaksud mengacu pada pranata dan modal sosial, mekanisme, manajemen, dan 
kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung proses perubahan dalam mencapai visi dan tujuan 
perdamaian. Pendekatan peka konflik menyediakan landasan infrastruktur program pembangunan agar 

mampu mendukung dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain terhadap perdamaian. Infrastruktur 
perdamaian berfungsi sebagai ruang dan pondasi yang kuat bagi 
pemerintahan daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain 
untuk membangun sendi-sendi dasar perdamaian. Infrastruktur 
perdamaian diantaranya, modal sosial, hubungan sosial, nilai-nilai, dan 
ruang untuk melakukan transformasi konflik dan rekonsiliasi. Artinya, 
rencana daerah yang dapat memperkuat kohesi antarkelompok dan 
sistem sosial, kebijakan, kapasitas kelembagaan untuk melakukan 
perubahan dan tranformasi konflik dan sebagai titik tumpu dalam 
membangun kesalingtergantungan, strategi dan keberlanjutan program 
pembangunan. 

 

Hasil yang diharapkan 

Berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah penyusunan sebuah dokumen program pembangunan yang 
mengintegrasikan pendekatan peka konflik, maka hasil yang diharapkan dari proses penyusunan 
rencana program, sebagai berikut: 

Hasil Proses Strategis 

 tersedianya profil desa yang berisi status, posisi, dan kedudukan desa dalam penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan daerah, koordinasi antarunit kerja pemerintahan daerah misalnya dinas kesehatan, 
pendidikan atau pekerjaan umum, serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal 
(tantangan dan peluang) dalam kurun waktu tertentu; 

 tersedianya profil desa yang mengindikasikan dinamika konflik dan kebutuhan penguatan 
perdamaian sebagai bagian penting dalam pengelolaan konflik, integrasi dan sinkronisasi program 
serta koordinasi kelembagaan dalam optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa dan 
daerah dalam pelaksanaan program khususnya PNPM GSC; 

 tersedianya dokumen rencana pembangunan yang komprehensif yang memuat visi, misi Kepala 
Daerah Terpilih; tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah; prioritas 
program (ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb.) Tolok ukur dan target kinerja capaian 
program, pagu indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan. 

 

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif 

 profil kebutuhan program pembangunan sesuai kebutuhan bidang pelayanan, aspiratif, dan 
melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaannya. Profil wilayah atau daerah yang 
mengindikasikan kondisi sosial, kerentanan, ketidakseimbangan akses, kesenjangan, dan masalah 

Infrastruktur perdamaian 
dalam pembangunan desa 
atau daerah sebagai 
pondasi bangunan 
masyarakat beserta 
elemen lainnya yang 
menopang  kebutuhan 
pembangunan, 
penyelesaian masalah, 
pengelolaan sumber daya, 
kearifan lokal dan 
keberlanjutan program. 
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lainnya sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dan strategi intervensi dalam 
pelaksanaan pembangunan; dan 

 naskah kesepakatan para pemangku kepentingan dalam konsultasi publik pada tahapan penting 
perencanaan dan Musrenbang yang berisikan konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu 
pembangunan jangka menengah, rumusan tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan dan 
keuangan daerah dan program prioritas. 

 

Hasil Proses Politis 

 kesepakatan dan rekomendasi masyarakat hasil konsultasi dengan DPRD dengan kebijakan 
pembangunan dan peraturan pendukung lainnya; 

 kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan organisasi masyarakat dan pemangku 
kepentingan lain berkaitan dengan substansi kebijakan dan program strategis; 

 kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan pemerintahan daerah dalam hal ini kepala 
daerah berkaitan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Daerah yang mengindikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat; 

 Peraturan desa (Perdes) tentang Rencana pembangunan desa. 
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Pb 3 
480 menit 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS  

KONFLIK 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami konsep dasar Identifiasi dan analisis konflik 
dalam program PNPM GSC. 

2. Menelaah isu-isu kerentanaan sosial dalam  program PNPM 
GSC. 

3. Mengintegrasikan pendekatan peka konflik dalam 
pelaksanaan program PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 

 

egiatan identifikasi dan analisis konflik merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 
fasilitator untuk menelusuri dan menemukan permasalahan, nilai-nilai, faktor-faktor yang 
mendorong terjadinya konflik dan hal-hal yang mendorong terciptanya perdamaian. 

Proses penelusuran-penggalian informasi dan data yang akurat tentang suatu fenomena 
(konflik) yang terjadi dalam masyarakat akan membantu fasilitator dalam membuat rencana, 
menetapkan langkah-langkah atau tindakan dan evaluasi yang diperlukan. Melakukan 
identifikasi terhadap potensi konflik akan menghindari kesalahan fatal dalam menetapkan 
tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan, sehingga dapat menyebabkan konflik semakin 
meningkat. Oleh karena itu, fasilitator harus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam 
membantu atau mendampingi masyarakat agar mampu melakukan identifikasi dan analisis 
konflik secara tepat dan benar. 

Terdapat sejumlah alat (tools) yang dapat digunakan untuk mengumpulkan fakta, data 
dan informasi berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Alat identifikasi dan 
analisis ini telah dikembangkan dan digunakan di beberapa negara berkembang yang 
mengalami konflik. Menurut pengalaman, dengan memanfaatkan alat bantu ini, masyarakat 
lebih memahami tentang konflik yang mereka hadapi.  

Dalam pokok bahasan ini, dibahas beberapa alternatif alat bantu praktis yang bermanfaat 
dalam mengenal situasi konflik yang dapat digunakan fasilitator yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah atau daerah. Dalam kondisi tertentu fasilitator 
dapat menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat tanpa 
mengurangi tingkat akurasi dan kehandalan data dan informasi yang dikumpulkan untuk 
kebutuhan analisis serta pengambilan keputusan terhadap fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat. 

K 
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Topik 

 

 Konsep Dasar Identifikasi dan Analisis Konflik. 

 Tahapan Identifikasi dan Analisis Konflik. 

 Pemetaan Profil Dinamik Konflik; 

a. Analisis Siapa? 

b. Analisis Apa? 

c. Analisis Bagaimana? 

d. Analisis Dimana? 

 Studi Kasus Terpilih. 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Curah pendapat. 

 Studi Kasus 

 Simulasi dan Diskusi kelompok 

 Presentasi. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 3.1 - 10. 

 Lembar Kasus 3.1: “Konflik Maluku Utara”. 

 Bahan Bacaan 3.1: “Analisis Konflik dan Kerangka Kerja Pembangunan”. 

 Bahan Bacaan 3.2: “Metode Analisis Konflik”. 
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Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Identifikasi dan Analisis Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

 Galilah pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta sebagai 
berikut: 

 Apa yang dimaksud dengan Identifikasi dan Analisis Konflik? 

 Mengapa Anda dan masyarakat perlu melakukan identifikasi dan analisis konflik? 

 Kapan kegiatan ini dilakukan? 

 Siapa yang perlu dilibatkan dalam kegiatan ini? 

 Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan ini? 

2. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pendapat dan gagasannya tentang 
pertanyaan yang diajukan, kemudian di catat dalam metaplan hal-hal penting yang penting 
dari curah pendapat yang telah dilakukan. Hasilnya ditempelkan pada kertas flano atau flipt 
chart yang telah disediakan. 

3. Lakukan klarifikasi atas pandangan dan pendapat dari  peserta, dan buatlah kesimpulan 
tentang pengertian, prinsip-prinsip dan kerangka kerja analisis konflik. Fasilitator dapat 
memberikan penjelasan tambahan melalui presentasi dengan menggunakan media yang 
telah disediakan. 

 

Kegiatan 2: Tahapan Identifikasi dan Analisis Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya. 

2. Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam analisis konflik. Buatlah 
catatan tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta.  

3. Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk 
membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan 
yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya.  

4. Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan analisis 
konflik. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut: 

 Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam analisis konflik? 

 Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan tersebut?  
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 Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan kajian 
tersebut? 

 Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahapan analisis 
konflik? 

5. Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik 
sebagai berikut; 

 

Tabel: Tahapan Analisis Konflik 

 
Tahapan Kajian 

Dinamika Konflik 
Hasil 

Informasi dan 
Data 

Pelaku Catatan 

 
 
 
 
 

    

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian. 

 

6. Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno. 

7. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 
terhadap paparan yang disampaikan.  

8. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 3:  Pemetaan Profil Dinamika Konflik 

9. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

10. Sesi ini akan dilakukan praktek penyusunan profil daerah.  

11. Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah pemetaan konflik. Berikan kesempatan 
kepada peserta untuk bertanya dan meminta klarifikasi tentang hal-hal yang membutuhkan 
penjelasan lebih lanjut. 

12. Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 6.1).  

13. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno.  
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14. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi 
dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. 

15. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 4:  Studi Kasus Terpilih 

16. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada sesi sebelumnya (khususnya hasil tentang 
analisis apa). 

17. Pada kegiatan ini peserta akan melakukan studi kasus tentang isu atau masalah utama yang 
ditemukan dalam proses penyusunan profil desa/daerah dan analisis konteks yang telah 
dilakukan. 

18. Bagilah kepada masing-masing peserta selembar metaplan untuk diisi dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut; 

 Tuliskan menurut pendapat Anda permasalahan mendasar/krusial apa saja yang 
harus ditangani segera oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya? 

 Mengapa masalah tersebut sangat penting untuk ditangani?  

19. Mintalah peserta untuk menuliskannya dalam metaplan (1 masalah utama) kemudian 
tunjukkan salah seorang dari peserta untuk memfasilitasi proses identifikasi dan 
pengklasifikasian isu utama yang telah ditulis pada metaplan. Lakukan kesepakatan dalam 
pleno untuk memilih 1 (satu) masalah utama yang akan dibahas dalam kegiatan kelompok. 
(fasilitator menuliskan isu/masalah utama yang dipilih dan tempelkan di  papan tulis)  

20. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok (3 – 5 kelompok) untuk melakukan studi 
kasus tentang masalah utama yang disepakati untuk diuji bersama. misalnya; tentang 
kemiskinan, buta huruf, tingginya tingkat kematian ibu dan anak, tingginya kriminalistas, 
ketimpangan antardesa dll)   

21. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mengumpulkan informasi dan data terkait 
masalah yang  telah disepakati bersama. Gunakan sumber data dari Susenas, Laporan 
MDGs, atau hasil studi yang relevan. (Sebagai bahan kajian dapat menggunakan lembar 
kasus yang telah disediakan) 

22. Lakukan diskusi kelompok untuk melakukan pengujian dan analisis data. Kemudian hasil 
diskusi dituliskan dalam matrik sebagai berikut; 
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Tabel: Resume Hasil Analisis Data dan Informasi tentang Isu/Masalah Utama 

 

Masalah Utama Fakta atau Temuan 
Sumber Informasi  

dan Data 
Catatan 

 
 
 
 
 

   

 

23. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno.  

24. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi 
dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. 

25. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 

 

 

Catatan Penting 

 Dalam topik ini  pembahasan lebih difokuskan pada upaya menggali pemahaman peserta 
bagaimana memahami konteks, sikap, dan perilaku masyarakat sebagai bahan kajian dalam 
merumusakan program yang akan dianalisis dalam topik selanjutnya. 

 Pada sesi kerja kelompok, peserta diminta melakukan pemetaan dinamika konflik dengan 
menggunakan Lembar Kerja (LK) yang telah disediakan. Dalam prosesnya fasilitator memberikan 
asistensi dan konsultasi, jika peserta mengalami kesulitan. Hasil kerja kelompok dapat dijadikan 
bahan masukan dalam penyusunan profil desa atau daerah dengan menambah tajuk khusus 
tentang konflik atau perdamaian. Pampangkanlah hasil kerja kelompok dan berikan apresiasi 
terhadap hasil karya mereka. 

 Dalam pengumpulan informasi dan data pendukung diskusi atau studi kasus disarankan peserta 
memanfaatkan perangkat internet untuk melakukan penelusuran dan mendownload situs-situs 
resmi pemerintah atau lembaga studi lainnya tentang isu yang dibahas sebagai bahan pendukung. 

 

 

 

 
 
 
 
 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 53 

Lembar Kasus 3.1 
 

Konflik Maluku Utara 

 

 
Profil Demografis 
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki karakteristik sebagai negara multietnik. Di 
Indonesia diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 bahasa. Ada etnis yang besar dan ada yang kecil. 
Etnis besar di Indonesia antara lain: Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, 
Bugis, dan Cina. Sebagai Negara yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, 
hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan, dan kesenian orang Indonesia pun berbeda-beda menurut 
etnisnya. 

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau di 
Kepulauan Maluku. Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara – 3° 
Lintang Selatan dan124° – 129° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah : Samudera Pasifik di sebelah 
Utara, Laut Seram di sebelah Selatan, Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Maluku di sebelah 
Barat. Provinsi Maluku Utara mempunyai luas wilayah 145.818,1 km², terdiri dari 45.087,66 km² (30,92 
%) wilayah daratan dan 100.731,44 km² (69,08 %) wilayah perairan. 

Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten 
Halmahera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Sula dan 2 wilayah kota, yaitu Kota Ternate dan Kota 
Tidore Kepulauan, dengan 95 wilayah kecamatan, 690 desa dan 84 kelurahan 
Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim. Oleh karenanya sangat 
dipengaruhi oleh lautan dan bervariasi antara tiap wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera 
Tengah/Barat, Bacan dan Kepulauan Sula, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm. 

Topografi Provinsi Maluku Utara sebagian besar bergunung dan berbukit yang terdiri dari pulau-
pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan daratan. Pulau Halmahera 
mempunyai banyak pegunungan yang rapat dengan daratan yang luas. Pulau-pulau relatif sedang (Obi, 
Morotai, Taliabu dan Bacan) umumnya memiliki daratan yang luas diselingi pegunungan yang bervariasi. 
Luas seluruh kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara adalah 2.861.475 ha. Hasil hutan yang paling 
mendominasi adalah kayu hutan dan hasil produksi kayu. 

Sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura mempunyai keunggulan pada beberapa 
komoditas seperti padi, palawija, ubi-ubian, holtikultura, pisang, kacang tanah dan kacang hijau. 
Komoditas ini menawarkan peluang dan investasi di Provinsi Maluku Utara yang mempunyai prospek 
menarik pada pasar dalam maupun luar negeri. Komoditas unggulan dan andalan sub sektor 
perkebunan di Provinsi Maluku Utara antara lain : kelapa, kakao, pala, cengkeh, kopi, jambu mete. 
Daerah pengembangan adalah Pulau Halmahera, Pulau Sula, Pulau Obi, Pulau Morotai dengan 
komoditas prospektif yang dapat dikembangkan adalah kelapa, kakao, jambu mete dan vanilli. Selain itu 
masih ada peluang investasi untuk kelapa sawit di Halmahera Utara dan coklat di Halmahera Selatan. 

Peluang pengembangan usaha peternakan juga masih terbuka lebar seperti kambing, sapi, ayam 
buras, dan itik dengan padang pengembalaan yang cukup luas dan tersebar di Pulau Halmahera, Pulau 
Bacan dan Kepulauan Sula dan Bacan. Kondisi geografis Provinsi Maluku Utara sangat memungkinkan 
untuk pengembangan investasi perikanan. Provinsi ini memiliki potensi sebesar 478.382,50 ton/tahun 
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yang terdiri dari ikan pelagis besar sebesar 215.065,50 ton/tahun. Potensi lestari yang masih dapat 
dimanfaatkan sebesar 239.191,25 ton/tahun. Potensi komoditas unggulan dan kelautan adalah 
cakalang/tuna, ikan kerapu, mutiara, cumi-cumi, rumput laut dan sebagainya. Sedangkan potensi 
komoditas andalan antara lain ikan selar, ikan layang, kan teri, ikan demersal dan teripang. Peluang 
investasi lain adalah usaha pengalengan ikan di Pulau Halmahera, budidaya mutiara di Pulau Bacan, 
penangkapan ikan, dan pembesaran kerapu di Pulau Kayoa dan Kepulauan Sula. 

Pertambangan Maluku Utara sangat kaya akan potensi sumber daya mineral dan energi. Sumber 
daya mineral berupa bahan galian seperti nikel (Ni) dengan potensi yang diketahui sekitar 220 juta ton, 
dan tersebar di beberapa lokasi yaitu Tanjung Buli, Tanjung Gee, Pulau Bakal, Pulau Gebe, Pulau Obi 
serta Teluk Weda. Potensi sumber daya mineral lainnya seperti tembaga, perak, emas, mangan dan 
sebagainya. Selain itu potensi bahan galian non logam seperti batu gamping dan kalsit. 

Provinsi Maluku utara dengan berbagai pesona yang menarik baik budaya maupun alamnya. 
Semuanya memberikan nuansa kesejukan dan keindahan yang menarik bagi wisatawan dengan berbagai 
objek wisatanya. Dari segi budaya banyak atraksi-atraksi budaya yang menarik perhatian wisatawan 
mancanegara, diantaranya Cakalele, Tarian Soya-soya, Tarian Gala dan sebagainya. Selain itu ada objek 
wisata alam seperti Pantai Ake Sahu, Taman Laut, Pulau Gura Ici, Danau Duma dan Makele, Batu Lubang, 
serta berbagai objek wisata sejarah lainnya.Provinsi Maluku Utara memiliki flora dan fauna yang 
beraneka ragam dan beberapa diantaranya tidak terdapat di bagian lain wilayah Indonesia. Beberapa 
fauna yang merupakan endemik Maluku Utara seperti Kakatua Putih dan gagak Halmahera, disamping 
burung yang termasuk langka di dunia yaitu burung bidadari. 

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting di Provinsi Maluku Utara. 
Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah ini merupakan kepulauan dengan lautan yang luas. 
Prasarana pelabuhan laut di wilayah ini terdiri dari pelabuhan samudera dan pelabuhan muat 
barang.Sarana pelabuhan laut yang melayani kepulauan Maluku Utara terdiri dari kapal PELNI, kapal 
nusantara, angkutan penyebarangan dan pelayaran rakyat. Disamping kapal barang/peti kemas yang 
beroperasi Surabaya-Bitung-Ternate PP. 
 
Pekembangan Konflik 
Konflik di Maluku Utara adalah sebuah konflik yang punya rangkaian panjang dalam sejarah konflik di 
Indonesia. Dia berakar dari sejarah awal kelahiran kerajaan-kerajaan tua di Maluku Utara. Saat itu, di 
masa Kolano Cico atau Mashur Malamo (1257), usai era Momole, sudah ada perseteruanlaten antar klan 
raja/penguasa, baik di internal kerajaan maupun antar kerajaan. Bahkan Naida, jurutulis Kesultanan 
Ternate, yang menulis tentang mitos lahirnya raja-raja Moloku Kieraha, juga sudah mengungkap benih-
benih perpecahan itu. (lihat P. van der Crab, “Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en 
Maleischen text beschreven door den Ternataan Naidah”, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en 
Volkenkunde, The Hague, 1878). Sempat reda semasa Kolano Sidang Arif Malamo menjadi raja di 
Ternate (1322-1331), dan mengundang raja-raja di Maluku Utara, minus raja Loloda, dan dalam 
konferensi raja-raja di pulau Moti, mereka sepakat mengakhiri permusuhan antar sesama serta 
membentuk sebuah konfederasi longgar yang kemudian dikenal dengan Konfederasi Moloku Kieraha 
atau Persekutuan Empat Raja di Maluku. Konferensi ini kemudian dikenal dengan nama Moti 
Statenbond (1322). Sidang Arif Malamo, sesuai kesepakatan antar raja dalam konferensi itu, ditunjuk 
sebagai pemimpin konfederasi longgar atau “Kolano Ma-Dopolo”. (F.S.A. de Clerq). 

Meskipun konfederasi longgar ini hanya berumur 72 tahun, karena kemudian dibatalkan sepihak 
oleh kerajaan Ternate, namun persekutuan ini telah menghasilkan sesuatu yang fundamental, ikatan 
cultural masyarakat Maluku Utara. Ikatan ini, yang dikemudian hari coba ditautkan lagi dengan 
perkawinan antar keluarga raja-raja di Maluku Utara, menjadi pengikat yang diakui semua etnik di 
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seluruh wilayah Maluku—termasuk Ambon dan Seram. Dari sini rumusan tentang penyelesaian beragam 
konflik coba diatasi. Hal ini dapat dilihat dalam Francoise Valentijn (“Oud en Neew Oost Indien” S. 
Keijzer, Amsterdam, 1862). 

Banyak pihak yang menyakini konflik di Maluku Utara merupakan imbas dari konflik di Maluku 
Tengah (Ambon dan sekitarnya) yang sudah terjadi sejak pertengahan Januari 1999, awal konflik di 
Maluku Utara memiliki nuansa yang sangat berbeda. Konfik yang muncul di Teluk Kao, Halmahera Utara 
ini lebih menunjukkan nuansa persaingan etnis dan perebutan wilayah adat daripada perseteruan 
agama. Ketegangan di kawasan ini memuncak ketika pada tanggal 26 Mei 1999 diundangkan Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1999 tentang pembentukan kecamatan Makian atau malifut: 16 desa 
pendatang suku Makian digabung dengan 5 desa asli suku Kao dan desa asli suku Jailolo. 

Dari sudut pandang masyarakat Kao, pembentukan kecamatan Makian malifut yang ditetapkan 
dengan PP no. 42 itu sebagai pencaplokan tuan tanah adat mereka.Wilayah Malifut adalah bagian dari 
tanah adat suku Kao yang dipinjamkan sementara kepada warga Makian yang mengungsi karena 
kekhawatiran meletusnya Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Sementara itu warga Makian yang 
dipindahkan ke wilayah yang bernama Malifut ini merasa sebagai tugas atau keputusan dari 
Pemerintahdan merasa berhak atas tanah yang mereka alami. Benih pertentangan ini juga ditambah 
dengan kecemburuan orang Kao yang melihat orang-orang makian lebih berhasil dalam penghidupan 
mereka baik sebagai wiraswasta, pegawai negeri dan pengisi jabatan birokrasi, hingga menjadi pegawai 
perusahaan Tambang Emas Nusa Halmahera Minerals. Orang Makian bahkan terlihat secara sistematis 
mempersiapkan kawasan Malifut ini sebagai basis kediaman kedua mereka dengan memberi nama 
sebagai daerah Makian Daratan. Keadaan akan lebih menjadi parah ketika pembentukan kecamatan 
Malifut itu juga meliputi 5 desa dari kecamatan Kao dan 6 desa dari kecamatan Jailolo. Suatu 
pencaplokan ganda yang tentunya sangat sulit diterima oleh masyarakat Kao. Sementara bagi orang 
Makian keluarnya PP no. 42 itu merupakan peraturan yang harus dijalankan. Mereka meminta 
pemerintah untuk segera melaksanakan PP no 42 itu dengan berbagai aksi baik di Malifut maupun di 
Ternate yang saat itu menjadi ibukota Kabupaten Maluku Utara. 

Ketegangan makin memuncak pada bulan Agustus 1999, dan kerusuhan meletus pada tanggal 
18 Agustus yang mengakibatkan sebuah rumah terbakar. Bahkan sehari kemudian terjadi penyerangan 
antara warga desa Sosol (Kao) dengan warga desa Tahane (Makian) dan merembet ke desa Wangeotak. 
Akibat kerusuhan ini warga lima desa suku Kao yang dimasukkan ke wilayah kecamatan Malifut 
mengungsi ke Kao. Berita yang dibawa oleh warga kelima desa ini membuat marah suku Kao, sehingga 
mereka (yang Kristen maupun Islam) menyerang desa-desa orang Makian di Malifut pada tanggal 21 dan 
25 Agustus 1999. Penyerangan ini menyebabkan sekitar 2000 warga Makian di Malifut mengungsi ke 
berbagai wilayah. 

Dalam kerusuhan ini setidaknya 26 orang tewas dan ratusan terluka. Sebanyak 16 desa 
mengalami kerusakan: lebih dari 800 rumah hancur, termasuk fasilitas umum, seperti terminal, kantor 
kecamatan, dan pasar. Bangunan sekolah yang hancur sebanyak 81 unit. Sedangkan rumah ibadah yang 
rusak ada ada 17 mesjid dan sebuah gereja. Meskipun ada informasi bahwa sebenarnya tidak ada mesjid 
yang rusak, melainkan atap bangunan ibadah itu di ambil oleh pengungsi yang kembali setelah 
kerusuhan reda dan membutuhkan sarana untuk tinggal sementara. 

Setelah terjadi pertikaian yang disimbolisasi dengan penghancuran desa Popilo di Kecamatan 
Tobelo (sebuah desa Islam di kecamatan yang mayoritas Kristen), warga Islam tampak mengkonsilidasi 
serangan balasan. Niat ini terpenuhi ketika mereka berhasil menyerang desa Kristen Duma yang berada 
di kecamatan Galela yang mayoritas penduduknya Islam. Penyerangan ke desa Duma ini menjadi lebih 
berarti karena desa ini dianggap merupakan awal dan simbol kristenisasi di kawasan ini. Berdasarkan 
catatan dari pihak Kristen, laporan radio Hiversum telah terjadi serangan pihak Islam ke desa-desa 
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Kristen di Galela. Serangan ini terjadi secara beruntun dalam beberapa bulan ini mencapai puncaknya 
pada tanggal 19 Juni 2000 ke desa Duma yang mayoritas Kristen dan menampung beberapa pengungsi 
warga Kristen dari desa-desa Makate, Ngidiho, dan Dokulama. Peristiwa ini memakan korban yang 
cukup besar dan pengungsian warga Kristen ke Menado. Tidak ada catatan dari pihak Pemda, tetapi 
dilaporkan sekitar 200 orang menjadi korban dan 150 orang anak menjadi yatim piatu. Ini belum 
termasuk 200 orang pengungsi yang tenggelam bersama kapal Nusa Bahari. 

 Dalam peristiwa Duma ini pihak Kristen merasa bahwa aparat bersenjata tidak secara 
sungguh-sungguh melindungi mereka. Bahkan ada kecurigaan keterlibatan aparat dalam penyerangan 
dengan melihat besarnya korban yang tewas karena peluru standard ABRI. Pihak aparat sendiri 
beralasan pada keterbatasan personil dan timbulnya banyak korban karena situasi yang kacau dan tidak 
menentu.  
 
Perseteruan antara Ternate dan Tidore 
Kesultanan di Maluku Utara semula terdiri dari 4 kesultanan besar yang bersaudara, yaitu : Ternate, 
Tidore, Jailolo, dan Bacan. Di samping itu tercatat pula kesultanan Moti dan Makian, yang konon 
menjadi cikal bakal kesultanan Jailolo dan Baca. Melihat awal keempat kerajaan yang semula 
berkedudukan di pulau-pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian, keempat kesultanan yang berbasis 
kekuatan kelautan. Sementara di Halmahera terdapat kesultanan Moro dan Loloda yang berbasis pada 
pertanian. 

Keberadaan dan persaingan keempat kesultanan itu (Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan) 
bersamaan dengan kedatangan keempat negara atau bangsa barat yang berniat menancapkan 
kekuasaannya di bumi Maluku dan sekitarnya. Keempat bangsa itu adalah : Portugis, Spanyol, Belanda, 
dan Inggris. Dalam sejarahnya yang panjang sejak abad 15, pertemenan dan perseteruan antara 
keempat kesultanan dan empat bangsa barat itu merupakan kisah yang menarik. Pertukaran mitra dan 
perubahan musuh bukan hal yang jarang terjadi. Hal ini sesaat telah menimbulkan kebigunggan bagi 
keempat bangsa barat yang berhubungan dengan mereka. Tetapi akhirnya menjadi alat yang sangat 
ampuh untuk meruntuhkan kedigdayaan keempat kesultanan tadi. 

Di antara keempat kesultanan ini hanya dua kesultanan yang menunjukkan eksistensi yang 
cukup kuat, yaitu : kesultanan Ternate dan Tidore. Posisi dan keberhasilan kesultanan Ternate untuk 
menjadi yang paling kuat, tidak terlepas dari keberhasilan sultan Ternate dalam mendekati pemerintah 
kolonial Belanda, di samping latar belakang kesejarahannya yang paling kuat. Sementara itu Tidore 
sempat dipimpin oleh Sultan Nuku, pemimpin rakyat yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Tidore. 

Setelah Nuku menguasai Seram dan Bacan, pada pertengahan April 1797 Nuku berkerjasama 
dengan armada Inggris mulai mengepung Tidore. Pada waktu itu Sultan Tidore Kamaludin telah 
melarikan diri ke Ternate untuk meminta bentuan Belanda. Anehnya rakyat dan pembesar Tidore tidak 
ada yang memberikan perlawanan membela Sultan Kamaludin, bahkan mengangkat Nuku menjadi 
Sultan Tidore. 

Sepeninggal Inggris Ternate yang tetap bermitra dengan Belanda harus berhadapan dengan 
Tidore yang ingin tetap merdeka. Sayang perjuangan Tidore ini terpaksa melemah sesudah wafatnya 
Nuku. Sebagai mitra Belanda, kesultanan Ternate menjadi satu-satunya kekuatan yang menonjol di 
Maluku. Kesultanan Ternate juga mendapat berbagai kemudahan dan prioritas pembangunan, 
khususnya untuk kawasan pulau Ternate sendiri. 

Di masa sesudah kemerdekaan terjadi kemunduran posisi Kesultanan Teranate. Posisi Maluku 
Utara yang hanya setingkat Kabupaten dan kota Ternate sebagai kota kecamatan (hingga tahun 1982) 
merupakan kemunduran bagi eksistensi Kesultanan Ternate. 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 57 

Di awal konflik, kesultanan yang eksis tinggalah kesultanan Ternate. Ternyata konflik di kawasan 
ini telah mengubah perimbangan kekuasaan di Maluku Utara. Kondisi ini juga seakan membangunkan 
kesultanan Tidore yang sempat tidur pulas sesudah kejayaannya di abad 16-17, dan bangkitnya kembali 
kesultanan Bacan dan Jailolo. Dua kesultanan yang namanya nyaris tak terdengar dibalik hingar-bingar 
perseteruan antara kesultanan Ternate dan Tidore.Hal ini dapat di lihat ketika adanya usulan 
pembentukan Propinsi Maluku Utara, Sultan Ternate ternyata telah bergabung dengan Golkar untuk 
mencalonkan diri sebagai Gubernur di propinsi baru tersebut. Namun niat Mudafar Syah tersebut 
kandas ternyata calon yang kemudian di usung Golkar adalah adalah Abdul Gafur. Kegagalan Sultan 
Ternate tersebut untuk mendapatkan posisi calon gurbenur dari partai Golkar membuat beliau beralih 
partai ke Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan untuk mendapat kursi di legislatif. 

Keberhasilan Sultan Ternate dalam menduduki kursi anggota DPR-RI ternyata diiringi juga oleh 
keberhasilan sang permaisuri menduduki anggota DPD. Hal ini memicu kebangkitan kesultanan Tidore 
yang ditandai dengan keberhasilan Sultan Tidore sebagai anggota DPD. Kemunculan Sultan Tidore 
ternyata juga ikut memicu kedua kesultanan besar lainnya yaitu kesultanan Bacan dan Jailolo. Hal ini 
dapat dilihat dengan kemunculan Sultan Bacan menjadi Bupati Halmahera Selatan 2003-2008. 
Sedangkan Sultan Jailolo pada akhirnya mendapatkan jatah kursi di DPRD Halmahera Barat. 

 
Perebutan Sumber Daya Alam 
Salah satu kekayan alam di Maluku Utara adalah pertambangan seperti emas dan nikel. Aktivitas 
pertambangan emas banyak dilakukan di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara 
dengan Halmahera Barat, dan Kecamatan Malifut. Salah satu perusahaan tambang yang melakukan 
eksplorasi pertambangan adalah PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). Perusahaan ini mengeksploitasi 
emas di daerah Gosowong sejak tahun 1997. Seiring berjalannya waktu, ternyata NHM ini dianggap 
merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadinya konflik yang melibatkan 250 tenaga kerja beragama 
Islam dan Kristen di pertambangan PT. NHM di Gosowong, Kecamatan Kao diberhentikan sejak Oktober 
1999. Hal ini terlihat bahwa PT NHM tidak mau mengambil resiko terhadap dampak yang akan 
ditimbulkan darikonflik kedua belah pihak tersebut. PT NHM mengambil langkah untuk menganti 
pekerja-pekerja lokal dengan para pekerja di luar daerah, seperti: Ternate, Manado, Makasar dan Jawa.  
 
Pengaruh Kekuasaan (politik) 
UU No. 22/1999 yang mengurangi dominasi pemerintah pusat dalam pemerintahan di daerah, hal ini 
membuat kelompok pemerintah daerah cenderung untuk memusatkan perhatiannya untuk 
memperoleh hegomoni dalam pemerintahan. Persaingan antara kelompok birokrat Ternate dan non 
Ternate (Tidore, Makian) menjadi semakin runcing dengan adanya pemekaran wilayah. Beberapa 
birokrat Tidore melakukan kerjasama dengan suku Makian bertujuan untuk mengimbangi dominasi 
kelompok Ternate di pemerintahan. Seperti persaingan kedua kelompok ini dalam pemilihan gurbernur 
dan penetapan ibu kota propinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan sejarah persaingan antara Ternate dengan non Ternate di daerah Maluku Utara 
bisa di bagi ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok orang Ternate dan pengikutnya dan kelompok 
lainnya adalah kelompok bukan pengikut Ternate (Tidore, Makian, Bacan, dan lainnya). Rivalitas yang 
paling mencolok ada dalam perebutan kursi birokrat, apalagi setelah Maluku Utara menjadi propinsi 
tersendiri. Pada awalnya ada dua buah kubu dalam pemerintahan daerah yaitu ’kubu Selatan’ yang 
dimotori oleh orang-orang anti kesultanan Ternate dan ’kubu Sultan’. Tokoh-tokoh dari kubu Selatan 
adalah Sekwilda Maluku Utara I Taib Armayn, Walikota Ternate Syamsir Andili, Bupati Maluku Utara 
Asegaf, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili. Selanjutnya kelompok ini mendapat dukungan dari 
masyarakat Islam dan mahasiswa Makian yang sedang belajar di Universitas Khairun. Kelompok ini 
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diduga memiliki jalur langsung dengan pemerintahan pusat, hal ini dapat di lihat dengan naiknya para 
pemimpin Dati II yang terdiri dari birokrat kubu Selatan. 

Sedangkan kubu ’Sultan’ terdiri dari sultan Ternate Mudaffar Syah, dewan adat, masyarakat 
pendatang, warga Ternate bagian Utara, masyarakat Kristen di Halmahera Utara. Pertentangan antara 
kubu ’Sultan’ dan kubu ’Selatan’ mengenai perebutan kursi gubernur Maluku Utara, pemilihan ibukota 
propinsi sehingga mengakibatkan terjadinya konflik terbuka antara kubu ’Selatan’ di dukung oleh 
pasukan Putih sedangkan kubu ’Sultan’ di dukung oleh pasukan Kuning. 

Dalam perebutan kursi Gubernur di propinsi Maluku Utara, Sultan Ternate sebagai seorang 
tokoh Golkar pada waktu itu sangat berambisi untuk menjadi gurbernur Maluku Utara. Namun 
langkahnya terhambat oleh Bahar Andili (bekas Bupati Halmahera Tengah), dan drs. Thaib Armain 
(berasal dari suku Makian) yang memiliki ambisi yang sama. Campur tangan bekas pejabat Orde Baru 
semakin memperkeruh kondisi, dimana ketika dilakukan pemilihan pada tanggal 5 Juli 2001 akhirnya 
dimenangkan oleh bekas Menpora Abdul Gafur. Walaupun akhirnya keputusan ini dianulir karena 

adanya dugaan politik uang dan Sultan Ternate harus melepaskan ambisinya untuk menjadi gurbenur 
Maluku Utara. Bahar Andili juga harus melepaskan impiannya kepada Sarundajang (Suku Morotai). 

Camat Makian (Abdullah Assegaf) bersama beberapa pejabat Makian di pemerintah daerah 
berambisi untuk menjadikan Malifut sebagai ibukota calon Kabupaten Maluku Utara berdasarkan PP 
No.42/99 yang berisikan penetapan batas wilayah kecamatan Kao dan Malifut. Penduduk kecamatan 
Kao, khususnya 5 desa Soa Pagu yang memliki kedekatan historis dengan orang Kao tidak mau 
menerima penetapan sesuai PP. Hal ini menimbulkan keteganggan antara warga Kao dengan penduduk 
pendatang Makian. Hali inilah pemicu terjadinya konflik di Maluku Utara (1999-2004), namun pada awal 
konflik ini bisa di pandamkan pada Agustus 1999 oleh Sultan Ternate. Namun dalam pelaksanaan banyak 
keputusan Sultan yang dinilai merugikan warga Makian. Contohnya Sultan meminta Warga makian 
untuk pindah lebih dulu dari Malifut. Maka konflik antara Suku Makian dan Kao terjadi kembali pada 
tanggal 24 dan 25 Oktober 1999 dan menyebabkan warga Makian harus keluar dari Malifut. Hal ini 
direspon oleh Camat Malifut (Husen Koda) yang memobilisasi mahasiswa Malifut di Universitas khairun 
Ternate untuk melakukan tekanan terhadap Suku Kao. 

Kawasan Malifut secara sejarah memilki kaitan dengan Sultan Ternate menjadi rebutan antara 
warga Makian (dalam sejarah merupakan pendukung kubu kesultanan Tidore) dengan warga Kao yang 
merupakan pendukung setia Sultan Ternate. Pejabat Makian yang ada pada waktu itu mendominasi 
birokrasi pemerintahan tidak tinggal diam dan bekerjasama dengan kelompok Tidore mereka mulai 
memikirkan untuk membangun kekuatan tandingan bagi kesultanan Ternate. Apalagi dengan adanya 
penambangan emas di daerah tersebut semakin menambah kompleks permasalahan. 

Hal yang menarik adalah muncul kembalinya kesultanan Jailolo dan Bacan dalam waktu 
bersamaan dengan kesultanan Tidore. Berdasarkan sejarah masa lalu tidaklah mengherankan apabila 
saat ini sultan Bacan memiliki kedekatan degan Sultan Tidore sementara Sultan Jailolo lebih deket 
kepadakesultanan Ternate. Hal ini dapat dilihat Sultan Jailolo yang pernah menjadi kader Golkar 
bersama Sultan Ternate mengikuti jejak Sultan Ternate dengan pindah ke PDK, dan atas dukungan 
Sultan Ternate, beliau menjadi anggota DPRD Halmahera Barat. 

Di pihak lain, Sultan Bacan (Gahral Syah) menduduki posisi Bupati Halmahera Selatan. Gahral 
Syah merupakan bagian dari kekuatan anti kesultanan Ternate bisa dilihat ketekia sebelum menjadi 
Bupati Halmahera Selatan, menduduki jabatan sebagai Bupati Maluku Utara mengantikan Abdullah 
assegaf. Konflik antara Sultan Ternate dengan Abdullah Assegaf sangat terlihat dari pendapatnya yag 
bersifat profokatif dan hal ini berakibat dibakarnya kantor bupati Maluku Utara tahun 1997 oleh para 
pendukung Sultan Ternate.  
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Bupati Halmahera Tengah menyiapkan kota Sofifi untuk dijadikan Ibu Kota propinsi Maluku 
Utara. Beliau juga menginginkan agar Tidore dijadikan ibukota propinsi transisi. Sebaliknya keinginan 
Bahar Andili, kubu Sultan Ternate juga menginginkan agar Ternate manjadi Ibukota transisi propinsi 
Maluku Utara. Akhirnya, Ternate ditetapkan sebagai ibukota propinsi transisi, sedangkan untuk jangka 
panjang kota Sofifi akan ditetapkan menjadi ibukota propinsi. Meskipun Ternate dijadikan ibu kota 
transisi, tetapi di sana masih ada Syamsir Andili yang akan merongrong keinginan pendukung Sultan 
Ternate. 
 

Daftar Pustaka 
 

Greetz, Clifford. Politik Kebudayaan (terjemahan), Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992. 
Ju Lan, Thung (ed.). Konflik di Indonesia : Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2003. 
Hutington, Samuel. The Clash of Civilasation and the Remaking of World Order, New York : Simon and Schuter, 

1997 
Issacs, Harold R. Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 
Sitohang, Henry H. Menuju Rekonsiliasi di Halmahera, PPRP Jakarta, 2003. 
Tamagola, Tamrin Amal. Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu, Jakarta, 2004. 
Yuniarti, Sri, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko. Konflik Maluku Utara: Penyebab, 

Karakteristik, dan Penyelesaiana Jangka Panjang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Jakarta. 
http://indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-maluku-utara/profil-daerah.html 
reyhan07.wordpress.com/2009/07/03/profil-maluku-utara/ 

http://indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-maluku-utara/profil-daerah.html


Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

60 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 61 

Lembar Kerja 3.1 
 

LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

Kajian Profil Dinamika Konflik 

 
KELOMPOK   : ………………………………………………… 
Ketua Kelompok : ………………………………………………… 
Anggota   : ………………………………………………… 

      : ………………………………………………… 
      : ………………………………………………… 
      : ………………………………………………… 
 

1) Pokok Bahasan  : 1.  Analisis Pemangku Kepentingan 
  2.  Analisis Masalah 
  3.  Analisis Bagaimana 

2) Bahan dan Alat  : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna 
 2.  Dokumentasi 

3) Waktu Pelaksanaan : 2 – 3 x 40 menit 

 

Petunjuk Umum 

Kajian dinamika konflik dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan penyusunan profil 
desa, kecamatan atau daerah khusunya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 
masyarakat. Meskipun terdapat kekhususan dalam penggunaan alat analisis dan proses yang dilakukan 
secara partisipatif. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam melakukan kajian dinamika konflik di 
tingkat masyarakat. 

 

Langkah 1 : Analisis Pemangku Kepentingan (Analisis Siapa) 

1. mengkaji kembali data pendukung profil desa atau daerah dan hasil pemutakhiran informasi/data 
yang terkumpul. 

2. Berdasarkan data tersebut identifikasikan pokok permasalahan, ketidakharmonisan dan ketegangan 
antarkelompok yang tercermin dalam data gambaran umum desa/kecamatan; 

3. menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat dengan membuat sosiogram 
kelembagaan (antarkelompok/lembaga) secara grafis untuk memetakan pengaruh dan kekuatan 
hubungan setiap unsur di masyarakat; 

4. merujuk pada hasil kajian bagan kelembagaan  lakukan analisis lanjutan untuk mengenal 
sejauhmana pengaruh dan kekuatan hubungan antarkelembagaan di tingkat desa/kecamatan/ 
kabupaten/kota; 

5. buatlah gambar visual berupa sosiogram kelembagaan dengan menunjukkan tingkat kekuatan 
hubungan dan kerentanan antarkelompok/lembaga yang ada di tingkat desa/kecamatan/ 
kabupaten/kota,  
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6. berdasarkan pembahasan tersebut, identifikasi masalah dan potensi yang dihadapi tentang 
pengaruh dan kekuatan hubungan antarkelompok/lembaga masyarakat dengan mengisi tabel 
sebagai berikut; 

 

No Lembaga Masalah Potensi 
(1) (2) (3) (4) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

  

Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan daftar organisasi dan kelembagaan yang ada di masyarakat 
Kolom (3)   : Tuliskan masalah terkait dengan konflik atau ketidakharmonisan 
Kolom (4)   : Tuliskan potensi penyelesaan masalah yang tersedia 

 
 

 

Langkah 2 : Analisis Masalah (Analisis Apa) 

1. berdasarkan hasil analisis siapa (pelaku/aktor) pada langkah sebelumnya, identifikasikan faktor-
faktor yang menyebabkan perselisihan antarkelompok/lembaga/pelaku dengan menggunakan 
teknik pohon masalah; 

2. buatlah gambar visual berupa peta permasalahan atau ’pohon masalah’; 

3. identifikasikan pokok persoalan yang diperselisihkan atau menimbulkan kesenjangan sosial dan 
ketidakharmonisan dengan menetapkan sebagai inti (core problems) masalah dan digambarkan 
sebagai batang; 

4. berdasarkan masalah inti tersebut, lakukan pembahasan secara mendalam faktor-faktor 
penyebabnya dan gambarkan sebagai akar masalah; 

5. telusuri secara mendalam akibat (dampak) yang ditimbulkan dari  masalah yang diperselisihkan dan 
gambarkan sebagai daun atau ranting; 

6. buat hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel sebagai berikut; 
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No Masalah Sebab Akibat Potensi 
(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah utama yang diperselisihkan oleh para pihak yang berkonflik 
Kolom (3)   : Tuliskan faktor penyebab dari masalah  
Kolom (4)   : Tuliskan potensi yang tersedia  
Kolom (5)   : Tuliskan potensi atau sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut 

 
 

Langkah 3: Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat (Analisis Bagaimana) 

1. berdasarkan hasil ’analisis siapa’ dan ’analisis apa’ pada kegiatan sebelumnya, identifikasikan faktor-
faktor pendorong dan penghambat upaya perdamaian; 

2. buatlah gambar visual berupa bagan ’sirip ikan’ untuk menggali faktor pendorong dan penghambat 
dengan mengidentifikasi penyebabnya dalam setiap topik; 

3. tuliskan masalah inti sebagai pokok persoalan yang dihadapi oleh daerah dan akan dibahas oleh tim 
bersama masyarakat (gunakan hasil pembahasan sebelumnya); 

4. identifikasikan faktor-faktor pendorong bina damai yang selama ini menjadi bagian kehidupan 
masyarakat; 

5. galilah beberapa penyebab dari setiap faktor tersebut untuk menemukan cara yang paling efektif 
dalam mengelola konflik; 

6. identifikasikan faktor-faktor penghambat bina damai yang dapat menghambat proses pembangunan 
di desa/kecamatan/kabupaten; 

7. galilah beberapa penyebab dari setiap faktor penghambat untuk menemukan cara yang paling 
efektif dalam mengurangi dampak konflik; 

8. buat hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel sebagai berikut; 

 

No Masalah Faktor Pendorong Faktor Penghambat 
(1) (2) (3) (4) 
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Keterangan: 
Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah di daerah terkait dengan konflik. 
Kolom (3)   : Tuliskan faktor pendorong bina damai yang dimiliki oleh masyarakat 
Kolom (4)   : Tuliskan faktor penghambat bina damai yang dihadapi masyarakat 

 
 

 

 

Catatan Penting 

Salah satu kemampuan penting yang perlu dikuasi fasilitator dalam mengelola konflik dalam 
masyarakat yaitu, mengintegrasikan perangkat analisis konflik dalam kerangka kerja PNPM GSC yang 
sedang berlangsung. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlu didukung oleh perangkat pengumpul 
data dan analisis terhadap situasi dan kondisi masyarakat terutama memetakan konflik yang terjadi dan 
memformulasikan strategi dan merumuskan kerangka aksi untuk menyelesaikannya. Berbagai alat 
bantu dan teknik identifikasi dan analisis konflik yang dijelaskan dalam modul ini, bukan satu-satunya 
cara yang sesuai untuk berbagai kepentingan dan bukan merupakan proses yang kaku. Anda sebaiknya 
lebih memahami secara mendalami karakteristik dari setiap alat atau teknik yang digunakan agar Ada 
tidak terjebak dengan kesalahan fatal dalam melakukan generalisasi atau penyimpulan. Disarankan 
agar Anda melakukan adaptasi terhadap alat-alat bantu ini, jika perlu disesuaikan dengan keadaan 
tertentu yang sedang dianalisis. Jangan merasa Anda harus mengikuti tahapan-tahapan yang 
dianjurkan dalam modul ini, jika ternyata ditemukan kesulitan atau tidak sesuai dengan dalam konteks 
yang Anda analisis, usahakan sekreatif mungkin untuk memilih dan menggunakan pendekatan lain yang 
dianggap sesuai. 
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Bahan Bacaan 3.1 
 

Analisis Konflik dan  

Kerangka Kerja Pembangunan 
  

  
  
Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, ketika berinteraksi, berkomunikasi 
dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam berbagai kondisi dan peristiwa. Analisis konflik 
dalam konteks pembangunan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, menemukan dan 
memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif dalam kerangka program pembangunan 
mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Konflik adalah mengenai persepsi dan pengertian 
orang-orang mengenai kejadian, kebijakan dan institusi. Analisis konflik membantu para pemangku 
kepentingan untuk mempertimbangkan kembali perspekstif mereka, yang lebih sering sangat 
dipengaruhi oleh emosi, salah-pengertian, asumsi, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi-
situasi konflik, emosi dapat dengan mudah mengalahkan logika dan kenyataan. Karena itu penting untuk 
membedakan opini dari fakta. Analisis konflik bukan kegiatan penelusuran yang berdiri sendiri tetap 
berkaitan erat dengan elemen dan tugas pokok pengembangan dan pola pengelolaan konflik secara 
berkelanjutan. 

 

Mengapa Analisis Konflik Diperlukan ? 

Persoalan pembangunan membutuhkan situasi dan kondisi stabil. Salah satu syarat keberhasilan 
pembangunan adanya kondisi kondusif dan terkendali. Pembangunan akan sulit dilaksanakan, jika 
kondisi masyarakat dalam situasi krisis dan anomali (ketidakpastian). Pembangunan itu sendiri 
membutuhkan infrastruktur yang kuat karena aktivitas yang dilaksanakan sangat kompleks dan memiliki 
pengaruh yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semakin maju kebutuhan dan harapan 
masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, maka semakin cepat pula proses perubahan yang herus 
dilakukan. Pemahaman yang benar tentang situasi dan keadaan suatu masyarakat akan membantu 
dalam memetakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Terutama berkaitan dengan situasi dan 
keadaan masyarakat menyangkut hubungan sosial. sumber daya, nilai-nilai yang telah terbangun, 
pendapatan masyarakat, sistem distribusi, kebijakan, pengaruh global dan penyebab ketidakstabilan 
yang mungkin terjadi dan dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.  

 Semakin banyak para pendamping atau juru damai memahami kondisi nyata wilayah kerjanya, 
semakin sedikit kemungkinan terjadi kesalahan dalam menyusun rencana kerja dan tindakan yang harus 
dilakukan dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, semakin besar peluang bagi fasilitator untuk berperan 
dan bekerjasama dengan para para pemangku kepentingan secara efektif. Manfaat kegiatan identifikasi 
dan analisis konflik bagi fasilitator diantaranya : 

 Menggali isu-isu strategis berkaitan dengan konflik dan kondisi sosial yang perlu mendapat 
perhatian. 

 Membangun pemahaman bersama tentang hubungan konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dan 
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agama yang lebih luas dan mendalam untuk kepentingan pengelolaan konflik.  

 Menetapkan prioritas isu yang akan ditangani. 

 Melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap dampak dari konflik yang terjadi. 

 Mengenal akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik untuk merumuskan dan 
menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menanganinya. 

 Mengenal motif dan insentif para pemangku kepentingan berupa harapan, kebutuhan dan 
pandangan masyarakat tentang konflik. 

 Mengidentifikasi pola dan bentuk hubungan antara para pemangku kepentingan. 

 Menggali dan mengumpulkan informasi berkaitan dengan gejala, permasalahan dan dinamika 
konflik dan informasi lain yang berkaitan. 

 Menilai kapasitas kelembagaan dalam mengelola konflik. 

 Mengenal sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun hubungan (jejaring) dengan para 
pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian. 

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam memecahkan masalah, menentukan masa 
depan, dan analisis dari para pemangku kepentingan lokal untuk menangani konflik. 

 Melibatkan peran aktif perempuan dalam menganalisis konflik. Kerjasama antara pria dan wanita 
mempertimbangkan isu-isu yang timbul dari peran dan tanggungjawab yang berbeda. Kaum 
perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam struktur sosial dan sejumlah strategi tertentu. Hal 
lain untuk mengikis kelemahan berkaitan dengan partisipasi, keragaman, keberlanjutan dan 
efektifitas dalam analisis yang dilakukan. 

 

Prinsip-Prinsip dalam Analisis Konflik 

Analisis konflik didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat memiliki struktur dan tingkat yang 
sangat kompleks dan membutuhkan kerangka kerja komprehensif untuk memahami masalah, persepsi, 
pertentangan antara kelompok, sumber daya, kelembagaan dan membangun aksi bersama dalam 
masyarakat. Oleh kerena itu, dibutuhkan pedoman berupa prinsip-prinsip yang disepakati bersama 
berdasarkan informasi yang lengkap. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis 
konflik. 

 analisis terhadap isu dan fenomena konflik yang terjadi. Tidak mudah merancang dan menguji alat 
bantu atau teknis analisis yang mampu meningkatkan kesahihan dari perangkat yang disusun.  

 Partisipasi berbagai pihak atau pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi, penelusuran, 
penilaian dan merumuskan visi bersama. Keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik sangat membantu 
dalam merancang kegiatan dan menetapkan pokok strategi dalam penanganan konflik dan 
membangun keberlanjutan. 

 Analisis konflik harus menguji konteks pengembangan secara komprehensif mencakup aspek sosial, 
ekonomi, politik, sumber daya alam dan isu-isu global. 

 Kondisi psikologis pihak-pihak yang berkonflik merupakan aspek penting dalam pengelolaan konflik. 
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Hal ini tidak berarti bahwa fakta lebih penting daripada persepsi atau perasaan, karena para 
pemangku kepentingan memiliki cara yang berbeda dalam memahaminya. 

 Transformasi sosial merupakan hal penting dalam menyediakan ruang kerjasama dalam mengelola 
konflik. Hal ini juga mencakup upaya peningkatan kapasitas lokal dalam penanganan konflik secara 
terintegrasi. 

 Acuan waktu mencakup perencanaan, implementasi strategi, evaluasi dan tindak lanjut dalam 
kerangka penahapan konflik. Aktivitas analisis konflik hendaknya menetapkan cakupan pekerjaan 
dan rentang waktu penyelesaian berdasarkan indikator pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

 Fleksibilitas dan penyesuaian dalam menentukan perangkat dan cara menggunakannya bersama 
kelompok. Pertimbangkan pula pada saat mana mengintegrasikan dengan perangkat lainnya. Setiap 
tindakan atau program hendaknya dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan tingkat 
penerimaan masyarakat.  

Karakteristik informasi dan data yang dikumpulkan akan berbeda pada setiap kasus. Kerapkali 
informasi yang lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit, namun tidak semua informasi relevan, 
valid, dapat dipercaya atau berguna dalam penarikan kesimpulan. Kebutuhan informasi perlu dibatasi 
oleh beberapa faktor diantaranya waktu, tenaga ahli, dan sumberdaya. Pembatasan definisi dan 
metodologi perlu dilakukan dalam melakukan analisis konflik agar terhindar dari penyimpulan—
keputusan yang tidak tepat. 

 

Analisis Konflik sebagai Proses 

Analisis konflik bukan merupakan suatu tujuan atau target akhir dalam persoalan konflik. Analisis konflik 
merupakan bagian dari proses belajar masyarakat dalam membangun kesadaran kritis dan kapasitas 
untuk mengidentifikasi, menelaah dan merumuskan aksi bersama berkaitan isu-isu (membangun 
kapasitas). Untuk mewujudkan proses pembelajaran, analisis konflik harus dijalankan secara partisipatif. 
Melalui pertukaran informasi, orang kemungkinan besar menjadi fokus pada masalah nyata dalam 
proses negosiasi. Meskipun demikian, orang-orang kemungkinan akan menjadi berhati hati dalam 
pengungkapan beberapa jenis informasi. Secara praktis analisis konflik dilakukan pada beberapa tahap 
penting sebagai berikut; 

Langkah 1 – Persiapan dan perencanaan.  

Persiapan dilakukan untuk menentukan kerangka acuan dan karakteristik tugas tim yang akan 
melakukan pengumpulan data dan informasi penting tentang konflik. Kerangka acuan berisi panduan 
kerja dalam melakukan analisis mencakup ruang lingkup kegiatan penelusuran, tujuan, output, 
metodologi, waktu, dan rencana biaya. Disamping itu ditetapkan pula pelaku yang terlibat dalam proses 
penyusunan draft dan pengumpul data. Disarankan kombinasi tim paling tidak terdiri dari unsur 
masyarakat (orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik, tenaga ahli atau fasilitator dan pelaku 
lainnya yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengkaji informasi sekunder yang tersedia dan 
mengembangkan ide, gagasan dan asumsi awal mengenai konflik.  

Langkah ke 2 – Sosialisasi.  

Setelah acuan dan tim terbentuk, selanjutnya melakukan kontak awal kepada para pemangku 
kepentingan, agar seluruh kegiatan ini mendapat ruang dan dukungan penuh dari masyarakat. Dan 
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apabila suatu saat terjadi persoalan yang menghambat proses penilaian dapat diselesaikan dengan 
cepat. Jelaskan peran yang perlu dimainkan oleh para pemangku kepentingan, dengarkan permasalahan 
dan kesulitan yang dihadapi serta perangkat pendukung lain yang digunakan.  

Langkah ke 3 – Kajian awal konflik 

Langkah selanjutnya fasilitator melakukan penilaian cepat (rapid assessment) untuk melakukan 
pengumpulan dan memferifikasi data-informasi tentang potensi, kebutuhan dan situasi sosial 
masyarakat secara partisipatif. Pada tahap ini, dapat dilakukan bersama masyarakat dengan membentuk 
tim atau kelompok kerja atau jika fasilitator setuju agar tidak terlibat, masyarakat dapat 
merekomendasikan tindakan selanjutnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Identifikasi 
kebutuhan dan analisis konflik yang dilakukan merupakan langkah strategis dalam memasuki wilayah 
konflik dan melakukan pengujian terhadap instrumen untuk menyusun rencana strategis dalam 
mendorong upaya perdamaian. Fasilitator menempatkan posisi sebagai penggerak untuk mendorong 
proses penilaian, dan penemuan akar persoalan konflik, kelembagaan dan peran yang telah dilakukan 
oleh para pemangku kepentingan itu sendiri. Semua pemangku kepentingan mengikuti alur proses, 
metode, memahami tujuan dan hasilnya serta mampu menggunakannya untuk pengambilan keputusan. 
Dengan demikian, tugas fasilitator adalah untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan 
memvisualisasikan secara sederhana seluruh alur proses serta target hasil yang hendak dicapai. 

Langkah 4 – keterlibatan masyarakat secara dalam 

Melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan menganalisis Konflik sangat 
penting dilakukan agar informasi dan data yang terkumpul memiliki kehandalan dan kesesuaian dengan 
kondisi yang sesungguhnya. Pembagian tugas dan wewenang para pemangku kepentingan tercermin 
pada posisi, kepentingan dan kebutuhan serta sejauhmana peran mereka dalam konteks konflik yang 
terjadi. Proses penelusuran bersama akan mendorong lebih awal terhadap upaya pencairan suasana 
diantara mereka yang terlibat konflik. Diharapkan mereka belajar mengenal masing-masing dan 
menyadari pentingnya rencana bersama untuk menghentikan pertikaian dan membangun kebersamaan. 
mereka yang dibandingkan dengan para pemangku kepentingan yang lain.  

Fasilitator dapat melakukan analisis konflik secara terpisah jika dianggap prosesnya terlalu berat 
dan sulit untuk disatukan dalam kegiatan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan 
beberapa pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, pada tahapan 
tertentu, fasilitator dapat membagi tugas para pemangku kepentingan yang berbeda untuk menganalisis 
hal-hal yang spesifik dalam upaya mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan sudut 
pandang masing-masing pihak. Maksud dilakukan analisis partisipatif agar para pemangku kepentingan 
memiliki pemahaman yang sama tentang apa, mengapa dan bagaimana konflik yang terjadi, serta 
implikasinya bagi semua pihak. Bagi pemangku kepentingan yang berbeda, hal ini dapat berarti 
mempersempit atau memperlebar cakupan dari isu-isu yang akan digali. Jika semua pihak sepenuhnya 
memahami proses, hal itu akan meningkatkan kapasitas dalam memecahkan permasalahan di masa 
datang. 

 

Instrumen dan Alat Bantu  

Konflik dapat dianalisis dengan bantuan sejumlah alat bantu atau instrumen penilaian sederhana, 
praktis dan dapat digunakan seusai dengan kondisi lokal. Pemanfaatan instrumen tersebut didasarkan 
pada tujuan, jenis data yang akan dikumpulkan dan kapasitas tim atau kelompok yang melakukan 
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penilaian. Instrumen digunakan tidak secara kaku tetapi dapat diadaptasikan sesuai dengan situasi 
spesifik dan kebutuhan. Beberapa manfaat dari penggunaan instrumen atau alat bantu analisis konflik 
diantaranya: 

 Memberikan informasi dalam bentuk “peta mental” yang bermanfaat untuk menentukan pilihan 
kegiatan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Instrumen bermanfaat pula sebagai panduan 
bagi para para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang akan 
diajukan dan dikumpulkan untuk bahan kajian lebih lanjut. 

 Memvisualisasikan secara sederhana dan mudah dipahami tentang kondisi sosial dan konflik yang 
terjadi. 

 Membantu dalam menyusun pemahaman bersama tentang isu-isu konflik, kondisi kekerasan, peran 
kelembagaan dan hal-hal lain yang perlu digali sebagai bahan pengambilan keputusan. 

 Mendorong peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang terlibat 
dalam konflik untuk memahami dan mengenal konflik secara benar dan menentukan kegiatan atau 
upaya penyelesaian dalam kerangka strategi pembangunan perdamaian secara berkelanjutan. 
Pemahaman bersama antara para pemangku kepentingan dan para mediator, termasuk 
pemahaman atas dampak konflik dan implikasinya terhadap penghidupan dan kepentingan banyak 
pihak. 

 Mendorong tukar-informasi dan studi silang tentang berbagai pengalaman yang berbeda dari 
masing-masing kelompok berkaitan dengan konflik yang dihadapi. 

 Menyediakan informasi esensial, pengecekan silang informasi, terutama ketika beberapa 
instrumen/alat digunakan untuk tujuan yang sama.  

 Fasilitator perlu memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan kelemahan dan kesulitan yang 
dihadapi dalam menggunakan instrumen analisis konflik, diantaranya. 

 Perbedaan latar belakang budaya: Perbedaan nilai dan budaya sulit untuk dihindari, terutama 
hambatan komunikasi dan bahasa. Terkadang masyarakat sulit untuk menjelaskan dan 
mengekspresikan ide-ide, pengalaman, kekhawatiran dan kepentingan lainnya. Misalnya, kelompok 
petani yang sulit memahami tentang peta sosial dan potensi sumber daya yang harus mereka 
gambar dengan istilah yang beragam. Meskipun berdiskusi dan berdialog dengan bahasa yang sama, 
pihak luar sulit untuk memahami dan menghayati peristiwa, kejadian, atau nilai-nilai lokal yang 
berlaku. Pada saat yang sama, orang lokal tidak menyadari apa yang tidak diketahui oleh pihak luar. 

 Kendala bahasa, beberapa instrumen penilaian membutuhkan syarat penguasaan baca dan tulis, 
meski perangkat lainnya dirancang dalam bentuk komunikasi lain misalnya visualisasi bentuk, 
gambar atau simbol. Umumnya rancangan penilaian cepat (rapid assessment) berupaya 
menghindari hambatan ini, sehingga instrumen yang dikembangkan dapat diadaptasi dengan 
menggunakan bahasa atau pemaparan secara visual sehingga siapapun dapat memahami 
maksudnya. 

 Kendala waktu, ruang, keahlian dan sumberdaya lain: Persoalan keterbatasan kapasitas fasilitator 
dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam analisis konflik mungkin muncul terutama 
sebagian berlatar belakang pendidikan yang berbeda atau kurangnya pengalaman dalam 
menggunakan alat-alat itu. Disisi lain, beberapa petugas pemerintah, mendesak tercapainya 
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penyelesaian secara cepat atau terdapat kekurangan sumberdaya dan keahlian untuk 
mengumpulkan informasi di tempat-tempat yang sulit dijangkau dalam waktu cepat.  

 Terbatasnya kualitas sumber informasi yang dapat diakses, fasilitator perlu menggali data sekunder 
di perpustakaan atau tempat tertentu yang jauh dan khusus, seperti arsip sejarah, dokumen data 
pemerintah dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia. Fasilitator dan pemangku kepentingan 
jangan terlalu berambisi untuk menggali informasi yang dalam dan sangat rinci. Jika itu sulit didapat 
maka kaji ulang kembali pemahaman bersama tentang tujuan dan informasi rinci apa yang 
dibutuhkan dan dapat digunakan untuk menyusun kesimpulan atau generalisasi. Jangan sampai 
terjebak pada kesulitan untuk memperoleh data itu, tetapi cukup optimalkah data yang dihasilkan 
untuk pengambilan keputusan. Bisa jadi data tidak serinci yang dibayangkan tetapi cukup 
represntatif dan handal. Fasilitator perlu untuk menyeimbangkan tekanan dalam melakukan analisis 
konflik secara cepat atau terlalu sederhana, tapi juga harus mampu menentukan kapan informasi 
yang dikumpulkan telah mencukupi. 

 Peningkatan konflik diantara para pemangku kepentingan. Tidak dapat dihindari pada saat 
melakukan penilaian, fasilitator dihadapkan pada kondisi sulit, dimana terjadi ketegangan secara 
spontan pada saat menggunakan instrumen tertentu. Karena beberapa instrumen secara sensitif 
mampu menggali informasi mendalam menyangkut hal-hal spesifik. Dalam situasi ini, lebih sesuai 
untuk menangguhkan penggunaan alat-alat di publik atau memisahkan kelompok kepentingan dan 
menggunakan alat-alat untuk setiap kelompok secara terpisah. 
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Bahan Bacaan 3.2 
 

Metode Analisis Konflik  
  

Pengertian 

Analisis konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola intensitas, dan karakter 
masyarkat meliputi kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap 
pencapaian tujuan pembangunan dan upaya bina damai. Kajian dinamika konflik adalah serangkaian 
kegiatan pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan masyarkat yang meliputi pemahaman 
konteks, interaksi, intervensi, pelaku, masalah dalam rangka perumusan program pembangunan.  

 

Konteks merupakan istilah yang merujuk pada lingkungan misalnya, keluarga, masyarakat, desa/kelurahan, 
kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Dalam hal ini dapat berarti konteks geografis atau lingkungan sosial 
dimana konflik terjadi. 

Interaksi merupakan hubungan dua arah, misalnya antar individu, antarkelompok, antarwilayah, antaretnis, dan 
antarkelembagaan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Interaksi yang terjadi diantara para pihak dapat 
berkontribusi dalam memperburuk atau mengurangi kekerasan dan potensi konflik. 

Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah atau masyarakat untuk menata hubungan atau interaksi pemangku kepentingan dalam mencegah 
konflik dan membangun perdamaian dalam jangka panjang. 

Pelaku merupakan pihak-pihak atau pemangku kepentingan baik secara individu, kelompok atau organisasi yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan..  

Masalah/Penyebab merupakan dua istilah yang digunakan secara berbeda dalam memahami dinamika konflik 
untuk menilai kesenjangan ‘gap’ antara harapan dan kenyataan. Penyebab merupakan faktor dominan yang 
mendorong peningkatan konflik atau kesenjangan antar-kelompok dalam masyarakat. 

 

Maksud dan Tujuan 

Kajian terhadap konflik berhubungan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun 
harmonisasi antarpemangku kepentingan dan pencegahan konflik dalam pelaksanaan pembangunan. 
Kajian konflik dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pola kekuatan hubungan 
antarkelompok, kerentanan sosial, kohesivitas kelompok, serta faktor-faktor pendorong dan 
penghambat perdamaian sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi program. Secara 
khusus kegiatan ini bertujuan: 

 Mengidentifikasi kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam program 
pembangunan 

 Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara kelompok atau 
antarpemangku kepentingan. 

 Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam masyarakat; dan 
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 Merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai ke depan secara 
terpadu. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Kajian konflik dalam proses perencanaan dapat membantu tim perencanaan khususnya Bappeda untuk 
mengenal kondisi sosiogeografis, budaya, sejarah perkembangan daera (profil daerah) yang 
berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini perlu diintegrasikan dalam 
kegiatan kajian daerah dan penyusunan profil daerah agar dihasilkan dokumen perencanaan yang 
komprehensif dan peka terhadap konflik. Perencanaan daerah harus mampu mendorong upaya bina 
damai dan mencegah terjadinya konflik pada saat pelaksanan program. Dengan demikian, perencana 
harus memiliki kemampuan untuk memformulasikan kebijakan dan arah pembangunan secara 
berkelanjutan, diterima oleh masyarakat dan meminimalisasi konflik di masa depan akibat keterbatasan 
sumber daya, sejarah konflik, perbedaan kepentingan, diskriminasi dan kesenjangan dalam masyarakat. 
Secara khusus kajian dinamika konflik menghasilkan hal-hal sebagai berikut; 

 Profil (gambaran umum) kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam 
pembangunan; 

 Gambaran kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara kelompok atau antarpemangku 
kepentingan; 

 Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam masyarakat; dan 

 Strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai secara terpadu. 

 

Teknik Sosiogram  

Teknik sosiogram digunakan untuk membantu dalam memetakan kekuatan hubungan pemangku 
kepentingan (stakeholder’s analysis) dapat menggunakan teknik visual bagan kelembagaan dan 
sosiogram untuk menunjukkan pola koordinasi, perintah dan tingkat pengaruh (tinggi, sedang, rendah). 

Hubungan tersebut dijelaskan dengan menggunakan simbol dan garis 
antarkelompok/lembaga. Jika pengumpulan informasi/data 

menunjukkan beberapa ketidak-harmonisan diantara 
kelompok/lembaga, maka Tim bersama masyarakat dapat 

menggambar keseluruhan hubungan tersebut, 
kemudian menentukan kelompok mana saja yang 
memiliki peran dan pengaruh cukup besar terhadap 

sengkata atau konflik.  

Beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya: 

 Mengidentifikasi keseluruhan kelompok atau lembaga terlibat 
dalam konflik. 

 Mengidentifikasi kelompok atau lembaga utama yang secara langsung berhadapan (kelompok 
primer) dan mengalami ketegangan (konflik) dan perlu penanganan dan pengelolaan konflik. 
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 Mengindentifikasi kelompok (sekunder) yang tidak secara langsung berhadapan tetapi memberikan 
dukungan langsung kepada kelompok primer terhadap tindak kekerasan atau konflik. 

 Mengindentifikasi kelompok (tertier) yang memiliki aliansi (kekerabatan, hubungan baik, mitra) 
terhadap masing-masing kelompok yang berkonflik. 

 Identifikasikan pula kelompok/lembaga/organisasi lain yang memiliki pengaruh baik dari kesamaan 
visi, peran, dan kebijakan, serta hubungan-nya dengan pihak-pihak lain yang berkonflik. 

Gambarkan bentuk dan pola hubungan tersebut secara menyeluruh dengan menunjukkan intensitas 
pengaruh dalam bentuk garis-garis tebal, tidak beraturan atau putus-putus. 

 

Teknik Pohon Masalah  

Teknik pohon masalah (problems tree) yang cukup dikenal dalam 
penelitian dan pemograman. Cara ini cukup popular dalam 
menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, 
komunitas atau masyarakat. ‘analisis apa’ merupakan alat 
untuk mengenal akar masalah yang dihadapi oleh para 
pihak yang bersengketa di wilayah perencanaan. Kajian 
ini dibuat dengan menggunakan teknik pohon masalah 
yang langsung dapat dikoreksi oleh tim perencana. Misalnya 
menggambar pohon masalah di tanah dengan tongkat atau 
papan tulis dengan kapur (atau whiteboard dengan spidol) 
dengan kartu yang berisi pokok-pokok persoalan yang 
dipahami oleh warga. Tim dapat melibatkan kelompok 
yang terlibat dalam konflik atau penduduk yang 
memahami peristiwa yang terjadi dan secara bersama-sama 
mendiskusikan temuan yang dihasilkan. Setelah diskusi, tim 
menyusun catatan dan mendokumentasi-kan gambar yang 
telah dibuat dengan menggunakan foto atau digambar ulang di 
atas kertas. 

Beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya: 

Langkah 1 Lakukan kajian mendalam menyangkut berbagai isu, keluhan, keberatan dan 
masalah yang paling mendasar dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut; 

a. Apa yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang 
dirasakan oleh parapihak? 

b. Apa masalah utama yang menimbulkan rusaknya hubungan diantara para 
pihak? 

Langkah 2 Jawab pertanyaan tersebut akan menentukan jenis masalah utama (inti) yang 
akan diletakkan sebagai batang. Misalnya perebutan lahan parkir, pemagaran 
lahan kelapa sawit oleh masyarakat, perkelahian antarpemuda, tingginya 
pengangguran, pengusiran warga, dsb. 
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Langkah 3 Jika terdapat lebih dari satu masalah maka pilih yang memiliki tingkat 
kepentingan/prioritas dan cakupan yang lebih luas.  

Langkah 4 Berdasarkan masalah tersebut ajukan pertanyaan faktor-faktor penyebab 
masalah itu muncul. Dengan menempelkannya di bawah masalah inti sebagai 
akar. Setiap jawaban kemudian diajukan pertanyaan yang sama untuk masing-
masing jawaban hingga ditemukan jawaban akhirnya.  

Langkah 5 Setelah faktor penyebab masalah telah teridentifikasi secara lengkap, selanjutnya 
dari masalah tersebut diajukan pertanyaan “akibat apa saja yang ditimbulnya dari 
masalah tersebut?”. Tuliskan semua jawab dari masalah tersebut dalam bagian 
daun dan ranting pohon dan buahnya. 

 

Teknik Sirip Ikan  

Kajian analisis bagaimana menggunakan teknik Sirip Ikan 
atau dikenal dengan diagram Ishikawa (fishbone 
diagram) merupakan cara sederhana yang dapat 
digunakan pendamping bersama masyarakat untuk 
menggambarkan secara visual faktor-faktor 
pendukung (positif) dan penghambat (negatif) bina 
damai. Penggunaan teknik ini dapat dilakukan 
secara langsung bersama masyarakat dengan 

menggambarkan di tanah, papan tulis atau 
whiteboard. Analisis bagaimana digunakan untuk 

melengkapi penyusunan rencana pembangunan, 
dimana Tim perencana menggali informasi tentang 

kapasitas lokal untuk bina damai. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dalam bagaimana konflik itu 
terjadi dan bagaimana menemukan cara penyelesaian, nilai-nilai, kebiasaan, budaya dan kearifan 
masyarakat dalam mencegah dan menanganinya. 

Beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya: 

 

Langkah 1 Tuliskan masalah utama yang menyebabkan konflik di daerah atau yang 
berpengaruh terhadap program/kegiatan untuk tahun rencana.  

Langkah 2 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor pendorong (positif) 
yang diperkirakan dapat memperkuat bina damai dan meminimalisasi dampak 
konflik dan upaya pencapaian tujuan program.  

Langkah 3 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor penghambat 
(negatif) yang diperkirakan dapat menghambat upaya pencapaian tujuan 
prioritas. 
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Langkah 4 Tuliskan saran atau rekomendasi lintas sektor untuk mengoptimalkan 
kapasitas dan sumber daya yang mendorong pencapaian tujuan dan 
mengendalikan dampak negatif dari program yang diusulkan. Rekomendasi 
dapat bersifat saran untuk meredesain atau memformulasi-kan ulang program 
dengan menambah beberapa aspek kegiatan. 

 

Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Membangun Perdamaian 

Berikut ini beberapa catatan penting dalam merumuskan rencana pembanguan berbasis perdamaian 
dengan mengupayakan pemanfaatan kearifan dan kapasitas lokal. Acuan ini diharapkan dapat 
membantu mengarahkan pola pikir dan proses kajian terhadap dinamika konflik dengan 
mendeskripsikan Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan program. Para perencana 
bersama elemen masyarakat lain dapat mengadaptasi proses ini sebagai salah satu alternatif dalam 
melakukan kajian terhadap dinamika konflik dengan tetap mempertimbangkan data profil daerah 
(propinsi atau kabupaten/kota). 

Tahapan Kajian Kapasitas Lokal dalam membangun perdamaian2, sebagai berikut; 

Langkah 1 Memahami Konteks Konflik 

a. Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial berkaitan dengan 
program pembangunan. 

b. Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan kerawanan lain yang 
diperkirakan dapat menimbulkan peningkatan kekerasan.  

c. Bagaimana hubungan antara pelaku dan program pembangunan dengan 
konteks konflik? 

Langkah 2 Analisis Pemecah (Dividers) dan sumber konflik 

Langkah 3 Analisis Perekat (Connectors) dan Kapasitas Lokal untuk Perdamaian 

Langkah 4 Analisis Bantuan dan Program Pembanguan 

Mengidentifikasi secara rinci pola dukungan, bantuan dan program pembangunan 
dan dampaknya bagi masyarakat dan upaya bina damai 

Langkah 5 Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik melalui Transfer 
Sumber Daya dan Pesan Etis (nilai) 

a. Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) 
berdampak pada pemecah dan sumber konflik? 

b. Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) pada 
perekat dan kapasitas lokal untuk perdamaian 

Langkah 6 Memformulasikan Pilihan Program 

                                                 
2
 Sumber; diadaptasi dari CDA (2004:5), The Do No Harm Handbook: The Framework for Analyzing the Impact of 

assistance on Conflict. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects dalam Wahjudin Sumpeno (2010) Panduan 
Teknis Operasional Pendekatan Pembangunan Peka Konflik bagi SKPD, The World Bank: Banda Aceh 
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a. Jika suatu elemen program pembangunan berdampak negatif terhadap 
pemecah (dividers)—penguatan sumber ketegangan  atau 

b. jika elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap melemahnya 
perekat (conncetors) dan kapasitas lokal. 

c. maka, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk meminimalisasikan 
pemecah (dividers) dan memperkuat perekat (connectors). 

Langkah 7 Uji Pilihan dan Redesain Program 

Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman; 

a. Apa dampak potensial pemecah atau sumber konflik? 

b. Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal untuk perdamaian? 

c. Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk meredesain 
program. 
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Pb 4 
90  menit 

MENGGAGAS MASA DEPAN  

(VISIONING) 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami konsep dasar menggagas masa depan sebagai 
visi pembangunan. 

2. Memfasilitasi perumusan masa depan desa. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 
 

erumuskan masa depan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas 
hidu dan kesejahteraan dengan aman dan damai. Menentukan tujuan dan harapan 
masa depan sangat penting bagi masyarakat atau bagi kelompok-kelompok yang 

terlibat dalam konflik. Hal ini diperlukan untuk membuka dan menata kehidupan yang lebih 
baik setelah mengalami perselisihan. Pentingnya menggagas masa depan atau yang dikenal 
dengan istilah visioning untuk menentukan cita-cita dan arah perubahan yang ingin dicapai 
dalam jangka panjang bukan sifatnya temporal. Perumusan arah atau masa depan masyarakat 
menjadi tanggung jawab bersama sebagai acuan dalam menata kembali hubungan, perilaku, 
dan tindakan yang telah terganggu akibat perbedaan pandangan atau konflik yang 
berkepanjangan.  

Visi sangat penting untuk memandu masyarakat dalam menentukan tindakan yang akan 
dilakukan untuk memperbaiki situasi yang tidak nyaman akibat konflik yang dialaminya. Visi 
juga memberikan inpirasi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkonflik untuk menangani 
berbagai persoalan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesamaan pandangan tentang 
tujuan dan kebutuhan yang hendak dicapai. Visi merupakan panduan bagi fasilitator dan 
pemangku kepentingan dalam melihat harapan dan tindakan yang akan dirumuskan bersama 
dan menyeluruh. Namun pada tahap selanjutnya diformulasikan dalam kesepahaman bersama 
tentang tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam rangka membangun situasi yang lebih 
baik dan kondusif. 

Topik ini akan memberikan pengalaman kepada fasilitator pendamping khususnya dalam 
meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan visi dengan 
menunjukkan pentingnya suatu rencana masa depan dan bagaimana membangun 
kebersamaan serta pemahaman tentang masa depan itu dengan cara yang lebih baik. 
Perumusan visi mempertimbangkan berbagai situasi dan hasil analisis yang telah dilakukan 
sebelumnya. 

M 
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Topik 

 

 Membangun Impian. 

 Konsep Dasar Menggagas Masa Depan (Visioning). 

 Teknik Menggagas Masa Depan. 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Refleksi dan Relaksasi. 

 Visioning. 

 Curah gagasan dan Diskusi Kelompok. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 4.1 - 10. 

 Lembar Kerja  4.1: “Kotak Visi”. 

 Bahan Bacaan 4.2: “Visioning: Membangun Perdamaian dan Kebersamaan”. 
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Panduan Fasilitasi 

Kegiatan 1: Membangun Impian 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Mintalah kepada seluruh peserta untuk melakukan self reflection dan relaksasi dengan 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

 Duduklah dengan bersandar pada kursi, tenangkan dan relaks. 

 Cobalah tarik nafas perlahan ulangilah beberapa kali, Pejamkan mata Anda dan 
bebaskan imajinasi Anda, 

 Bayangkan visi masa depan yang ingin dicapai dalam komunitas atau masyarakat 
dampingan Anda. Pikirkan secara positif keberhasilan Anda, jangan khawatir 
harapan itu tidak tercapai. Yakinkan dalam diri Anda apa yang Anda bayangkan 
menjadi bagian penting yang akan mewarnai kualitas dan perjalanan hidup Anda. 

 Pikirkan kembali tahun-tahun yang Anda habiskan untuk melakukan perubahan 
terhadap diri Anda dan orang lain. Nilai-nilai dan pengalaman apa yang konsisten 
mendasari kesuksesan Anda. 

 Bayangkan seolah-olah Anda berbicara dengan komunitas dengan penuh percaya 
diri dan sampaikan kepada mereka bahwa kita akan membangun sebuah kelompok 
masyarakat yang sejahtera, aman, damai, sukses dan penuh dengan kebersamaan. 

 Akhirilah dengan membayangkan keberhasilan atau kesuksesan dari rencana masa 
depan Anda, kemudian bukalah mata secara perlahan dan tetap relaks.  

3. Selanjutnya, tanyakan kepada peserta apa yang mereka rasakan setelah melakukan 
relaksasi. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan komentar dengan bebas. 

 

Kegiatan 2: Konsep Dasar Menggagas Masa Depan (Visioning) 

4. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini. 

5. Bagikan kepada peserta bahan bacaan 4.1 berikan kesempatan kepada peserta untuk 
membacanya selama 5 –10 menit. 

6. Setelah permainan selesai, galilah pemahaman awal peserta tentang analisis kekuatan 
konflik yang terjadi dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap pelaksanaan program 
pembangunan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut; 

 Apa yang dimaksud dengan menggagas masa depan? 

 Mengapa Anda bersama masyarakat perlu menentukan masa depan dalam 
meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian? 
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 Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam proses mengagas masa depan masyarakat ? 

7. Tuliskan tanggapan penting yang diberikan peserta pada fliptchart dan berikan kesempatan 
kepada peserta lain untuk menjawab atau memberikan saran. 

8. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan kaitkan 
dengan kegiatan belajar berikutnya. 

 

Kegiatan 3: Teknik Mengagas Masa Depan 

9. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan mengkaitkan 
dengan kegiatan sebelumnya. 

10. Bagikan kepada peserta selembar kertas kosong (A4/folio). Lipatlah kertas tersebut menjadi 
empat bagian sama besar. Mintalah kepada peserta untuk menggambarkan dalam bentuk 
simbol atau grafis (Cobalah untuk tidak menggunakan kata-kata) tentang empat hal yaitu; 

 Apa tujuan hidup Anda yang ingin dicapai 5, 10 dan 20 tahun yang akan datang? 
(kotak 1) 

 Apa yang Anda perlu lakukan untuk mencapainya? (kotak 2) 

 Apa yang paling Anda khawatirkan dalam hidup Anda? (kotak 3) 

 Apa yang paling berharga dalam hidup Anda? (kotak 4) 

 

 

Variasi: 

Merumuskan visi atau harapan masa depan bagi masyarakat baik ditingkat kelompok, komunitas, 
desa, kecamatan atau kabupaten sangat tergantung konteks yang dihadapinya. Demikian halnya 
dalam merumuskan harapan masyarakat agar sukses dalam pendidikan khususnya wajib belajar 
serta kualitas kesehatan ibu dan anak yang semakin baik dapat dilakukan dengan cara yang 
sederhana dan mudah dimengerti, baik menggunakan gambar, cerita atau menggali cita-cita yang 
mereka inginkan dicapai pada 5—10 tahun yang akan datang. Misalnya fasilitator dapat 
mengajak masyarakat secara informal dalam forum rembug desa untuk menemukenali berbagai 
kebutuhan, kepentingan dan harapan yang hendak dicapai melalui refeksi masing-masing orang 
atau menetapkan beberapa keputusan strategis melalui penyamaan persepsi tentang apa yang 
hendak dicapai agar terjadi perubahan positif baik akses ekonomi dan sumber daya lainnya 

  

 

11. Setelah selesai, mintalah peserta untuk menempelkannya  pada kertas plano atau dinding 
untuk dipamerkan kepada seluruh peserta. Berikan kesempatan kepada peserta untuk 
melihat gambar yang dibuat oleh peserta lain.  
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12. Dari hasil gambar tersebut, mintalah dua atu tiga orang perwakilan dari peserta untuk 
menyusun visi dan nilai-nilai bersama. Berikan kesempatan kepada mereka untuk 
merangkumnya dan hasilnya disampaikan pada pleno untuk dibuat rumusan dan nilai-nilai 
bersama.  

13. Setelah disepakati hasilnya dituliskan pada fliptchart. Berikan penjelasan oleh fasilitator 
tentang isu-isu penting dalam merumuskan visi dan pentingnya sebuah visi bagi perubahan 
dan peningkatan kualitas hidup. 

14. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.   

 

 

Catatan Penting 
 

Dalam memfasilitasi permusuan visi dan masa depan perlu memperhatikan perbedaan cara pandang, 
perubahan sosial dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing peserta. Pada saat 
melakukan refleksi berikan kesempatan kepada peserta untuk membayangkan peristiwa atau kejadian 
penting dalam hidup mereka yang sangat berpengaruh dalam dirinya. Kemudian tentukan nilai-nilai apa 
saja yang melandasinya agar harapan tersebut bisa tercapai. Bebaskanlah peserta dari sekat-sekat 
psikologis menyangkut hambatan personal atau persoalan lain  yang mengganggu proses imajinasi yang 
dilakukan. Dorong mereka untuk lepas dari berbagai jebakan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan 
untuk mencapainya, ajaklah untuk membayangkan (bermimpi) sesuatu yang luar biasa dan menjadi target 
capaian dalam hidupnya. Cara ini akan membantu untuk memperjelas visi dan nilai-nilai, sekaligus 
memperkaya pandangan mereka tentang keutamaan rencana jangka panjang yang bersifat strategis 
untuk melandasi tugas dan pekerjaan. Disamping itu, peserta diajak untuk memfasilitasi kesepakatan atas 
visi dan nilai-nilai bersama yang perlu dibangun dengan menyepakati hal-hal dari prespektif atau 
kepentingan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan. 
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Bahan Bacaan 4.1 
 

Membangun Visi dan  

Masa Depan Masyarakat 
  

  

  

etika berbicara tentang terminologi visi secara sederhana diartikan sebagai mimpi seorang 
pemimpin, tim, kelompok, komunitas, negara atau bangsa untuk harapan atau cita yang 
diinginkan berdasarkan kenyataan yang dialaminya. Dengan kata lain visi merupakan keterpaduan 

antara mimpi—imajinasi dan kenyataan. Ada mimpi, ada kenyataan. Jika hanya kenyataan saja, itu 
bukan visi. Jika  mimpi saja tanpa berpijak kepada kenyataan, itu hanya mimpi dan utopis. Visi bukan 
sekedar mimpi seseorang, pemimpin, kelompok atau komunitas tertentu saja, tetapi menjadi “mimpi 
bersama” disertai rasa memiliki (sense of belonging) terhadap mimpi itu. Kepemilikan terhadap mimpi 
bersama merupakan jembatan penghubung antara mimpi pada saat ini menuju realitas di masa depan. 
Mimpi akan menjadi pendorong, daya ungkit, energi penggerak bagi pemangku kepentingan untuk 
berupaya bersama-sama mewujudkannya. Kepemilikan bersama ini akan mengkristal menjadi langkah-
langkah nyata menuju perwujudan mimpi itu.   

Di dalam kelompok, tim, organisasi atau masyarakat tidak ada yang bisa menggerakkan lebih kuat 
daripada a vision with it shared. Hal inilah yang menjadi tugas seorang pemimpin agar apa yang 
diimpikan menjadi kenyataan atau bagaimana agar mimpi itu menjadi shared vision. Sebagaimana 
Napoleon Bonaparte, mengatakan bahwa A leader is dealer in hope. Sesungguhnya pemimpin adalah 
seorang pedagang yang menjajakan harapan. Seorang pemimpin harus mengkomunikasikan, 
menyampaikan gagasan—mimpinya yang mampu mendorong dan membangkitkan harapan kelompok, 
menyulut semangat agar beranjak dari situasi masa kini, yang terkadang sulit. Seorang pemimpin harus 
menyampaikan sebuah visi untuk membuka jendela masa depan.  

Ketika industri otomotif besar seperti Chrysler berada situasi kebangkrutan, lilitan hutang dan 
masa depan suram, datanglah seorang Lee Iaccoca.  Melalui visinya tentang “mau dibawa kemana 
Chrysler yang sudah sekarat itu”, telah membangkitkan semangat para anggota organisasi. Dia 
mendatangi Senat, untuk minta pinjaman baru (hutang). Dia memaparkan betapa pentingnya 
pemerintah mengulurkan tangan untuk memberikan kucuran dana segar kepada perusahaan yang 
sekarat ini. Iaccoca tengah  menjual ’mimpinya’ kepada senat, kepada masyarakat, kepada 
karyawannya. Dia meyakinkan anggota senat bahwa Chrysler masih dapat diselamatkan. Ia secara berani 
mengatakan, menyelamatkan Chrysler berarti menyelamatkan negara dari ribuan pengangguran, 
menyelamatkan salah satu asset yang memberi kontribusi besar bagi negara. Dia pun menggaji dirinya 1 
dollar. Sebenarnya gaji satu dolar ini adalah sisi emosi dari visinya mengenai Chrysler. Betapa yakin 
dirinya terhadap visi. Hingga berani berkorban untuk mewujudkan visinya bahwa ada harapan tentang 
Chrysler di masa depan. Sebuah sentuhan emosi dari sebuah visi, yang memancarkan dorongan luar 
biasa untuk mengggerakkan organisasi maupun para stakeholders untuk percaya kepada mimpinya.  

Visi memiliki dua sisi, yaitu sisi rasional dan sisi emosional. Sisi rasional dari visi yaitu apakah visi 
mampu meyakinkan orang bahwa imajinasi, angan-angan, harapan yang akan dicapai itu cukup realistis. 
Sisi emosional untuk memacu motivasi, sehingga mimpi yang bernama visi itu haruslah realistis, 

K 
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dipercaya dan mempunyai daya tarik masa depan. Seorang pemimpin harus mampu menjual visinya 
yang berupa harapan-harapan sehingga semua orang percaya, semua bawahannya ikut dan terpacu 
semangatnya dan mereka akhirnya mengikuti gerak langkahnya untuk mencapai tujuan. 

  

Visualisasi dan Gambaran Mental  
Sebuah visi merupakan representasi atau gambaran mental tentang tujuan dan sukses yang hendak 
dicapai. Siapapun tentu memiliki keinginan sukses dengan menentukan harapan dan keinginan yang 
akan menjadi pendorong untuk mencapainya. Beberapa ahli telah mengembangkan metode visioning 
(merumuskan visi) melalui proses visualisasi. Dalam rentang waktu 1996-2001 David Sibbet dari 
Consultant International seorang ahli pengembangan organisasi memperkenalkan model visioning 
melalui proses visualialisasi kreatif yang cukup unik dan telah banyak dipraktekkan di beberapa 
perusahaan di Amerika dan Canada. Sibbet menyebutnya dengan ‘The Strategic Visioning Process’ 
sebagai sebuah proses perumusan visi yang melibat pemangku kepentingan melalui penggambaran 
gagasan secara visual—grafis sederhana dan dapat dipahami. Proses strategi visioning meliputi enam 
tahap berikut; (1) History Mapping, (2) Context Mapping, (3) Visioning, (4) Big Bold Steps, (5) Graphic 
Gameplan, (6) Meeting Documentation. 

Seperti halnya seorang arsitek pembangun masa depan masyarakat diharapkan mampu membuat 
bangunan imajinernya tentang bangunan masa depan, tetapi tetap juga harus berpijak pada realitas, 
Creative Imagination Based on Reality. Seorang arsitek apabila diberikan sebidang tanah yang berbukit-
bukit untuk dibangun seuah rumah, justru harus menghadapi kenyataan dan berupaya menghasilkan 
bangunan yang paling layak untuk kondisi yang ada. Demikian halnya bagi seorang pemimpin harus 
memahami realitas internal maupun eksternal komunitas yang dipimpinnya. Menerima keadaan dan 
membuat lompatan besar berupa impian “bangunan masyarakat masa depan” berdasarkan realitas itu. 
Imajinasi hebat saja tidak memadai, karena tetap harus berpijak ke bumi.  

Secara sederhana visi strategis adalah gambaran kondisi dimasa lampau, sekarang dan masa 
depan. Hal ini terkait dengan proses perumusan visi dalam rangka menentukan langkah-langkah 
strategis ke depan dengan merenungkan peristiwa, kejadian, hasil—prestasi atau kinerja di masa lampau 
dan memadukan dengan proses analisis konteks saat ini. Selanjutnya komunitas berupaya untuk 
menggulirkan gagasan tersebut melalui imajinasi dan mimpi di masa depan tentang sukses. kemapanan 
dan keberhasilan yang ingin dicapai. Ketika komunitas melakukan proses menentukan visi dan bentuk 
kesuksesan, masing-masing harus menggambarkan bagaimana cara menghilangkan perbedaan antara 
harapan dan kenyataan dan menginternalisasikan dalam visi. Mengidentifikasi perubahan besar yang 
harus dilakukan, kemudian menguraikan langkah perubahan itu dalam rincian tugas dan pengelolaan 
manajemen yang tepat serta dapat diukur tingkat pencapaiannya. 

 

Pemetaan Sejarah (History Mapping) 
Langkah pertama dalam melakukan porses visioning yaitu memasuki proses penelusuran sejarah (history 
mapping) kegiatan ini dimaksudkan untuk memahami perjalanan suatu peristiwa yang mempengaruhi 
perkembangan sebuah kelompok, organisasi, tim atau komunitas. Menggali ide, gagasan dan 
pengalaman masa lalu yang dapat mendorong perubahan dan formulasi visi. Di sini kelompok 
mengumpulkan informasi dan data untuk menceritakan eksistensi—keberadaan kelompok atau 
komunitasnya. Pengalaman menunjuk-kan pada awalnya kebanyakan kelompok atau pemimpin 
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masyarakat akan ragu—segan bahkan cenderung tertutup untuk mengungkapkan pengalamannya. 
Terutana akibat trauma atau tekanan akibat konflik yang mereka alami.  

 Hal utama yang perlu dilakukan dengan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan dengan 
cara yang mungkin mereka anggap nyaman. Umumnya secara informai dapat dilakukan melalui dialog 
ringan dengan sedikit wawancara terbuka kemudian menggambarkan dalam grafik yang sederhana. 
Mereka dapat menceritakan simbol-simbol, rentang peristiwa itu terjadi bentuk kejadian yang 
tervisualisasi atau ungkapan pikiran dan perasaan 
terhadap peristiwa itu.  

 Penelusuran sejarah atau perkembangan 
suatu komunitas akan membantu menemukenali 
karakteristik sasaran dan situasi dengan menggali 
pemikiran, pengalaman positif atau best practices 
untuk memperoleh pengertian mendalam tentang 
gambaran besar dirinya dari prespektif mereka 
sendiri. Bagaimana pengalaman yang mereka 
ceritakan terkait dengan kondisi sekarang yang 
dirasakan langsung oleh mereka.  

  

Pemetaan Situasi (Context Mapping) 
Langkah kedua setelah melakukan analisis sejarah, 
yaitu mengumpulkan informasi berkaitan dengan 
kondisi masyarakat saat ini atau dikenal dengan 
istilah pemetaan situasi (context analysis). Kegiatan 
ini dilakukan untuk menggambarkan konteks situasi 
dan kondisi komunitas sekarang. Pemetaan situasi 
mengupayakan penggalian informasi dalam bentuk 
visualisasi keadaan sosial, ekonomi, lingkungan—
geografis, infrastruktur, kecenderungan industri, 
moneter, nilai-nilai, faktor politik, relasi, teknologi 
dan faktor ketidakpastian yang dihadapi.  

 

Pemetaan Kapasitas Internal dan Eksternal (SPOT) 
Teknik lain yang dapat dilakukan kelompok untuk 
melakukan analisis situasi dengan berupaya 
mengumpulkan informasi secara mendalam dan 
menyajikan hasil analisis dengan menggunakan 
matrik SPOT (Strength, Problem, Opportunity, 
Treath) atau yang lebih dikenal dengan istilah 
analisis SWOT (strengths, weakneses, 
opportunities, Threats). Kisi-kisi ini sangat 
membantu kelompok memetakan situasi secara 
rinci dengan berbagai aspek penting dalam 
kelembagaan atau komunitas untuk melihat 
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permasalahan (kelemahan), peluang, tantangan dan kekuatan yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat kemudian menjadi masukan dalam merumuskan visi. Membantu individu, 
kelompok atau pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam konflik untuk bertemu dan menyatukan 
pemikiran mereka ke dalam satu lingkungan untuk membangun gambaran mental, mulai dari peluang 
selanjutnya pindah ke dunia visi. 

 

Visioning 
Perangkat atau alat vosuaslisasi grafis yang 
digunakan untuk visi adalah "Cover Story Vision". 
Atau Gambaran visi secara tertutup sebagai 
latihan bagi kelompok untuk berimajinasi atau 
bermimpi tentang dirinya dalam sebuah 
lembaran majalah. Mereka membangun sebuah 
rangkaian cerita dan menciptakan berita utama 
yang besar, skenario, gambaran dan tanda atau 
simbol dengan penonjolan tertentu. Latihan ini 
membantu kelompok untuk melakukan imajinasi 
tentang sekitar harapan, masa depan dan 
kenginan sukses yang benar-benar ingin dicapai. 

Kelompok akan melakukan diskusi dengan sedikit perdebatan dan penjelasan tentang formulasi harapan 
yang disepakati dan benar-benar merupakan bagian dari kenginan mereka. Proses ini di dokumentasikan 
dalam rangkaian cerita visi dan menetapkan gambaran besar yang jauh lebih luas dengan menggunakan 
bahasa sekarang seperti “Kita adalah…”, “kita membangun…”, “Kita mempunyai….”. Pernyataan ini 
menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai dan dilakukan untuk sukses. Buatlah dalam fokus atau 
intisari visi karena seringkali ditemukan beberapa pandangan, pernyataan atau komentar muncul dari 
peserta atau kelompok sebagai pemandu untuk mencapai visi yang lebih luas atau data dimasukkan 
dalam kerangka misi. 

  

Langkah dan Tindakan Besar (Big Bold Step) 
Setelah kelompok menentukan imajinasi atau 
gambaran akhir atau mimpi besar di masa depan 
melalui pernyataan visi, selanjutnya menciptakan 
langkah besar untuk mencapainya dengan sedikit 
mundur kebelakang dari pernyataan itu. Kegiatan 
ini merupakan bagian dari menentukan status, 
posisi, langkah-langkah pokok—penting untuk 
mewujudkannya secara realistis. Diperlukan 
keberanian untuk menentukan tahapan kegiatan, 
strategi dan manajemen sumber daya. Diperlukan 
suatu cara untuk menghilangkan perbedaan 
diantara pemangku kepentingan atau kelompok 
yang terlibat konflik melalui proses curah gagasan, dan diskusi. Langkah menentukan garis besar atau 
area utama, tindakan (bentuk intervensi) yang diperlukan yang dapat menjadi ‘Key leverage point’ dari 
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visi yang akan dituju. Aksi bersama melalui isu-isu besar yang bersifat strategis dan programatik dengan 
melibatkan kepentingan kelompok. Misalnya, membangun pendidikan gratis tingkat dasar, membangun 
jaringan pemasaran produk pakan ternak sapi, efektivitas pelayanan pelanggan, layanan publik melalui 
e-governance, dan sebagainya. 

  

Grafik Rencana Permainan (Gameplan) 
Langkah terakhir dalam strategi perumusan visi 
dengan gambaran besar tentang visi dalam 
rencana rinci sebagai pedoman dalam 
merealisasikan harapan tersebut. Langkah ini 
dimulai dengan memikirkan kerangka kerja yang 
lebih rinci berupa pokok-pokok aktivitas atau 
strategi yang perlu dilakukan oleh komunitas 
untuk menggerakan visi itu. Gambarkan secara 
grafis langkah praktis untuk mewujudkan visi 
melalui ‘game perencanaan’. Misalnya tabel 
Gameplan untuk pengembangan kawasan hutan 
lindung dalam bentuk tabel grafis sebagai suatu 

alat perencanaan sederhana dan efektif membantu proses ini. Masing-Masing langkah Big Bold 
[berani/tebal] dipecah ke dalam sasaran hasil yang lebih rinci, pemangku kepentingan (stakeholders) 
dan sumber daya yang tersedia, pembagian tugas dan jangkauan sasaran—hasil Disamping itu dapat 
dipadukan dengan faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan 
diformulasikan melalui langkah-langkah praktis dalam mendukung rencana yang tekah disusun. 

  

Pendokumentasian Hasil (Meeting Documantation) 
Hasil (output) setiap tahap perumusan visi harus dicatat dan 
didokumentasikan secara cermat sebagai bahan publikasi bagi 
seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam setiap proses 
pertemuan dengan kelompok atau komunitas (pemangku 
kepentingan) disarankan untuk membuat rekaman atau 
dokumentasi—Portofolio hasil visoning yang dirancang dari langkah-
langkah (step-by-step) yang telah dilakukan. Setelah pertemuan, 
masing-masing tabel dipotret dan dipublikasikan. Jika telah 
dianggap sempurna susunlah dalam bentuk laporan (tidak sekedar 
naratif) tetapi mengilustrasikan urutan grafik yang mudah direkam 
dan diingat sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan visi. Laporan ini bertindak sebagai 
alat memorandum yang disetujui para pemangku kepentingan yang terlibat dan hadir dalam setiap 
pertemuan. Laporan juga bertindak sebagai panduan komunikasi berupa ringkasan visi dan rencana aksi 
yang baik. Hasil visioning dan laporan ini  yang tidak dapat dibuat dalam format elektronik—digital atau 
paperback—catatan tertulis yang lengkap. 
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Pb 5 
240  menit 

MERUMUSKAN PROGRAM DAN STRATEGI  

PENGELOLAAN KONFLIK 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami konsep dasar strategi pengelolaan konflik. 

2. Mengidentifikasi t tahapan perumusan strategi pengelolaan 
konflik dalam PNPM GSC 

3. Memfasilitasi perumusan strategi pengelolaan konflik secara 
terpadu dalam PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 
 

erumuskan strategi pengelolaan konflik merupakan bagian penting dari penentuan 
bentuk intervensi terhadap PNPM GSC dengan mempertimbangkan hasil kajian atau 
pemetaan konflik yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Perumusan 

program strategis menjadi rencana aksi bersama sebagai bagian tidak terpisahkan pada saat 
menentukan jenis program dan aktivitas pendukung yang diperlukan agar secara efektif 
mencapai tujuan sekaligus membangun tata kehidupan yang lebih baik—damai dan 
berkeadilan. Dalam konteks pelaksanaan PNPM GSC, sebuah formulasi program/kegiatan yang 
baik akan menentukan hasil atu target capaian—termasuk dalam pola pengelolaan konflik 
sesuai karekateristi program itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen 
masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana, penerimaan dan komitmen untuk 
melaksanakannya. Tanpa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, program tidak akan 
menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat bahkan akan menimbulkan gesekan dan 
konflik kepentingan.  

Program yang baik diukur dari tingkat adaptasi dan kemampuan mengintegrasikan 
permasalahan—kebutuhan, tataruang wilayah, visi-misi dalam sebuah kerangka program yang 
terukur dengan melibatkan sebanyak mungkin kelompok sasaran (pemerintah, lembaga 
masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, perempuan, komunitas, masyarakat) secara 
optimal.  

Topik ini merupakan bagian penting dalam memformulasikan program berdasarkan 
masalah dihadapi masyarakat. Fasilitator perlu memiliki kemampuan memfasilitasi kelomok 
dalam memformulasikan ide, gagasan, konsep dan harapan dalam serangkaian tindakan atau 
program. Berdasarkan hasil kajian konteks dan situasi yang telah dilakukan pada langkah 
sebelumnya. Hasil kajian yang telah disusun menjadi acuan dalam merumuskan atau mengkaji 
ulang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.  

M 
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Topik 

 

 Memahami Konsep Program dan Strategi Pengelolaan Konflik. 

 Tahapan Perumusan Program dan Strategi Pengelolaan Konflik dalm PNPM GSC. 

 Memfasilitasi Perumusan Program dan Strategi Pengelolaan Konflik dalm PNPM GSC. 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Studi Kasus. 

 Simulasi dan Diskusi Kelompok. 

 Pemaparan. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 5.1 - 10. 

 Lembar Kerja  5.1: “Formulasi Program/Kegiatan PNPM GSC Peka Konflik”. 

 Bahan Bacaan 5.1: “Perencanaan, Strategi dan Evaluasi Program Pembangunan Peka 
Konflik”. 
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Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Memahami Konsep Program Strategis Peka Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini dengan 
mengkaitkan pokok bahasan sebelumnya.  

2. Bagikan bahan bacaan kepada peserta tentang Perencanaan, strategi dan Evaluasi Peka 
Konflik. Berikan kesempatan kepada peserta untuk membacanya 5 –10 menit. 

3. Selanjutnya, Jelaskan secara singkat tentang konsep dan kerangka kerja perencanaan 
program (resolusi konflik dalam pelaksanaan PNPM). Gunakan lembar presentasi yang telah 
disediakan. 

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan 
tanggapan atas penjelasan yang disampaikan fasilitator. 

5. Catatlah gagasan, pokok pikiran dari hasil pembahasan dari peserta. 

6. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 2: Tahapan Penyusunan Program dan Strategi Pengelolaan Konflik dalam PNPM GSC 

7. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 
dengan mengkaitkan dengan kegiatan sebelumnya.  

8. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok terdiri dari 4-6 orang (disarankan pembagian 
kelompok berdasarkan wilayah kerja atau formasi kelompok sebelumnya).  

9. Mintalah setiap kelompok untuk mereview kembali hasil diskusi dan kerja kelompok 
tentang analisis konflik pada sesi sebelumnya. 

10. Jelaskan secara singkat tentang prosedur atau langkah-langkah penyusunan program dan 
strategi pengelolaan konflik dalam pelasanaan PNPM GSC. Gunakan matrik kerangka kerja 
program sebagai berikut.  

 

Tabel 5.1 Kerangka Kerja dan Alur Program 

No Alur dan Mekanisme 
PNPM GSC 

Hasil Yang 
diharapkan  

Kemungkinan 
Hambatan 

Potensi Strategi 
Penyelesaian 
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11. Isilah matrik tersebut dengan menuliskan pada metaplan setiap tujuan, strategi dan 
aktivitas yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.  

 

Variasi: 
Jika tersedia waktu yang cukup, peserta dapat mengisi keterangan lebih rinci dengan 
menambahkan informasi terkait dengan waktu, sasaran dan biaya program/kegiatan. 
fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau perangkat analisis lain seperti, segitiga 
multitingkat, memetakan jalan pembuka, kisi penanganan konflik, roda dan pemetaan 
dampak bantuan dan pembangunan dalam konflik. Teknik ini dapat juga mempermudah 
peserta dalam merumuskan program dan strategi pengelolaan konflik. 

 

 

12. Selanjutnya berikan catatan menyangkut para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
kegiatan tersebut.   

13. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk menelaah secara kritis hasil diskusi dan kerja 
kelompok. Jika ada beberapa hal yang perlu diperbaiki berikan kesempatan untuk mencatat 
dan memformulasikan kembali sesuai dengan kebutuhan. 

14. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.   

 

Kegiatan 3:  Perumusan Strategi Pengelolaan Konflik dalam PNPM GSC 

15. Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan 
dengan pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

16. Sesi ini akan dilakukan praktek perumusan strategi pengelolaan konflik dalam PNPM GSC.  

17. Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan strategi pengelolaan 
konflik. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta klarifikasi 
tentang hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

18. Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 5.1).  

19. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno.  

20. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi 
dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. 

21. Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan. 
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Catatan Penting 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan program dan strategi pengelolaan 
konflik, diantaranya; (a) perumusan tujuan dan isu-isu strategis didasarkan pada informasi dan data 
mutakhir hasil analisis konflik yang telah dilakukan. (b) Penetapan kerangka kerja mengacu pada 
prioritas kegiatan dan penyelesaian konflik secara terpadu. (c) Penelusuran terhadap kapasitas 
kelompok, komunitas atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik baik secara langsung 
maupun tidak langsung. (d) Perlu diketahui potensi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung 
peningkatan kapasitas masyarakat dan terbangunnya pilar-pilar perdamaian. Fasilitator disarankan 
untuk menjelaskan tentang proses penyusunan rencana strategis yang berisi tujuan, strategi 
pelaksanaan, program dan kegiatan untuk melakukan perubahan (membangun perdamaian) dalam 
jangka panjang (3, 5 atau 10 tahun). Berdasarkan rencana strategis ini, kemudian dtentukan rincian 
prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam 
penentuan kriteria, fasilitator dapat menawarkan beberapa alternatif baik kualitatif atau kuantitatif. Hal 
ini sangat tergantung kondisi peserta, kelompok atau komunitas. Pendekatan partisipatif sangat 
membantu dalam menentukan aspek-aspek penting yang perlu mendapat perhatian atau menjadi 
prioritas yang dipilih. Penentuan melalui penggalian ide, gagasan—kecenderungan dan kesepakatan 
akan memberikan kemudahan bagi peseta untuk menetapkan urutan daftar prioritas kegiatan.  
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Lembar Kerja 5.1 
 

LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

Formulasi Program/Kegiatan PNPM GSC Berbasis 

Perdamaian 
 

KELOMPOK   : ………………………………………………… 
Ketua Kelompok : ………………………………………………… 
Anggota   : ………………………………………………… 

      : ………………………………………………… 
      : ………………………………………………… 
      : ………………………………………………… 
 

4) Pokok Bahasan  : 1.  Analisis Pemangku Kepentingan 
  2.  Analisis Masalah 
  3.  Analisis Bagaimana 

5) Bahan dan Alat  : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna 
 2.  Dokumentasi 

6) Waktu Pelaksanaan : 2 – 3 x 40 menit 

 

Petunjuk Umum 

Kajian terhadap proses pengintegrasiaan pendekatan peka konflik dalam perumusan program/kegiatan 
PNPM GSC  sebagai kerangka acuan rencana program terpadu dan berkesinambungan dengan 
penyusunan profil desa, kecamatan atau daerah. Simulasi ini memberikan panduan dalam menentukan 
bentuk dan format program yang disesuaikan dengan tema pokok wajib belajar serta kesehatan ibu dan 
anak dan proses yang dilakukan secara partisipatif. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam 
melakukan pengintegrasian pendekatan peka konflik dalam perumusan program/kegiatan. 

 

Tahap 1:  Gagasan dan Prioritas Pembangunan Desa 

1. Mengidentifikasi pokok-pokok pikiran, fokus tema, dan isu strategis berdasarkan pemetaan kondisi 
pendidikan dan kesehatan. 

2. Merumuskan fokus gagasan dan prioritas pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun rencana di 
bidang pendidikan dan kesehatan, dengan menggunakan hasil penyusunan profil desa dan kajian 
dinamika konflik.  

3. Lakukan pengelompokkan masalah dengan menggunakan tabel sebagai berikut; 
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Tabel 5.1. Pengelompokan Masalah 
 

No Masalah Potensi 
(1) (2) (3) 

1. Warga Kp. Naga rawan gizi buruk Tersedia Posyandu dan makanan tambahan 

2. Saluran air tidak lancar Lahan sawah luas 

3. Saluran limbah rumah tangga menimbulkan penyakit Lokasi dan bahan tersedia 

4. Warga Kp. Naga menolak relokasi karena tidak 
sesuai ganti rugi 

Tersedia lahan relokasi yang cukup luas 

5. dst  

 
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan seluruh daftar masalah di desa berdasakran hasil kajian profil desa dan analisis 

dinamika konflik. 
Kolom (3)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa. 

 

4. Berdasarkan hasil pengelompokan masalah tersebut, lakukan pemeringkatan dengan membuat 
daftar urutan atau peringkat masalah sebagai berikut; 

 

Tabel 5.2. Penentuan peringkat Masalah 

 

No Masalah 
Dirasakan 

Orang 
Banyak 

Sangat 
Parah 

Menghambat 
Peningkatan 
Pendapatan 

Sering 
Terjadi 

Tersedia Potensi 
Pemecahan 

masalah 

Jumlah 
Nilai 

Urutan 
Peringkat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Warga Kp. Naga rawan 
gizi buruk 

3 4 3 2 2 14 14 

2. Saluran air tidak lancar 5 4 4 4 2 19 7 

3. Saluran limbah rumah 
tangga menimbulkan 
penyakit 

4 5 5 5 3 22 4 

4. Warga Kp. Naga 
menolak relokasi karena 
tidak sesuai ganti rugi 

5 5 4 5 4 23 3 

5. dst        

  
Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas. 
Kolom (2)            : Tuliskan daftar masalah yang telah diinventarisir dalam kegiatan penyusunan profil desa 

dan kajian terhadap dinamika konflik. 
Kolom (3) s/d (7) :           Tuliskan skor 1 – 5 (skor 1 sangat rendah hingga skor 5 = sangat tinggi). 
Kolom (8)            : Tuliskan jumlah skor dari kolom (3) s/d (7) 
Kolom (9)            : Tuliskan urutan atau peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.  

 

 

5. hasil pemeringkatan masalah dijadikan acuan dalam menentukan prioritas masalah yang akan 
ditangani sesuai dengan kepentingannya, kemudian tim melakukan kajian tindakan pemecahan 
masalah berupa alternatif tindakan yang dibutuhkan. Hasilnya dituliskan dalam tabel berikut; 
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Tabel 5.3. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 

 
No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan 

Pemecahan 
Masalah 

Tindakan yang 
Layak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Warga Kp. Naga rawan gizi buruk Tidak mampu 
membeli makanan 
yang  bergizi 

Tersedia 
Posyandu dan 
makanan 
tambahan 

Meningkatkan 
gizi ibu dan anak 

Pengobatan 
Pemberian 
makanan 
tambahan 

2. Saluran air tidak lancar Tidak tersedia 
saluran tertier 

Lahan sawah 
luas 

Meningkatkan 
produksi padi 

Pembangunan 
saluran irigasi 

3. Saluran limbah rumah tangga 
menimbulkan penyakit 

Buang sampah dan 
hajat di saluran 
limbah rumah 
tangga 

Lokasi dan 
bahan tersedia 
 

Pengerasan 
saluran 
pembuangan 

Desain dan RAB 
untuk saluran 
pem buangan 

4. Warga Kp. Naga menolak relokasi 
karena tidak sesuai ganti rugi 

Tempatnya tidak 
sesuai dengan 
matapencaharian  
mereka 

Tersedia lahan 
relokasi yang 
cukup luas 

Sosialisasi dan 
mediasi dengan 
warga Kp. Naga 

Penataan lahan 
relokasi 
bersama warga 

5. Dst     

  
Keterangan:  
Kolom (1)       : Cukup Jelas. 
Kolom (2)       : Tuliskan daftar masalah yang telah diinventarisir dalam kegiatan penyusunan profil desa dan 

kajian terhadap dinamika konflik. 
Kolom (3)        :          Tuliskan penyebab terjadinya masalah. 
Kolom (4)       : Tuliskan potensi di desa terkait dengan masalah yang akan ditangani. 
Kolom (5)       : Tuliskan alternatif tindakan pemecahan masalah berdasarkan analisis terhadap penyebab dan 

potensi yang dimiliki desa. 
Kolom (6)       : Tuliskan tindakan atau kegiatan yang dianggap layak dan dapat dilaksanakan. 

 

6. Kajilah kembali daftar tindakan pemecahan masalah yang telah diusun untuk melihat kedalam dan 
kesinambungan dengan masalah dan potensi yang ada di desa; 

7. Merujuk tabel hasil kegiatan kajian tindakan pemecahan masalah dan tindakan yang layak 
dilaksanakan, kemudian ditentukan peringkat atau urutan tindakan mulai dari yang penting hingga 
yang paling rendah. Hasilnya dituliskan dalam tabel sebagai berikut; 

 

Tabel 5.4. Penentuan Peringkat Tindakan Pemecahan Masalah 

 

No Tindakan yang Layak 
Pemenuhan 
Kebutuhan 

Orang Banyak 

Dukungan 
Peningkatan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Dukungan 
Potensi 

Jumla
h Nilai 

Urutan 
Peringkat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Pengobatan Pemberian makanan 
tambahan 

5 3 5 13 2 

2. Pembangunan saluran irigasi 4 2 2 8 6 

3. Desain dan RAB untuk saluran 
pembuangan  

4 3 2 9 7 

4. Penataan lahan relokasi bersama warga 3 1 3 7 8 
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5. Pengobatan Pemberian makanan 
tambahan 

3 1 2 6 9 

6. Dst.      

  
Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas. 
Kolom (2)            : Tuliskan daftar Tindakan yang Layak yang telah disusun dalam tanel 11.3. 
Kolom (3) s/d (5) :           Tuliskan skor 1 – 5 (skor 1 sangat rendah hingga skor 5 = sangat tinggi). 
Kolom (6)            : Tuliskan jumlah skor dari kolom (3) s/d (5) 
Kolom (7)            : Tuliskan urutan atau peringkat tindakan berdasarkan jumlah skor.  

 

8. Susunlah daftar diatas secara berurutan mulai dari tindakan yang dianggap penting sampai yang 
kurang penting; 

9. Berdasarkan tindakan pemecahan masalah, rumuskan program/kegiatan di bidang pendidikan dan 
kesehatan. 

10. Identifikasikan rencana sumber pendanaan program/kegiatan tersebut. Tentukan daftar 
program/kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya atau melalui pihak ketiga. Hasilnya disusun 
dalam tabel berikut; 

 

Tabel 5.5. Perencanaan Pembangunan Desa khusus pendidikan dan  
kesehatan yang di Biayai secara Swadaya dan Pihak Ketiga 

 
Desa                        : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kecamatan            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kabupaten/Kota  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No 
Program 
Kegiatan 

Tujuan 
Kegiatan 

Lokasi Sasaran Target 
Sifat Waktu 

Pelaksanaan 
Biaya 

Ket 
B L R P Rp. Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)            : Tuliskan jenis-jenis kegiatan bidang sosial, budaya, sarana prasarana, usaha ekonomi produktif, 

dan lain-lain 
Kolom (3)              :        Tuliskan tujuan dari masing-masing program/kegiatan. yang akan dilaksanakan. Misalnya bidang 

kemanan dan ketertiban yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap konflik sosial. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan  
Kolom (5)            : Tuliskan kelompok sasaran dari program/kegiatan, misalnya penyuluh, guru, petani, pedagang, 

kelompok pemuda, pesantren dan lain-lain..  
Kolom (6)            : Tuliskan target capaian kinerja. 
Kolom (7)            : Tuliskansifat program/kegiatan; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan 
Kolom (8)            : Tuliskan waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun) 
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Kolom (9)              :                    Tuliskan jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya. Misalnya swadaya, mitra kerja desa. 
Kolom (10)            :                    Cukup jelas. 

 

15. Identifikasikan program/kegiatan yang telah tersedia sumber pendanaan baik dari APB Desa, APBD 
Kabupaten/Kota. APBD Provinsi dan APBN. 

16. Buatlah daftar rencana program/kegiatan, lokasi, sasaran manfaat dan perkiraan biaya yang telah 
tersedia anggaran untuk pelaksanaannya. Hasilnya disusun dalam tabel berikut; 

 

Tabel 5.6. Perencanaan Pembangunan Desa yang Dananya Tersedia 
 
 

Desa                        : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kecamatan            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kabupaten/Kota  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No Program Kegiatan 
Lokasi 

Kegiatan 
Sifat Sasaran 

Manfaat 
Perkiraan 

Biaya 
APBN/APBD/ 

APB Desa 
SKPD Ket 

B L R P 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Keterangan:  
Kolom (1)      : Cukup Jelas 
Kolom (2)      : Tuliskan nama program misalnya; program relokasi penduduk korban bencana longsor di Dusun 

Tipar. 
Kolom (3)       :          Tuliskan nama kegiatan misalnya; perencanaan partisipatif pemukiman relokasi untuk penduduk 

korban bencana longsor di Dusun Tipar. 
Kolom (4)      : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan  
Kolom (5)      : Tuliskansifat program/kegiatan; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan 
Kolom (6)      : Tuliskan sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakt desa dan lain-lain. 
Kolom (7)      : Tuliskan perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai RAB. 
Kolom (8)      : Tuliskan sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa) 
Kolom  (9)      :                    Tuliskan SKPD yang bertanggung jawab atas kegiatan pada kolom 3. 
Kolom (10)     :                    Cukup jelas. 

 

 

17. Selanjutnya Tim melakukan penelaahan kembali terhadap kedua hasil kajian tersebut dengan 
menyusun agenda panduan kegiatan swadaya dan dana yang telah tersedia (TP) sebagai bagian dari 
tugas pembantuan. Hasilnya disusun dalam tabel berikut; 
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Tabel 5.7. Agenda Panduan Kegiatan antara Swadaya dan Dan yang sudah Tersedia 
 
Desa                        : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kecamatan            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kabupaten/Kota  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No Kegiatan Penanggung Jawab 
Keterangan 

(1 swadaya; 2 kemitraan; 3 Pemerintah/TP) 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)            : Tuliskan nama kegiatan yang akan dilaksanakandi desa misalnya; pembuatan jalan desa, 

pemberian majkana tambahan, mediasi ganti rugi tanah dan lain-lain 
Kolom (3)                :          Tuliskan siapa penanggungjawab kegatan tersebut. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa. 

 

18. Telaah kembali hal-hal yang dilakukan pada langkah sebelumnya, pahami kesesuaian, 
kesinambungan dan konsistensi dari rumusan program/kegiatan pendidikan dan kesehatan yang 
akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Jika ditemukan ketidaksesuaian program/kegiatan yang 
akan dilaksanakan, Tim bersama wakil masyarakat dapat menggali lebih dalam, mengkoreksi 
langsung atau menambah hal-hal penting. 

19. memformulasikan kebijakan pembangunan desa berupa prioritas program/kegiatan pendidikan dan 
kesehatan selama 5 (lima) tahun yang akan dimasukkan dalam dokumen RPJM Desa dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut; 

 
Tabel 5.8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

 
Desa                        : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kecamatan            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kabupaten/Kota  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No 
Bidang/Jenis 

Kegiatan 
Lokasi Sifat 

Volume 
Sasaran/
Manfaat 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pembiayaan 
Ket 

Bidang Jenis  B L R P Jml/Rp Sumber 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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Keterangan: 
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)           : Tuliskan nama bidang/jenis. 
Kolom (3)                :          Tuliskan nama kegiatan misalnya; perencanaan partisipatif pemukiman relokasi untuk 

penduduk korban bencana longsor di Dusun Tipar. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan. Misalnya RT/RW. Lingkungan, Dusun, 

kampung dan lain-lain. 
Kolom (5)      : Tuliskansifat; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan dari kegiatan tersebut. 
Kolom (6)            : Tuliskan volumenya. Misalnya panjang jalan tembus 500 m, pelatihan resolusi konflik 100 

orang, 
Kolom (7)            : Tuliskan sasaran dan manfaat. Misalnya, untuk 75 KK miskin, 25 penduduk korban konflik. 
Kolom (8)          : Tuliskan waktu pelaksanaanya. Misalnya 7 hari, 2 minggu, 1 bulan. 
Kolom (9, 10)      : Tuliskan jumlah biaya dan sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/Kota, APB Desa) 
Kolom (11)             :                    Cukup jelas. 

 

Tahap 2 : Review Dokumen Perencanaan Desa 

1. Jika desa telah melakukan proses penyusunan rencana startegis, maka yang dilakukan adalah 
mereview dokumen tersbut dengan mngumpulkan data pendukung berupa RPJM Desa, profil 
desa, kecamatan atau daerah dan hasil pemutakhiran informasi/data.  

2. Langkah berikutnya mengkaji ulang terhadap keseluruhan dokumen RPJM Desa yang telah 
disusun di setiap wilayah dampingan dengan menilai pencapaian berdasarkan program/kegiatan 
di masing-masing desa dalam cakupan kecamatan.  

3. Lakukan kaji ulang yang menyeluruh tentang kinerja unit pelayanan teknis daerah (UPTD) dalam 
periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah 
berpengaruh pada kinerja pelayanan daerah di tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan PNPM GSC. Gunakan tabel analisis sebagai berkut; 

  

Tabel 5.9  Review Realisasi Capaian RPJM Desa aspek Kinerja dan Pendanaan 

 

Kode 
Nama Program/ 

Kegiatan  

Capaian Kinerja Pendanaan 

Ket 
Target 

Realisasi Th ke- 
Target 

Realisasi Th ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Petunjuk Pengisian Tabel 

Kolom 1 Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan berdasarkan pedoman yang telah 
disusun untuk setiap bidang atau mata anggaran. Sebagai salah satu acuan yang dapat 
digunakan untuk kode kegiatan dapat menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah. 
 

Kolom 2 Tuliskan daftar program atau kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1-3 tahun 
sebelumnya. Misalnya; 
 

Pelatihan bidan desa untuk pengelolaan Pustu 
Pemberian makanan tambahan bagi Balita, ibu hamil dan menyusui di Desa Ingin 
Jaya 
Penyelenggaraan pendidikan Paket B bagi masyarakat di Desa Paseh  
Pembangunan sekolah masyarakat untuk agrowisata di Desa Cikole. 

 
Kolom 3 Tuliskan target capaian sesuai PP No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 
Penetapan SPM. Misalnya; 

60% cakupan petani ternak bidan desa telah mengikuti pelatihan pengelolaan 
pustu. 
80% cakupan Balita, Ibu hamil dan menyusui di desa Ingin Jaya telah mendapatkan 
makanan tambahan. 
80% mantan petani tambak mengembangkan unit usaha agrowisata  
 

Kolom 4 Tuliskan program/kegiatan tersebut direalisasikan pada tahun ke berapa dengan 
menuliskan capaian atau proporsi berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 
bersangkutan. Misalnya; 

60% cakupan petani ternak bidan desa telah mengikuti pengelolaan pustu pada 
tahun pertama. 
80% cakupan Balita, Ibu hamil dan menyusui di desa Ingin Jaya telah mendapatkan 
makanan tambahan pada tahun pertama 
80% mantan petani tambak mengembangkan 2 unit usaha agrowisata pada tahun 
kedua 
 

Kolom 5 Tuliskan target pendanaan berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 
masing-masing kegiatan. 
 

Kolom 6 Tuliskan berapa jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan atau diserap untuk 
mendanai program atau biaya tersebut pada tahun yang bersangkutan. 
 

Kolom 7 Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu. 
 

 

4. Lakukan penelaahan sejauhmana kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai 
masalah, pengaduan dan konflik dalam periode sebelumnya (1-3 tahun lalu) yang mempengaruhi 
kinerja pembangunan desa dengan menggunakan tabel sebagai berikut; 
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Tabel 5.10  Review Realisasi Capaian RPJM Desa dan Target Penyelesaian Masalah 
 

Kode 
Nama Program/ 

Kegiatan 

Target Kinerja 
Tahun  Masalah 

Target 
Penanganan 

Upaya 
Penanganan 

Status 

1 2 3 4 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Petunjuk Pengisian Tabel 

Kolom 1 Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan berdasarkan pedoman yang telah disusun 
sesuai bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 
13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah. 

Kolom 2 Tuliskan daftar program atau kegiatan dari setiap program/kegiatan yang telah 
dilaksanakan 1-3 tahun sebelumnya.  
 

Kolom 3 Tuliskan target capaian sesuai PP No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 
Penetapan SPM.  
 

Kolom 4 Tuliskan temuan masalah dari setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan 
selama 1-3 tahun sebelumnya. Misalnya; 
Sulitnya memperoleh bahan (obat) generik karena terganggunya suplai barang dari 
distributor akibat krisis. 
15% dari jumlah Balita, ibu hamil dan menyusui belum terdaftar sebagai penerima 
makanan tambahan 
Ganti rugi lahan seluas 5 (lima) hektar belum diselesaikan. 
 

Kolom 5 Tuliskan target penanganan masalah berdasarkan jenis kasus (administrasi, kode etik, dsb). 
Misalnya; 
 

Kolom 6 Tuliskan upaya penanganan masalah berdasarkan jenis kasus dan pola penanganannya. 
Misalnya; 
Meminta kepada dinas terkait untuk menegosiasikan ulang kebutuhan obat generik yang 
dibutuhkan masyarakat dengan pihak distributor. 
Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memberikan memperoleh data 
jenis dan jumlah penerima makanan tambahan di setiap desa. 
Mengosiasikan ulang keberatan dengan warga pemilik lahan. 
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Kolom 7 Tuliskan status penyelesaian masalah (selesai/proses/tidak selesai) 
 

 

5. Selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait dengan masalah dan kerentanan sosial lain yang 
berpengaruh terhadap pelaksanaan program prioritas yang telah dicanangkan dalam rencana 
tahun lalu berdasarkan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun (RPJM Desa) dengan mengkaji 
berbagai persoalan internal dan eksternal yang menjadi faktor pendorong (hal-hal positif) dan 
penghambat (hal-hal negatif) konflik.  

 

Tabel 5.11  Review Realisasi Capaian Rencana terhadap  
Faktor yang berpengaruh terhadap konflik 

 

Kode 
Nama Program/ 

Kegiatan  

Realisasi 
Target Kinerja 

Faktor Pemecah 
(Dividers) 

Faktor Perekat 
(Connectors) 

1 2 3 4 5 P R S K P R S K 
(1) (2) (3) (4) (5) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Ket:  (P) = Personal; (R) = Relasional; (S) = Struktural; (K) Kultural  

 
 

Petunjuk Pengisian Tabel 
 

Kolom 1 Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk 
setiap bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 
13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah. 
 

Kolom 2 Tuliskan daftar program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu.  
 

Kolom 3 Tuliskan realisasi target kinerja selama 1-3 tahun sebelumnya. 
 

Kolom 4 Lakukan analisis terhadap faktor-faktor pemecah (dividers) yang dapat menghambat upaya 
pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) katagori, 
Misalnya;  
 
Personal  (P); 
Sebagian keluarga menolak mengikuti sosialisasi pemberian makanan tambahan dari dinas 
kesehatan karena dianggap tidak perlu dan mengganggu jadual panen raya. 
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Relasional (R); 
Perselisihan diantara kelompok penerima bantuan antardesa terkait pembagian distribusi 
makanan tambahan yang dianggap tidak tepat sasaran. 
Struktural (S); 
Ketidakjelasan mekanisme dan prosedur pembagian makanan tambahan. 
Kultural (K); 
Sebagian keluarga miskin menganggap makanan yang selama ini dikonsumsi untuk balita, 
ibu hamil dan menyusui dianggap dapat mengganggu kesehatan mereka. 
 

Kolom 5 Lakukan analisis terhadap faktor-faktor perekat (Connectors) yang dapat mendorong 
perdamaian (meminimalisasi dampak konflik) dan upaya pencapaian tujuan 
program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) katagori, sebagai contoh;  
 
Personal  (P); 
Masyarakat khususnya kaum ibu  memiliki keterbukaan untuk menerima pengetahuan dan 
pengalaman baru. 
Relasional (R); 
Kelompok penerima bantuan secara rutin melakukan pertemuan mingguan untuk 
membahas berbabgai permasalahan yang dihadapi antar kelompok dan antar desa. 
Struktural (S); 
Komunikasi antar pemangku kepentingan dalam forum musyawarah desa yang intensif 
dilakukan oleh petugas penyuluh dari dinas kesehatan atau puskesmas. 
Kultural (K); 
Beberapa perayaan hari besar keagamaan yang seringkali digunakan sebagai forum bagi 
masyarakat untuk bimbingan dan membahas berbagai permasalahan. 
 

 

6. Berdasarkan kajian sebelumnya, lakukan analisis kapasitas organisasi pelaksana di tingkat desa 
atau kecamatab dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treath) 
untuk menilai sejauhmana capaian target kinerja berdasarkan kemampuan lembaga atau unit 
tersebut dalam menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal. 

  

Tabel 5.12  Analisis SWOT Komponen Fungsi Pelayanan Organisasi/Unit Pelaksana 
(Contoh: Posyandu, Pustu atau Puskesmas) 

 

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 
KEKUATAN PELUANG 

Personal: 
- Kemampuan petugas lapangan dalam bimbingan dan 

pendekatan terhadap masyarakat. 
- Terbuka dalam memberikan informasi kesehatan kepada 

masyarakat khususnya keluarga miskin. 
Relasional 
- Menjalin kemitraan dengan berbagai  kalangan perguruan 

tinggi, swsta dan LSM. 
- Membuka jalinan kerjasama dengan lembaga asuransi 

kesehatan dan pengadaan obat. 
- Kemitraan dengan unit pelaksana kegiatan di desa 
- Konsultasi kesehatan 

Struktural 
- Koordinasi antardinas  

Personal: 
- Kesempatan studi dan pelatihan dalam dan luar negeri 
- Permintaan informasi layanan dan jaminan kesehatan dari 

pemerintah pusat dan lembaga lainnya. 
- Insentif dan pengembangan bidan desa. 

Relasional 
- Kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten dalam 

layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 
- Kerjasama penerapan hasil kajian lembaga riset dan 

lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan. 
 

Struktural 
- Koordinasi dengan pemerintah daerah 
- Program pemberdayaan masyarakat dari kementerian dan 
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- Sistem manajemen informasi berbasis IT 
- Sistem dan prosedur kerja standar untuk pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
Kultural 
- Berhasil mengembangkan sistem pelayanan kesehatan 

terpadu  
- Melakukan pembinaan secara rutin dalam setiap kegatan 

penting di masyarakat 

pemerintah pusat PNPM. 
 
Kultural 
- Kebijakan dan sistem jaringan informasi kesehatan  
- Knowledge sharing kesehatan masyarakat antar kecamatan. 

KELEMAHAN TANTANGAN 
Personal: 
- Ketidakpuasan terhadap insentif yang diberikan. 
- Kebingungan terhadap perubahan kebijakan internal 

organisasi. 
Relasional 
- Sering terjadi complain akibat keterlambatan distribusi bahan 

makanan dan  obat untuk balta, ibu  hamil dan menyusui. 
- Bantuan hanya dapat diberikan pada saat ada instruksi dari 

dinas kesehatan. 
Struktural 
- Lemahnya kontrol internal 
- Koordinasi lintas sektor tidak berjalan dengan baik 

Kultural 
- Birokratis dan dipengaruhi pemegang kekuasaan 
- Masih terjadi kesalahan dalam pendataan keluarga penerima 

manfaat. 

Personal: 
- Ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan 
- Rendahnya upah karena efisiensi. 

Relasional 
- Pembatalan kerjasama dari investor. 
- Ketidakharmonisan antarpelaku usaha dan koperasi. 

Struktural 
- Konflik antara pengusaha dan buruh. 
- Persaingan usaha yang tidak sehat. 

Kultural 
- Gerakan buruh akibat iklim investasi dan usaha yang buruk. 
- Ketidakstabilan ekonomi dan tingginya jumlah 

pengangguran. 

 
Langkah-langkah 

 
Langkah 1 Lakukan review terhadap seluruh kondisi organisasi baik internal maupun eksternal. 

 
Langkah 2 Identifikasikan elemen-elemen utama yang akan menjadi kerangka analisis lingkungan 

eksternal dan eksternal (misalnya setiap lingkungan internal dan eksternal dianalisis 
berdasarkan katagori “personal, relasional, struktural dan kultural”) 
 

Langkah 3 Identifikasikan kekuatan dan kelemahan internal maupun eksternal sesuai dengan aspek-
aspek analisis dan isi kolom secara lengkap didukung fakta dan data. 
 

Langkah 4 Identifikasikan peluang dan tantangan internal dan eksternal sesuai dengan aspek-aspek 
analisis dan isi kolom secara lengkap didukung fakta dan data. 
 

Langkah 5 Analisis masing-masing katagori secara mendalam, kemudian lakukan pemilahan 
berdasarkan tingkat kepentingannya “isu yang mendesak”. Buatlah konsensus untuk 
menentukan 3 -5 isu penting dengan urutan prioritasnya untuk setiap katagori 
 

Langkah 6 Rumuskan isu-isu tersebut sesuai dengan kebutuhan (tidak terlalu sempit atau terlalu 
luas). Misalnya: 
 
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban konflik melalui Jaminan Kesehatan (JKA) 
Meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi mantan kombatan dan 
korban konflik. 
Penyediaan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik melalui 
pemberdayaan penyediaan lahan pertanian. 
 

Langkah 7 Tangani isu-isu tersebut sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikannya. 
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Langkah 8 Tetapkan pilihan program strategis untuk menyelesaikannya. 
 

 

7. Mengkaji kondisi dan masalah pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan target dan hambatan 
akibat perubahan masyarakat, konteks program dan hubungan pemangku kepentingan yang 
terjadi atau bidang kerja serta tantangan yang diperkirakan dihadapi pada 5 (lima) tahun rencana. 

 

Tabel 5.13  Rumusan Progaram/Kegiatan dan Target Capaian dalam Penyelesaian Konflik 
 

Kode 
Nama Program/ 

Kegiatan  

Target Kinerja 
Tahun  

Target Capaian untuk  
Perdamaian Tahun ke 1-5 Ket. 

1 2 3 4 5 Personal Relasional Struktural Kultural 
(1) (2) (3) (4) (5) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

Petunjuk Pengisian Tabel 

 
Kolom 1 Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk 

setiap bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 
13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah. 
 

Kolom 2 Tuliskan rumusan rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) 
tahun) berdasarkan hasil review kinerja dan analisis kebutuhan masyarakat.  
Mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya 
 
Isu Strategis: (Kesehatan) 
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan korban konflik melalui 
Jaminan Kesehatan. 
Program/Kegiatan: 
- Pendataan calon penerima jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan korban 

konflik 
- Sosialisasi program jaminan kesehatan masyarakat 
- Pengobatan dan perawatan gratis bagi masyarakat miskin dan korban konflik. 
 
Isu strategis: (Pendidikan) 
Meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga muskin dan 
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korban konflik. 
Program/Kegiatan: 
- Pendataan tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah keluarga miskin dan 

korban konflik. 
- Beasiswa biaya pendidikan bagi keluarga miskin dan korban konflik. 
- Program belajar jarak jauh untuk bagi keluarga miskin dan korban konflik. 

 
Isu Strategis: (Ekonomi) 
Penyediaan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik melalui 
pemberdayaan usaha mikro. 
Program/kegiatan: 
- Kajian peluang dan lapangan kerja bagi keluarga miskin dan korban konflik. 
- Pemberdayaan usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Tani. 
- Pelatihan kewirausahaan. 
 

Kolom 3 Tuliskan periode pelaksanaannya selama 1-5 tahun ke depan dengan target capaian berupa 
perkiraan angka dan cakupan. 
 

Kolom 4 Tuliskan tolak ukur kinerja program/kegiatan dalam mendorong perdamaian yang 
diharapkan oleh masyarakat. Misalnya; 
 
Personal  (P); 
Keluarga miskin dan korban konflik memiliki pekerjaan yang cukup untuk kehidupannya. 
Relasional (R); 
- Terbangunnya kepercayaan antarpemerintah daerah dengan pemangku kepentingan di 

tingkat desa.. 
- Kemitraan usaha antarpelaku usaha. 
Struktural (S); 
- Terbangunnya jaringan pelaynan kesehatan terpadu bersama baik lokal, nasional 

maupun internasional. 
- Mekanisme penyelesaian sengketa secara terbuka dan berkeadilan.  
Kultural (K); 
- Terbangunnya sistem dan mekanisme pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang 

berkeadilan. 
- Ikilm birokrasi dan pelayanan masyarakat yang memberikan kenyamanan dan 

kemudahan. 
 

Kolom 5 Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu  
 

 
 

8. Selanjutnya memformulasikan rumusan program berdasarkan hasil analisis dinamika konflik yang 
telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya dalam format yang telah ditetapkan sesuai 
peraturan yang berlaku; 
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Tabel 5.14  Program/kegiatan beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif 

 

Kode 
Nama Program/ 

Kegiatan  

Target Kinerja 
Program (Tahun)  

Pagu Indikatif 
 (Tahun) 

Ket. 

1 1 3 4 5 1 2 3 4 5  
(1) (2) (3) (4) (5) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Petunjuk Pengisian Tabel 
 
Kolom 1 Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun 

untuk setiap bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan 
PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan 
Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah. 
 

Kolom 2 Tuliskan daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPA/K selama 5 tahun. 
Misalnya; 
Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan mantan korban konflik  
Reintegrasi sosial mantan kombatan melalui pemberdayaan ekonomi 
Pendidikan bina damai di Sekolah. 
Peningkatan kapasitas penyuluh kesehatan dalam analisis kebutuhan dan kerawanan 
sosial. 
 

Kolom 3 Tuliskan target kinerja unit kerja/organisasi pelaksana untuk setiap program yang 
direncanakan sesuai PP No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan 
PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM. 
90% cakupan kelompok simpan pinjam perempuan berbadan hukum 
70 % cakupan keluarga miskin dan korban konflik memiliki jaminan kesehatan (askeskin) 
80% guru sekolah dasar telah mengikuti pelatihan “Pendidikan Damai” 
90% dokumen usulan program/kegiatan telah melalui proses analisis konflik dan 
kerentanan sosial. 
 

Kolom 4 Tuliskan pagu indikatif untuk setiap program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan pembiayaan. 
 

Kolom 5 Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu. 
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Bahan Bacaan 5.1 
 

Perencanaan, Strategi dan Evaluasi Program 

Pembangunan Peka Konflik 
 

   

trategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam penyusunan rencana 
pembangunan menggantikan model perencanaan lama (konvensional), yaitu perencanaan jangka 
panjang (long-range planning) maupun perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan 
sebuah perencanaan strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan cepat dan 

tidak menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas untuk melakukan adaptasi terhadap 
perubahan itu secara internal agar mampu mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengatasi 
lingkungan eksternal dan secara berkelanjutan melakukan kajian terhadap kapasitas internal sebagai 
prasyarat untuk tetap memelihara dan mempertahankan eksistensinya. Pada penerapan model 
perencanaan konvensional berangkat dari asumsi penetapan tujuan jangka panjang sebagai entry point 
dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara dalam 
perencanaan strategis berangkat dari visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk merespon 
perubahan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategis merupakan bagian dari perubahan 
itu sendiri. Proses ini dilakukan melalui kajian sistematis yang memadukan   visi, misi, serta 
perkembangan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan 
sebagai lingkungan internal suatu organisasi untuk menentukan arah yang ingin dicapai.  

 Dalam penerapannya perencanaan strategis lebih maju dan berkembang di bidang militer—
pertahanan dan bisnis sebagai respon terhadap perubahan lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, 
teknologi, politik, market dan persaingan). Berdasarkan tantangan dan perubahan eksternal tersebut, 
mengharuskan sebuah organisasi untuk melakukan pengaturan atau penyesuaian terhadap lingkungan 
internalnya, jika organisasi itu ingin tetap bertahan dan tidak tertinggal terhadap proses perubahan yang 
demikian cepat. Demikian halnya dalam perencanaan komunitas, perubahan akan berlangsung cepat 
dan mempengaruhi struktur sosial yang ada termasuk persaingan yang tajam akibat benturan 
kepentingan. Fase krisis dan konflik yang terjadi dalam komunitas tidak cukup hanya dirumuskan dalam 
kerangka perencanaan jangka panjang tetapi melalui sebuah rencana strategis yang mampu 
membangun sebuah perubahan masyarakat yang damai, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber 
daya didasarkan visi, nilai-nilai, tujuan dan kekuatan yang dimilikinya secara berkelanjutan. 

 

Apa Rencana Strategis itu 

Richard A. Mittenthal dalam artikel berjudul “Ten Keys To Successful Strategic Planning For Nonprofit 
And Foundation Leaders” menjelaskan bahwa perencanaan strategis telah lama digunakan sebagai alat 
untuk mentransformasi (transforming) dan merevitalisasi (revitalizing) perusahaan, organisasi 
pemerintah dan organisasi non-permerintah. Perencanaan Strategis adalah serangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi. Dalam perencanaan tersebut 
dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan 

S 
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kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang 
luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan 
kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan 
kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. 

 Perencanaan strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja 
(performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang 
dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki 
sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat 
perebutan kekuatan—kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih 
baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk 
rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk 
mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan 
komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan 
yang lebih spesifik, perencanaan strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap 
perubahan lingkungan 

  

Fungsi dan Kedudukan Rencana Strategis  
Menyadari pentingnya rencana strategi bagi suatu komunitas dalam mendukung upaya perdamaian, 
maka seluruh pemangku kepentingan yang terlibat meliputi, pimpinan, tokoh masyarakat, pemerintah, 
lembaga swadaya, termasuk pihak lainnya secara bersama-sama dalam mengembangkan arah (sense of 
direction) dan mengidentifikasi prioritas isu atau akar penyebab konflik yang akan diselesaikan. Dengan 
kata lain pengembangan visi, misi, maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan 
konsensus bersama atau “sharing” dari semua yang terlibat dalam proses perencanaan strategis. 

 Keberhasilan sebuah proses perencanaan strategis akan sangat tergantung kemampuan 
masyarakat dalam membangun visi keberhasilan, membuat proyeksi dan harapan tentang perubahan 
lingkungan ke depan. Perencanaan diuji dalam rentang waktu dan model manajemen sumber daya yang 
tepat melalui analisis dan kajian secara komprehensif—partisipatif. Hal ini akan membantu masyarakat 
melakukan antisipasi dan merespon terhadap perubahan yang terjadi melalui klarifikasi visi, misi, 
maksud dan tujuan, menyempurnakan program, penggalangan dana, dan aspek operasi lainnya. 
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar perencanaan strategis sukses dalam penyelesaian 
masalah dan konflik dalam jangka panjang sebagai berikut. 

 Program strategis sebagai pedoman komprehensif yang jelas untuk menghadapi berbagai tantangan 
dan peluang eksternal. 

 Suatu penilaian komprehensif dan realistis dari keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki komunitas. 

 Menerapkan pendekatan inklusif yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk 
menentukan sukses di masa depan. 

 Suatu pemberdayaan komite perencanaan. 

 Keterlibatan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. 

 Mempertajam tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat untuk melaksanakannya. 

 Belajar dari praktek yang terbaik (Learning from best practices). 

 Prioritas dan rencana pelaksanaannya. 
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 Komitmen para pemangku kepentingan untuk berubah. 

  

Manfaat Rencana Strategis 

Perencanaan strategis memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan arah dan tujuan komunitas 
terhadap perubahan dengan memperhitungkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan 
disusun untuk mengantisipasi perubahan sebagai respon terhadap dinamika dan kompleksitas 
lingkungan. Misalnya, sebagai akibat terjadi perubahan dinamika masyarakat akibat bencana alam atau 
konflik sosial yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat secara cepat mencakup pelayanan dasar, 
pemberdayaan ekonomi, keamanan, kebutuhan lainnya, sementara sumberdaya semakin terbatas.  

 Rencana strategi sebagai perangkat manajemen untuk mencapai tujuan dan hasil secara terukur. 
Masyarakat secara periodik dituntut melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan dan 
menyempurnakan hasil (outcome). Dalam banyak hal perbaikan hasil menuntut formulasi rencana yang 
memungkinkan sistem bekerja dan fokus terhadap prioritas tuntutan secara efektif dan efisien. Rencana 
Strategis memungkinkan organisasi atau komunitas mengembangkan sistem yang mampu secara 
berkelanjutan melakukan perbaikan pada semua tingkatan. 

 Identifikasi profil kapasitas kelembagaan masyarakat. Perencanaan Strategis bermanfaat untuk 
mengidentifikasikan keterbatasan dan kekuatan kelembagaan yang terlibat dalam upaya membangun 
struktur masyarakat yang lebih baik dan damai.  Melalui proses perencanaan strategis masing-masing 
pihak baik pemerintah, non-pemerintah, swasta, institusi informal, dan pihak lainnya menilai situasi 
masyarakat saat ini untuk menentukan orientasi ke depan. Bagaimana lembaga masyarakat mampu 
bekerja secara benar dan menilai hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. 

 Memfokuskan visi dan tujuan masyarakat di masa depan. Perencanaan strategis dapat membantu 
para pemangku kepentingan untuk menentukan arah terbaik masa depannya. Perencanaan Strategis 
melibatkan usaha disiplin untuk mempertajam dan memandu menentukan bagaimana keadaan 
komunitas, peran dan fungsi setiap unsur, dan pembagian kerja. Disamping itu membantu mendapatkan 
informasi dalam secara mendalam, menggali berbagai gagasan, menentukan alternatif, dan menghadapi 
implikasi masa depan secara kreatif dengan keputusan yang diambil saat ini. 

 Mendorong komunikasi antarberbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Perencanaan 
strategis mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menemukenali berbagai kebutuhan, 
kesamaan dan menghindari kesenjangan dan menyatukan tujuan kemudian merencanakan masa depan 
sesuai dengan harapan bersama. Meskipun sangat sulit mengambil keputusan dengan orang, kelompok, 
atau komunitas yang memiliki perbedaan visi terhadap masa depan. Namun melalui perencanaan 
strategis hal ini dapat diselesaikan secara partisipatif, terbuka dan komunikasi efektif, mengakomodasi 
tata nilai dan keinginan yang berbeda, dan mencari pengambilan keputusan secara bertahap. 

 Memudahkan penerimaan (adaptable) dari berbagai kepentingan dan situasi yang dinamis. 
Walaupun perencanaan strategis memerlukan pendekatan jangka panjang, tetapi juga menggunakan 
metode untuk menentukan kemajuan, akses, validitas informasi dan mempertahankan fleksibilitas 
rencana. Setiap keputusan yang telah diambil dalam bentuk rencana tataruang dapat dikaji kembali atau 
disesuaikan sebagai respon terhadap perubahan masyarakat, globalisasi, hubungan antarpihak dan 
manfaat dari peluang yang ada. Rencana strategis mengatur target kinerja, pola kerjasama penilaian 
kemajuan program, membantu membuat prioritas pembangunan, menyediakan pedoman pelaksanaan 
kegiatan, rencana sumber dana (modal) dan penganggaran. 

 Penting untuk mendukung klien. Perencanaan Strategis menentukan hal-hal yang diperlukan 
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organisasi untuk memenuhi harapan penerima manfaat. Proses perencanaan strategis memungkinkan 
anda melakukan identifikasi organisasi, kelompok, komunitas, dan para pemangku kepentingan lain, 
serta terhadap kebutuhan dan harapan mereka. 

 Menentukan kebutuhan dan dukungan dana untuk mencapai tujuan. Berbagai sumber dana 
memberikan perhatian terhadap fokus rencana yang realistis dan memiliki dampak terhadap perubahan 
masyarakat secara menyeluruh. Rencana yang baik akan menentukan kebutuhan dana dan bagaimana 
memenuhinya. Banyak sumber pendanaan secara kuat mendukung perencanaan strategis untuk 
memberikan dukungan secara kontinyu baik dari pemerintah dan lembaga international lainnya. Banyak 
organisasi publik dan Negara donor mensyaratkan adanya perencanaan strategis sebagai bagian dari 
aplikasi permintaan dana atau bantuan hibah untuk kebutuhan pembangunan. 

  

Komponen Program Strategis 

Dalam merumuskan rencana strategis untuk komunitas dilakukan melalui proses atau tahapan tertentu 
agar menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Berbagai 
metode perencanaan pembangunan dikemukakan oleh para ahli dengan memberikan panduan 
pelaksanaan dengan tahap-tahap kegiatan secara spesifik. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan 
yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan rencana strategis, yaitu: tahap identifikasi isu-isu penting 
melalui analisis masalah; penentuan tujuan dan saran; perumusan visi, misi, program, dan strategi. 
Perencanaan strategis memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai dan bagaimana 
mencapainya. Perencanaan strategis menyediakan gambaran besar dari apa yang tujuan dan prosedur 
pelaksanaannya.  

  

Tata Nilai 

Tata nilai (value based) merupakan seperangkat prinsip, norma aturan yang diyakini sebagai cara yang 
benar (ideal) dalam menentukan tindakan, bekerja atau berhubungan dengan masyarakat. Tata nilai 
masyarakat berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat filosofis sebagai panduan kerja anggota, 
kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai sebagai dasar dalam memelihara hubungan antarberbagai pihak 
dengan masyarakat (penerima manfaat) atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Tata nilai 
akan menentukan kerangka kerja—strategi dan prinsip-prinsip operasional yang digunakan oleh 
komunitas atau organisasi. Misalnya, nilai keterbukaan, pertanggungjawaban, profesionalisme, 
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tata nilai sebagai prinsip kerja dalam perencanaan 
strategis sebaiknya ditetapkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan. Klarifikasi dan konsensus 
pada nilai-nilai yang telah disepakati sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan di dalam 
membuat keputusan (kebijakan).  

  

Perumusan Visi 

Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan, tentang apa, kemana dan bagaimana 
mencapai suatu keadaan masyarakat yang damai dan sejahtera di masa depan. Visi adalah rumusan 
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program, untuk mewujudkan sasaran 
yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi merupakan dorongan dan gambaran mental 
masyarakat dalam mementukan langkah terhadap masa depannya. Kalimat yang sering digunakan 
menjelaskan suatu pernyataan visi berifat membangkitkan semangat (inspiring), bercita-cita tinggi 
(aspiring) dan memotivasi (motivating). Dalam pernyataan visi terkandung berbagai nilai sebagai 
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berikut: 

a. Membangun komitmen dan kehidupan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian 
konflik. 

b. Menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. 

c. Menciptakan standar keunggulan dan target pencapaian secara terukur. 

d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. 

 

Perumusan Misi 

Misi adalah pernyataan yang luas atau umum tentang sesuatu yang akan dilakukan untuk mewujudkan 
visi yang telah dirumuskan. Misi merupakan langkah-langkah startegis yang dirumuskan berdasarkan 
kondisi nyata, pemangku kepentingan, dan asumsi yang mendasarinya. Dengan demikian, misi 
merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan 
untuk mencapai visi. Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu 
tertentu melalui pertimbangan strategi yang telah ditentukan. Misi disusun untuk mencapai visi dengan 
cara memperhatikan kondisi umum komunitas, tata ruang, pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
konflik, sejarah, nilai-nilai dan arah pembangunan daerah (misalnya RPJPD atau RJPMD). Misi 
mencerminkan upaya sistematis menjalankan fungsi dan peran masyarakat dalam membangun 
perubahan dan perdamaian secara berkelanjutan. 

 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan (goals) adalah suatu perubahan perilaku atau hasil yang dicapai pada jangka waktu periode 
perencanaan. Misalnya dalam rencana pembangunan ditetapkan tujuan untuk 1 (satu) hingga 5 (lima) 
tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang 
dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk 
kuantitatif, tetapi harus menunjukkan suatu kondisi atau keadaan spesifik yang hendak dicapai. Tujuan 
lebih bersifat operasional serta dapat ditentukan indikator dan alat ukurnya. Tujuan akan mengarahkan 
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan harus dapat 
menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Sasaran (objectives) adalah 
penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh 
masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, bulanan). Sasaran harus 
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan secara spesifik, rinci, terukur 
dan realistis untuk dicapai. 

  

Kebijakan 

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepekati dan ditetapkan oleh yang berwenang sebagai 
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap pemangku kepentingan baik aparatur pemerintah, 
swasta, LSM, kelompok perempuan ataupun masyarakat agar tercapai, berjalan dengan lancar dan 
terpadu dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Uraian tentang aktivitas atau program 
yang dilaksanakan oleh masyarakat harus menjelaskan proses kegiatan dalam mencapai sasaran dan 
tujuan secara terukur serta memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang 
menjadi perhatian utama adalah tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang 
ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, 
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misi, tujuan dan sasaran. Langkah-langkah perumusan kebijakan sebagai berikut: 

a. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

b. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan. 

c. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-
isu kritis. 

d. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. 

  

Strategi 

Strategi adalah cara, metode, pendekatan, tata aturan atau pedoman untuk mencapai tujuan dan 
sasaran secara efektif dan efisien. Strategi dibutuhkan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian 
program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran 
dan arah kebijakan pembangunan (peace building) dengan realita dalam masyarakat. Dalam 
merumuskan strategi pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi akar penyebab konflik, 
menganalisis perekat dan pemecah (divider-conector) serta penggunaan SWOT sangat membantu 
membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaat-kan 
peluang, dan menghindarkan ancaman. 

  

Program dan Kegiatan 

Program adalah penjabaran atau realisasi dari kebijakan berupa kumpulan kegiatan nyata, sistematis 
dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi baik pemerintah maupun non-
pemerintah, kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan 
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program diartikan sebagai suatu rencana 
kegiatan dari suatu organisasi atau komunitas yang terarah, terpadu, sistematis dan disusun dalam 
rentang waktu yang telah ditentukan. Program akan menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan 
dalam menjalankan roda kelembagaan dan sebagai saranauntuk mewujudkan cita-cita atau tujuan. Ada 
dua alasan pokok mengapa program perlu disusun oleh komunitas:  

 Efisiensi komunitas untuk menjalankan fungsinya terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk 
memikirkan bentuk implementasi kegiatan yang sesuai atau dibutuhkan menurut kapasitas dan 
tujuan yang ingin dicapai. sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, sumber daya dan biaya. 

 Efektifitas dalam menjalankan fungsi dan peran (eksekusi) dan sinkronisasi unit-unit organisasi atau 
komunitas terkait dengan rencana, distribusi tugas, model manajeman secara terpadu untuk 
mencapai tujuan yang telah disepakati.  

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan 
kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pengertian "Kegiatan" berbeda dengan "Pekerjaan", 
karena yang dimaksud dengan "Kegiatan" dalam sistem perecanaan dan penganggaran merupakan 
serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja atau unit kerja yang ada dalam organisasi atau 
komunitas sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu 
"Kegiatan" akan terdapat beberapa tindakan. Dalam suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (output) 
yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. 
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Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan strategis. 
Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara 
rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan 
melalui program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh 
umpan balik agar dapat dikenali atau diketahui secara dini penyimpangan pelaksanaan dari rencana 
sehingga dapat dirumuskan atau diupayakan langkah perbaikan yang diperlukan dengan sasaran dan 
waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk melakukan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan 
suatu program melalui penetapan indikator kerja. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; 

a. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat dalam kerangka kerja yang telah 
ditetapkan 

b. Pelaksanaan dilakukan secara objektif dan partispatif. 

c. Dilakukan oleh petugas khusus yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman 
dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan terandal. 

d. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat 
mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) melalui 
berbagai cara. 

e. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif) 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

138 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 139 

 

 

 

Media  5.1 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

140 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.2 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 141 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.3 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

142 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.4 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.5 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

144 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.6 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.7 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

146 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.8 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.9 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

148 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  5.10 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 149 

  

Pb 6 
120  menit 

MENGELOLA KONFLIK  

SECARA LANGSUNG 
 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami  prinsip-prinsip pengelolaan konflik lokal. 

2. Melakukan penilaian terhadap gaya pengelolaan konflik 

3. Mensimulasikan beberapa pendekatan pengelolaan konflik 
lokal dalam pelaksanaan PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 
 
 
 

eberapa pendekatan dalam mengelola atau menyelesaikan konflik telah banyak 
dikembangkan berdasarkan pengalaman di beberapa wilayah di Indonesia. pengelolaan 
masalah dalam konteks kelompok, tim, organisasi, komunitas dan masyarakat. 

Sebagaimana konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan tempat baik di rumah, lingkungan 
kerja, antarindividu, kelompok, suku, bangsa dan negara. Bahkan konflik terjadi di mana-mana, 
artinya di mana orang berada disitulah konflik terjadi.  

Gagasan dan tindakan untuk mempengaruhi situasi konflik secara langsung telah banyak 
digunakan oleh para aktivis perdamaian. Tindakan yang dipilih memberikan panduan 
bagaimana Anda sebagai fasilitator menghadapi situasi sulit  dan menemukan jalan keluar yang 
dapat diterima semua pemangku kepentingan tanpa menimbulkan akibat buruk dari tindakan 
yang diambil. Tindakan yang diambil mengindikasikan cara, metode dan pendekatan yang 
dipilih sesuai dengan kebutuhan dan intensitas konflik yang dihadapi. Kemampuan praktis 
dalam memilih sejumlah alternatif tindakan merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 
pendamping. Penguasaan terhadap persoalan utama dan kemampuan melakukan pendekatan 
terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik akan memberikan kontribusi 
positif terhadap perubahan dan kondisi yang lebih baik. Sebaliknya jika, tindakan yang diambil 
tanpa pertimbangan dan kapasitas yang cukup, maka kondisi tersebut tidak akan berubah 
bahkan cenderung memberikan dampak terhadap intensitas konflik dalam masyarakat.  

  Pokok bahasan ini melengkapi keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh fasilitator 
dalam memberikan pengetahuan dasar resolusi konflik di tingkat masyarakat. Pembahasan 
difokuskan pada pengenalan penyelesaian konflik secara langsung terkait pelaksanaan PNPM 
GSC. Disamping itu, diperkenalkan juga beberapa teknik dan intervensi yang disarankan dalam 
mengelola konflik lokal akan diperkenalkan melalui beberapa kegiatan pelatihan ini. 

B 
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Topik 

 

 Beberapa Pendekatan dalam Mengelola Konflik Secara Langsung. 

 Gaya Penyelesaian Konflik Secara Langsung. 

 Mengelola Konflik berbasis Kearifan Lokal. 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Permainan 

 Simulasi dan Diskusi Kelompok. 

 Pemaparan. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 6.1 - 10. 

 Lembar Kerja  6.1: “Menjadi Fasilitator Hebat”. 

 Bahan Bacaan 6.2: “Pengelolaan Konflik Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”. 

 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 151 

   

Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Beberapa Pendekatan dalam Mengelola Konflik Secara Langsung 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Bagikan peserta dalam beberapa kelompok yang terdiri 4-5 orang. Mintalah kepada 
masing-masing peserta dalam kelompok untuk menggali pengalaman dalam menyelesai-
kan konflik secara langsung. Ajukan pertanyaan berikut; 

1. Bagaimana prosedur—mekanisme atau pendekatan yang Anda lakukan dalam 
menyelesaikan konflik dalam masyarakat ?  

2. Siapa saja para pemangku kepentingan yang berperan dalam menyelesaikan konflik 
tersebut? 

3. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan tersebut? 

3. Dari catatan masing-masing peserta, kemudian dibahas dalam kelompok berkaitan dengan 
pokok-pokok gagasan tentang bagaimana mengelola konflik secara langsung. Hasil 
kesepakatan ditulis dalam kertas flano. 

4. Mintalah kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Catatlah pada fliptchart, hal-hal 
pokok dari hasil pembahasan. 

5. Jelaskan tentang beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik. Gunakan media 
presentasi yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan 
mengajukan pendapat. 

6. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.   

  

Kegiatan 2: Gaya Penyelesaian Konflik Secara Langsung 

7. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini.  

8. Lakukan sebuah permainan tentang gaya koflik. Sebagai panduan fasilitator dapat 
menggunakan Lembar Permainan 6.1 “Menjadi Great facilitators”. 

9. Setelah permainan selesai mintalah peserta untuk merefleksikan dalam kehidupan nyata 
dan buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.  

10. Jelaskan secara singkat kepada peserta tentang gaya konflik dengan menghubungkan 
dengan permainan sebelumnya. Pembahasan dapat diiringi presentasi singkat tentang 
beberapa gaya dalam mengelola konflik dengan mengguna-kan lembar Media 8 yang telah 
disediakan. 

11. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.  



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

152 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

12. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan kaitkanlah 
dengan kegiatan belajar berikutnya. 

 

 

Variasi: 
 
Agar permainan lebih meriah dan menarik, fasilitator dapat memberikan saran atau pengaruh dan 
mendukung pada satu atau dua kelompok untuk tetap mempertahankan ide dan gagasannya, 
tanpa tekanan kepada masing-masing kelompok. Jika masih ada waktu, fasilitator dapat 
melakukan permainan dalam dua ronde. Misalnya permainan pertama dengan lima kelompok, 
kemudian melakukan aliansi bebas antarkelompok untuk mempertahankan ide atau gagasan yang 
masih mungkin. Hingga terbentuk dua aliansi besar. Pada saat inilah, setiap kelompok di dorong 
untuk berupaya mempertahankan argumentasinya hingga diperoleh sebuah kesepakatan, Jika 
tidak ditemukan titiktemu fasilitator dapat melakukan intervensi  dan membuat kesimpulan.  
 

 

 

Kegiatan 3: Mengelola Konflik berbasis Kearifan Lokal 

13. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini.  

14. Bagikanlah bahan bacaan 6.1 sebagai acuan dalam diskusi kelompok. Selanjutnya mintalah 
kepada masing-masing peserta dalam kelompok untuk menggali pengalaman dalam 
menyelesaikan konflik secara langsung. Ajukan pertanyaan berikut; 

4. Apa yang Anda ketahui tentang pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan 
lokal? 

5. Prinsip-prinsip apa saja yang melandasi pendekatan penyelesaian konflik berbasis 
kearifan lokal 

6. Bagaimana alur penerapan pendekatan kearifan lokal yang Anda lakukan dalam 
menyelesaikan konflik dalam masyarakat?  

7. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan tersebut? 

7. Dari catatan masing-masing peserta, kemudian dibahas dalam kelompok berkaitan dengan 
pokok-pokok gagasan tentang bagaimana mengelola konflik berbasis kearifan lokal. Hasil 
kesepakatan ditulis dalam kertas flano. 

8. Mintalah kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Catatlah pada fliptchart, hal-hal 
pokok dari hasil pembahasan. 

9. Jelaskan tentang beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik. Gunakan media 
presentasi yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan 
mengajukan pendapat. 

10. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.  
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Catatan Penting 

 

Dalam memfasilitasi penetapan tindakan dalam mengelola konflik secara langsung, perlu diperhatikan 
hal-hal berikut; Pertama, informasi dasar yang dibutuhkan sebagai landasan dalam menentukan cara 
atau pendekatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat. Data dan 
informasi yang digunakan erat kaitannya dengan proses identifikasi dan analisis konflik yang telah 
dilaksanakan sebelumnya bersama masyarakat. Hal ini sangat penting agar penyusunan strategi benar-
benar mengindikasikan kondisi aktual dan memudahkan dalam memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliki. Kedua, isu-isu strategis berkaitan dengan perkembangan situasi politik, sistem administrasi 
pemerintahan, keamanan, prosedur proyek, waktu dan kondisi keamanan sangat menentukan 
pendekatan dan tindakan pokok dalam pengelolaan konflik yang terjadi. Ketiga, pentingnya 
penguasaan para pemangku kepentingan dalam melakukan fasilitasi terhadap berbagai persoalan yang 
dihadapi terutama menyangkut kepentingan berbagai pihak akan menentukan corak atau bentuk 
tindakan yang akan dilakukan. Disisi lain peran dan posisi pendamping menjadi sangat penting dalam 
membantu proses menemukan beberapa alternatif tindakan serta mengaplikasikan keterampilan itu 
secara praktis di lapangan.  
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Lembar Permainan 6.1 

Menjadi Fasilitator Hebat 
  

Format : Individu dan Kelompok 

Waktu  : 10—20 Menit 

Tempat  : Di dalam ruangan 

Tempat  : Metaplan/kertas dan spidol 

Peserta : 20 — 25 orang 

   

Deskripsi 

Permainan ini diberikan dalam situasi khusus untuk mengawali suatu penjelasan tentang gaya konflik. 
Permainan ini menggambarkan dinamika kelompok dan persaingan yang terjadi baik intrakelompok atau 
antarkelompok. Setiap peserta diberikan masing-masing 5 (lima) buah metaplan atau kertas kosong. 
Setiap peserta memiliki harapan mendapat pengakuan atas ide, gagasan dan tujuan. Mereka akan selalu 
berusaha agar apa yang mereka  usahakan harus mendapat dukungan, perhatian dan lolos dalam 
kompetisi. Setiap paserta akan berjuang dalam kelompoknya dan masing masing kelompok akan 
membawa ide atau gagasannya pada kompetisi kelompok yang lebih besar. Kelompok yang paling 
banyak memasukkan ide dan gagasannya serta mampu mempertahankannya akan keluar sebagai 
pemenangnya. 

  

 Tujuan 

Menunjukkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang pendamping masyarakat dan melatih 
kemampuan untuk menghadapi kompetisi dalam situasi yang sangat ketat sekaligus mengembangkan 
kemampuan dalam mengelola emosi dan berbagai kepentingan dalam upaya mencapai tujuan bersama. 

 

Cara Permainan 

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan. Mintalah 
mereka untuk berdiri semua.  

2. Setelah mereka berdiri. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok masing-masing berjumlah antara 
4-5 orang. 

3. Bagikan kepada masing-masing peserta metaplan atau kertas sebanyak lima lembar, Kemudian 
ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut; 

Tuliskan oleh Anda 5 (lima) ciri-ciri paling penting dan utama yang harus ada dalam diri 
seorang pendamping ? 
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Dari lima ciri-ciri yang Anda tulis mana saja menurut Anda yang menempati urutan yang 
paling penting hingga paling tidak penting ? 

4. Setiap gagasan yang ditulis dalam metaplan dibelakangnya dicantumkan nama penulisnya. Hal ini 
agar diketahui siapa yang akan menang dalam kompetisi ini. Setelah itu berikan instruksi kepada 
masing-masing peserta untuk mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya. Karena yang ditulis 
merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan tugas di lapangan. 

5. Selanjutnya, mintalah peserta untuk mengajukan gagasan itu dalam kelompok untuk dijadikan ide 
atau gagasan kelompok. Mintalah kepada kelompok untuk memilih yang paling cocok dari beberapa 
pendapat anggota yang akan diajukan pada pleno. Masing-masing kelompok menyepakati mana saja 
berdasarkan prioritas. Peserta yang lebih banyak diterima gagasannya adalah pemenangnya. Setelah 
disepakati oleh kelompok setiap kelompok harus berupaya untuk mempertahankan apa yang 
menjadi gagasan kelompoknya. 

6. Pada tahap selanjutnya mintalah kepada masing-masing kelompok untuk mengirimkan dua orang 
wakilnya untuk menetapkan 5 (lima) ciri atau karakteristik yang paling pokok bagi pendamping 
dengan mengajukan gagasan dari kelompoknya. 

7. Mintalah wakil-wakil kelompok itu, untuk menetapkan lima ciri atau karakter utama seorang 
pendamping melalui proses kompetisi. Masing-masing wakil harus mempertahankan ide dan 
gagasannya. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, fasilitator mengamati proses 
kompetisi ini, dan agar tidak berlarut-larut berikan panduan atau tanda waktu yang cukup untuk 
melakukan pengambilan keputusan.  

8. Hasilnya kemudian ditempelkan pada papan fliptchart sebagai pemenang. 

 

Diskusi 

1. Gagasan apa saja yang muncul lebih banyak baik dalam kelompok maupun antarkelompok? 

2. Apa yang dipikirkan oleh peserta ketika terjadi kompetisi untuk mempertahankan gagasan atau 
pendapatnya dalam kelompok? 

3. Tindakan apa yang dilakukan peserta untuk mempertahankan ide dan gagasannya? 

4. Apa yang dirasakan peserta pada saat ide atau gagasannya tidak dapat diterima? 

5. Kecenderung perilaku sikap atau tindakan apa yang dilakukan oleh peserta pada saat mempertahan-
kan tujuannya? 

6. Apa hikmah dari permainan ini? 

  

Variasi 

Permainan ini dapat dikombinasikan dengan permainan lainnya atau diperluas topiknya. Akan lebih 
menarik jika nilai-nilai yang diperdebatkan menyangkut kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Permainan 
ini dapat melatih kemampuan peserta untuk membuka dialog, kompromi, konfrontasi mencari 
pemecahan lain yang lebih ‘win-win solution’. 
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Kunci 

Reaksi paling baik dari peserta adalah melakukan negosiasi dan memberikan argumentasi melalui proses 
loby untuk memperoleh kesepakatan serta kemampuan menempatkan posisi dan berupaya 
menemukan.  
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Bahan Bacaan 6.1 
 

Pengelolaan Konflik Berbasis Budaya  

dan Kearifan Lokal 
 

anyak pengalaman dalam konteks lokal yang diaplikasikan dalam pengelolaan konflik sosial yang 
terjadi dan upaya yang lebih luas dalam membangun perdamaian. Beragam aktivitas penyelesaian 
konflik dalam komunitas memberikan landasan tentang pentingnya sebuah analisis konteks sosial 

budaya lokal sebagai salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengelola konfik yang bersifat 
khusus terutama menyangkut perbedaan nilai, agama, status sosial ekonomi, etnik, politik dan orientasi 
kekuasaan. Beberapa daerah telah mengembangkan model pengelolaan konflik yang berbasis kearifan 
lokal, dimana setiap kelompok, komunitas atau masyarakat tertentu menemukan dan mengembangkan 
pola penyelesaian yang dianggap sesuai dengan nilai—budaya setempat. Seperti beberapa kasus konflik 
di Poso, Sambas, Papua, Timor Timur, Aceh dan beberapa wilayah lainnya. Banyak pengalaman dan ‘best 
practices’ yang dapat digali dari model penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada kemampuan 
komunitas untuk menyelesaikan berdasarakn nilai, adat, budaya dan struktur sosial yang telah 
terbangun sejak lama. 

  

Budaya dan Kearifan Lokal 
Budaya dan kearifan lokal terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang, bertahap melalui proses 
‘trial and error’ dan bersifat unik. Hingga pada masa tertentu pengetahuan lokal itu terangkum dalam 
bentuk pengalaman dan hasil fisik atau nonfisik yang terekam hingga sekarang kemudian menjadi 
warisan budaya. Davidson (1991) mengartikan warisan budaya sebagai ‘produk’ atau hasil budaya fisik 
dari tradisi yang berbeda dan bentuk aktivitas spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi 
elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok, komunitas atau bangsa trtentu. Warisan budaya 
merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. 

 Johnson (1992) pengetahuan indigenous adalah sekumpulan pengetahuan yang dibangun atau 
dibentuk oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras 
dengan kondisi alam. Pengetahuan ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan ini juga merupakan hasil kreativitas dan inovasi atau uji coba 
secara terus-menerus melibatkan masukan internal dan pengaruh eksternal dalam usaha untuk 
menyesuaikan dengan kondisi baru. Pengetahuan indigenous tidak diartikan sebagai pengetahuan kuno, 
terbelakang, statis atau tak berubah. Pengetahuan lokal merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh 
sekelompok orang atau komunitas yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama.  

 Pendekatan tersebut, tidak perlu mengetahui apakah masyarakat tersebut penduduk asli atau 
tidak. Hal yang penting, bagaimana suatu pandangan masyarakat dalam wilayah tertentu dan 
bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya, bukan apakah penduduk asli atau tidak. Hal ini penting 
dalam usaha memobilisasi pengetahuan mereka untuk merancang intervensi yang lebih tepat-guna 
untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik yang dihadapi. 

 Beragam cara yang ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui kearifan lokal tidak 
kalah pentingnya dengan pendekatan dan pengembangan teori konflk yang berdasarkan kajian empirik--

B 
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akademis. Bahkan pada situasi tertentu keduanya digunakan secara komprehensif untuk memperkuat 
upaya perdamaian  Keberadaan potensi dan kapasitas lokal dapat dijadikan rujukan dalam menangani 
berbagai kasus konflik yang melibatkan pelaku baik horizontal maupun vertikal. Padahal kearifan lokal 
itu telah digunakan secara turun menurun.  

 Salah satu bentuk penerusan ini menyangkut pengetahuan indigenous tentang cara dan aktivitas 
penyelesaian konflik yang berkembang melalui tradisi lisan dari mulut ke mulut atau melalui pendidikan 
informal atau sejenisnya, selalu berkembang menjadi pengalaman baru, tetapi pengetahuan ini juga 
dapat hilang atau tereduksi oleh perubahan sosial. Pengetahuan yang tidak relevan dengan perubahan 
keadaan dan kebutuhan akan hilang atau ditinggalkan. Kapasitas masyarakat dalam mengelola 
perubahan juga merupakan bagian dari pengetahuan indigenous. Dengan demikian, pengetahuan 
indigenous dapat dilihat sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi yang 
dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. 

 Indigenous berarti asli atau pribumi. Kata indigenous dalam pengetahuan indigenous merujuk 
pada masyarakat indigenous yaitu penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu, yang 
mempunyai sistem budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan sistem pengetahuan dunia 
intelektual. Kenyataan ini menyebabkan banyak pihak yang keberatan dengan penggunaan istilah 
pengetahuan indigenous dan mereka lebih menyukai penggunaan istilah pengetahuan lokal (Sunaryo 
dan Joshi, 2003).  

 Nilai, budaya dan kesepakatan di masa lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya 
lokal yang ada, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, 
lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001: 
12). Terminologi lokal tidak mengacu pada wilayah geografis, seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, 
dengan batas administratif yang jelas, tetapi lebih mengacu pada wilayah budaya yang seringkali 
melebihi wilayah administratif dan juga tidak mempunyai garis perbatasan yang tegas dengan wilayah 
budaya lainnya.  

 Istilah budaya lokal juga bisa mengacu pada budaya milik penduduk asli yang dipandang sebagai 
warisan budaya yang lebih luas—bersifat nasional dan berhubungan dengan wilayah atau teritori 
tertentu. Atau dengan kata lain warisan budaya itu sudah menjadi budaya bersama. Nilai-nilai, tatacara, 
pola hubungan, dan adat kebiasaan akan membantu dalam menemukan pola pendekatan terhadap dua 
entitas atau komunitas yang berbeda dan berpotensi menimbulkan konflik. Kesepakatan untuk menjalin 
hubungan dan merancang mekanisme penyelesaian konflik akan mudah terbentuk karena kesamaan 
dan kepemilikan budaya dengan entitas yang beragam. 

  

Resolusi Konflik Melalui Kearifan Lokal 
Selain model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoritis sebagai hasil kajian empirik, harus 
diingat bahwa masyarakat memiliki keragaman nilai-nilai, sistem, struktur kekuasaan, model manajemen 
sumber daya dan pola perubahan yang khas. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap bentuk 
penyelesaian yang dianggap mungkin dan tepat untuk kasus konflik tertentu serta peringatan dini 
terhadap konflik (conflict early warning system) yang tumbuh dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki 
kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya 
bagaimana suatu kelompok atau komunitas tertentu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi atau 
yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom). 
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 Beragam wujud warisan budaya lokal menjadi kebutuhan untuk mempelajari kearifan lokal dalam 
mengatasi perbedaan kepentingan yang berdampak menjadi sebuah konflik yang dihadapi di masa lalu. 
Isu kearifan lokal dalam penyelesaian masalah seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya 
dengan masa sekarang atau masa depan. Dampaknya banyak nilai-nilai, budaya, kebiasaan yang baik 
dan perlu dipertahankan sebagai cara untuk melakukan perubahan yang lebih baik terabaikan 
keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari 
warisan atau peninggalan pengalaman sejarah masa lalu yang sangat terbatas.  

Sejalan dengan banyaknya konflik yang terjadi di beberapa belahan dunia ini, bersamaan itu 
muncul teori tentang penyelesaian konflik yang lebih bersifat akademis dan hasil pengalaman beberapa 
negara dalam menyelesaikan konflik sebagai bahan referensi pada berbagai diskusi, seminar dan analisis 
konflik. Dalam penerapannya tidaklah mudah karena banyak faktor yang sulit diprediksi terutama 
menyangkut nilai-nilai, budaya, kondisi geografis dan konteks lokal yang berkembang. Konflik yang 
tengah berlangsung di suatu wilayah baik vertikal maupun horisontal telah menimbulkan gangguan 
terhadap ketahanan suatu sistem masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan konflik melebar ke 
berbagai aspek kehidupan seperti pudarnya ikatan sosial, prasangka antaretnis, perbedaan orientasi 
politik, dan kesenjangan sosial.  

Ciri kemajemukan suatu komunitas atau wilayah (geografis) seperti Indonesia yang berbentuk 
kepulauan harus diterima sebagai kenyataan objektif yang mengandung potensi konflik. Sumber konflik 
dalam suatu negara antara lain konflik separatis, perebutan sumber daya alam, persoalan SARA, 
etnisitas, kesenjangan ekonomi, kriminalitas, pengangguran, perang saudara, pemberontakan 
bersenjata, politik, dan sebagainya.  

Indonesia memiliki potensi konflik cukup laten, jika tidak dikelola secara bijak dapat menimbulkan 
disintegrasi, yaitu potensi konflik antarsuku, agama, ras, golongan, pusat-daerah, sipil-militer, lembaga-
lembaga pemerintah atau negara, Jawa-non Jawa, penguasa-masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, 
terdapat potensi konflik yang mewarnai implementasi otonomi daerah, seperti konflik antarpemerintah 
lokal (saling berbatasan), konflik antarkekuatan rakyat berbasis lokal melawan aparat pemerintah, 
konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan sebagainya.  

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih kompleks, bertahan 
lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri primordial sulit dipecahkan karena bersifat 
emosional. Disadari dalam memilih dan menentukan bentuk intervensi atau pola penyelesaian konflik 
tidak ada resep yang jitu. Langsung menyembuhkan penyakit (konflik) karena selalu muncul perubahan 
dan interaksi sosial serta benturan antarkekuatan yang berbeda di samping variabel kondisi 
sosiogeografis.  

Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, 
dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak 
saja berdasarkan teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma lokal agar 
objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan setempat. Faktor-faktor 
penting yang menjadi dasar analisis dan pemecahan konflik diantaranya menyangkut: pemangku 
kepentingan yang terlibat, fase—tingkat konflik, isu dan faktor penyebab, jenis konflik, arah atau 
kebijakan daerah, potensi—sumber daya, sifat kekerasan, wilayah, kapasitas dan perangkat (tools), dan 
komunikasi dan jalinan hubungan pihak-pihak yang bertikai. Dalam merespon konflik dibutuhkan 
penyelesaian lebih tepat dengan menerapkan model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi 
wilayah serta budaya setempat.  

Jika pola penyelesaian dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang 
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teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan 
masyarakat. Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai 
sekarang antara lain dalihan natolu (Tapanuli), rumah betang (Kalimantan Tengah), menyama braya 
(Bali), saling Jot dan saling pelarangan (NTB), siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa Timur), alon-alon asal 
kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan basusun sirih (Melayu/Sumatra). Tradisi dan kearifan lokal 
yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun 
dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan 
sesamanya, lingkungan, dan Tuhan.  

Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal 
karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang 
sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral 
sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam budaya lokal 
diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi 
konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.  

  

Akar Konflik, Budaya dan Kecenderungan Masa Depan 
Rangkaian konflik yang terus menerus terjadi berulangkali memperkuat stereotipe etnis dalam 
kepercayaan budaya masing-masing komunitas etnis sedangkan dilain sisi praktek sosial dan politik 
menyuburkan sikap kesukuan yang radikal dan ekslusif. Lebih jauh dampak konflik juga memunculkan 
fenomena sipral kekerasan yang akan terus menerus diwariskan kepada generasi berikutnya. Perubahan 
situasi politik dan ekonomi juga memberikan kontribusi baru terhadap munculnya konflik atas nama 
identitas etnik ini. Diantara fenomena baru yang muncul adalah premanisme yang semakin menguat di 
setiap daerah, ketidakberpihakan kebijakan terhadap masyarakat rentan, kesalahan  pengelolaan 
sumber daya alam, lemahnya kapasitas politisi lokal dalam mengelola konflik dan ketidakseriusan 
pengambil kebijakan terhadap fenomena konflik itu sendiri. 

 Dari pengalaman sejarah, konflik kekerasan antarkomunitas etnis di Kalimantan Barat dapat 
dengan mudah meluas. Kejadian di satu wilayah (mulai desa sampai kabupaten) dapat dengan mudah 
meluas ke daerah lainnya. Akar konflik yang belum selesai, rekonsiliasi yang masih macet, sterotype 
yang menguat, spiral kekerasan, pertarungan politik tingkat lokal, perebutan sumberdaya lokal 
merupakan diantara faktor utama yang akan dapat memicu konflik kekerasan dimasa depan. Sehingga 
benturan kecil pun akan sangat mudah meluas menjadi konflik kekerasan dengan simbol etnis. 

 Dalam menentukan bentuk penyelesaian konflik lokal khususnya kasus kerusuhan sosial yang 
terjadi di beberapa wilayah perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut; 

a. Upaya rekonsiliasi berbasis komunitas yang dilakukan untuk membangun kepercayaan dan 
menetralisir dampak konflik yang cukup dalam. 

b. Pola penyelesaian sengketa kepemilikan sumber daya (khususnya tanah dan harta benda) dari 
kedua pihak yang bertikai dengan mempertimbangkan nilai, sejarah dan kebijakan yang ada. 

c. Dampak konflik masa lalu menimbulkan masalah baru dalam proses interaksi antar etnik dan pola 
penanganan konflik masa depan diharapkan tidak terjadi pewarisan spiral kekerasan kepada 
generasi selanjutnya. 

d. Relokasi pemukiman bagi pengungsi atau korban (IDPs) harus dipertimbangkan secara 
komprehensif—tidak menimbulkan gejala atau permasalahan—konflik baru dengan warga lokal. 

e. Menghindari sedini mungkin terjadinya perebutan sumber daya dan akses didalam komunitas yang 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 163 

dapat memicu konflik baik interkomunitas maupun intrakomunitas etnis. 

f. Semakin mengentalnya legitimasi budaya kekerasan di kalangan etnis atau kelompok tertentu dalam 
menyelesaikan sengketa antarkomunitas. 

g. Trauma konflik masyarakat luas yang akan memperkuat stereotype/stigma etnis. Dibutuhkan 
penanganan khusus terhadap korban melalui bimbingan, konseling, terapi psikologis dan 
pendekatan religius. 

h. Mencermati titik-titik penting terkait budaya yang melanggengkan kekerasan yang perlu dihindari 
oleh masyarakat. Membuka ruang bagi khazanah lokal untuk mengantisipasi dan menyelesaikan 
konflik secara berkelanjutan. 

  

Mekanisme Penyelesaian Konflik Lokal 
Dibutuhkan sistem atau mekanisme lokal yang mampu menghindari peluang terjadinya konflik masa 
depan yang dipengaruhi dan diperkuat oleh dinamika struktural yang terjadi dalam wilayah atau 
komunitas tertentu. Mekanisme lokal bisanya telah terbangun cukup lama dan diakui sebagai media 
untuk menyelesaikan berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, 
pemuka agama, adat dan elemen masyarakat lainnya. Mekanisme ini telah teruji dan memberikan 
metode yang dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.  Berikut ini beberapa faktor 
yang mempengaruhi bentuk penyelesaian konflik dengan mempetimbangkan kondisi situasi masyarakat 
setempat diantaranya;   

a. Dinamika pertarungan politik lokal berbasis masyarakat dengan menggunakan simbol—etnisitas 
tertentu. 

b. Menguatnya ‘premanisme’ sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. 

c. Pola pemukiman masyarakat yang masih terkotak-kotak berdasarkan kepentingan dan status sosial 
ekonomi yang dapat menghambat proses akulturasi dan asimilasi budaya. 

d. Terbatasnya sarana transportasi, komunikasi dan informasi antarwilayah bagi masyarakat sehingga 
memudahkan terjadinya disinformasi—provokasi terhadap isu-isu tertentu yang dianggap sensitif 
dan memicu konflik hirizontal. 

e. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyak (kemiskinan, rendahnya 
tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat) 

f. Struktur kebijakan yang masih tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat 

g. Pengelolaan sumberdaya alam yang eksploitatif dan tidak memberi ruang bagi masyarakat banyak 

h. Masih lemahnya kapasitas politisi lokal dalam mengelola konflik. Hal ini disebabkan masih lemahnya 
kapasitas sumberdaya partai dan sistem pengkaderan yang tidak menyediakan fasilitas yang cukup 
untuk meningkatkan pengetahun, wawasan, perhatian dan keterampilan dalam kebijakan dan 
penanganan masalah yang dihadapi oleh konstituennya.  

i. Pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat memperlebar kesenjangan sosial 
antarkelompok atau komunitas akan berdampak terhadap munculnya etnisitas tertentu sebagai 
kelompok tertindas dan termarjinalkan dalam interaksi sosial. 

j. Masih lemahnya penegakan hukum menangani konflik. 

  



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

164 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 165 

 

 

Media  6.1 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

166 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.2 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 167 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.3 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

168 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.4 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.5 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

170 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.6 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.7 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

172 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.8 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.9 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

174 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  6.10 



[MODUL 4] 

Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik 

 

Pra  Tugas FK PNPM GSC                                                                                                                                                    | 175 

  

Pb 7 
120  menit 

KETERAMPILAN NEGOSIASI 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami  konsep dasar negosiasi dalam penyelesaian 
konflik. 

2. Memahami pentahapan negosiasi 

3. Memfasilitasi proses negosiasi dalam penyelesaian konflik 
pada pelaksanaan PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 
 

egosiasi merupakan istilah yang diadopsi dari praktek kepemimpinan, manajemen dan 
bisnis untuk menjelaskan kekuatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam 
memenangkan suatu persaingan. Dalam perkembangannya negosiasi digunakan lebih 

luas dalam praktek pengelolaan konflik. Negoasiao menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh 
para pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuannya dengan cara mengidentifikasi apa yang 
akan ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Masing-masing pihak akan 
meanngung resiko yang akan diambil dari keputusan itu untuk mencapai kesepahaman dan titik 
temu diantara kepentingan yang berbeda.  Selanjutnya, bagaimana posisi fasilitator dalam 
mendorong proses negosiasi dan kemampuan apa saja yang diperlukan agar terjadi proses 
tawar menawar antarpara pihak secara efektif. Hal ini tent berkaitan dengan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh fasilitator terutama dalam menghadapi situasi yang 
sangat kompleks tanpa mengurangi posisi masing-masing pihak terhadap keputusan yang 
diambil.  

Keterampilan negosiasi hendaknya perlu ditransformasikan kepada para pihak yang 
berkonflik dengan maksud agar mereka sendiri mampu melakukannya dan mengambil 
keputusan. Dengan demikian diperlukan kesiapan mental kesiapan mental dari masing-masing 
pihak untuk menyadari kebutuhan dan tujuan yang akan ditawarkan kepada pihak lain, begitu 
pula sebaliknya. Masing-masing pihak mampu memberikan alternatif penyelesaian yang dapat 
diterima untuk menghindari situasi yang tidak seimbang atau ‘deadlock’. 

Pokok bahasan memberikan pengalaman belajar tentang bagaimana memfasilitasi proses 
negosiasi yang dilakukan oleh kelompok yang berkonflik. Melatih keterampilan dalam mengenal 
kebutuhan dan proses negosiasi para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik 
yang dihadapi terutama berkaitan dengan alur-mekanisme dan proses pelaksanaan program 
PNPM GSC.  

N 
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 Topik 

 

 Memahami Negosiasi dalam Penyelesaian Konfik. 

 Tahapan Negosiasi. 

 Keterampilan dan Gaya Negosiasi 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Studi Kasus. 

 Bermain Peran 

 Simulasi dan Diskusi Kelompok. 

 Pemaparan. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 7.1 - 10. 

 Lembar Kerja  7.1: “Danau Matangkuli”. 

 Lembar Kasus 7.1: “Desa Bukit Batu” 

 Lembar Kasus 7.2: “Desa Bukit Asam” 

 Lembar Kasus 7.3: “Desa lambung” 

 Lembar Kasus 7.4: “Desa Karanggan” 

 Bahan Bacaan 7.1: “Tips Sukses Negosiasi”. 
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Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Memahami Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Bagilah peserta dalam 4 (empat) kelompok yang terdiri dari 5-6 orang untuk melakukan 
permainan negosiasi yang dipandu oleh fasilitator. Sebelumnya fasilitator telah 
mempersiapkan bahan dan materi berupa lembar kasus ‘Danau Matangkuli’.  

3. Sebelum dimulai ceritakan kepada peserta gambaran umum tentang masyarakat Desa 
Pieneung, Deunong, Lamtheun dan Kutakarang.  

4. Selanjutnya masing-masing kelompok diberi tugas berupa lembar kasus 7.1 “Danau 
Matangkuli” untuk dipelajari dan diperankan dalam simulasi kelas. Untuk kasus ini, jelaskan 
bahwa nama kelompok disesuaikan dengan nama tugas yang diberikan, misalnya Masing-
masing kelompok disarankan untuk memahami dan menghayati benar situasi yang terdapat 
dalam kasus tersebut.  

5. Mintalah mereka untuk menunjuk wakil kelompok sebagai kepala desa. Semuanya harus 
memiliki kemampuan memimpin, terampil dalam bernegosiasi, dan mampu mengartikulasi 
kan pendapatnya dengan baik. 

6. Berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mempelajari tugasnya dan berbagi 
peran. Buatlah suasana belajar seolah merupakan forum musyawarah desa yang akan 
membahas tentang keputusan penting menyangkut masa depan desa yang dipimpinnya. 

7. Setelah itu masing-masing kelompok mulai melakukan musyawarah sesuai dengan alur 
cerita dan tugas yang telah diberikan.  

8. Lakukan tiga putaran untuk melakukan musyawarah. Hingga diperoleh suatu kesepakatan. 

9. Setelah permainan selesai, masing-masing peserta kembali ke kelompoknya untuk 
merefleksikan dan menggali pengalaman (kasus) dalam melakukan proses negosiasi.  

 

Variasi: 

Agar kegiatan atau permainan ini lebih menarik, masing-masing kelompok diberi kesempatan 
untuk merubah penampilan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat itu. Misalnya kepala desa 
(keucik), tokoh pemuda dan tokoh ulamanya diberi dandanan dengan pakaian masing-masing yang 
khas sesuai dengan kreativitas mereka. Sediakan perlengkapan berupa kertas, lem, gunting dan 
selotif. Pada saat permainan berlangsung fasilitator dapat merekan tayangan dengan 
foto/rekaman video. 
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10. Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok untuk mengkritisi, memberikan 
ide/gagasan, menilai dan memperbaiki apa saja yang dianggap penting untuk meningkatkan 
kemampuan negosiasi. 

11. Mintalah kelompok untuk merumuskan 5-10 point penting yang dipelajari selama 
permainan berlangsung. 

12. Mintalah kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno. Catatlah pada 
fliptchart, hal-hal pokok dari hasil pembahasan diselingi penjelasan tentang isu-isu penting 
dari hasil pembahasan. 

13. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 2: Tahapan Negosiasi  

14. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 
dengan mengaitkan pokok bahasan sebelumnya.  

15. Jelaskan kepada peserta tentang tahapan negosiasi dengan mempresentasikan media yang 
telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan 
menklarifikasi hal-hal yang tidak dipahami.  

16. Selanjutnya buatlah pokok-pokok pikiran penting tentang tahapan negosiasi dari curah 
gagasan yang dilakukan kaitkan dengan kasus pembahasan sebelumnya.  

17. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.  

  

Kegiatan 3: Keterampilan dan Gaya Negosiasi  

18. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 
dengan mengaitkan pokok bahasan sebelumnya. 

19. Jelaskan secara singkat kepada peserta tentang gaya konflik dengan menghubungkan 
dengan permainan sebelumnya dan kasus atau pengalaman yang pernah dihadapi pada saat 
mendampingi masyarakat sesuai mekanisme PNPM GSC. 

20. Pembahasan dapat diiringi presentasi singkat tentang beberapa gaya dalam mengelola 
konflik dengan menggunakan lembar Media yang telah disediakan. 

21. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.  

22. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.   
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Catatan Penting 

 

Proses fasilitasi penyelesaian konflik merupakan proses yang membutuhkan waktu cukup panjang dan 
terkadang berliku. Dibutuhkan stamina kelompok dan kemampuan untuk menyusun rencana yang baik, 
strategi yang lentur dan kerjasama yang sesuai dengan visi bersama. Kelenturan dalam strategi dan 
taktik ini tidak menghilangkan prinsip utama yang harus diperjuangkan. Salah satu proses ini dilalui oleh 
para pemangku kepentingan melalui proses negosiasi dan lobby yang esensinya untuk mengenal 
perbedaan, kepentingan dan masalah pokok dengan mencari titik temu yang mungkin untuk 
meminimalisasi konflik dengan mempertukarkan konsesi sehingga masing-masing pihak merasa nyaman 
dan senang. Dalam sessi pelatihan ini, kemampuan ini dibangun melalui pengalaman dan fungsi 
pendamping atas dasar kebutuhan tugas di lapangan dengan mengantisipasi perubahan yang mungkin 
terjadi dalam mekanisme program khususnya PNPM GSC. Kerapkali negosiasi dilakukan dalam situasi 
mendesak karena penyelesaian melalui jalur dialog informal sulit menghasilkan keputusan yang 
disepakati bersama. Maka langkah selanjutnya memberikan bekal kemampuan dalam mempersiapkan 
dan memfasilitasi kelompok agar mampu melakukan negosiasi dengan menyatukan perbedaan dan 
membagi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkonflik.  
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Lembar Kerja 7.1 

 Danau Matangkuli 
 

Format : Kelompok 

Waktu  : 20 — 40 Menit 

Tempat  : Di dalam ruangan 

Materi  : studi kasus dan skenario 

Peserta : 20 — 25 orang 

  

  

Deskripsi 

Kasus ini diangkat dari kisah kehidupan masyarakat yang sedang membangun daerahnya paska konflik 
yang banyak menimbulkan korban jiwa dan terpuruknya sosial ekonomi. Dimulai dengan pemaparan 
cerita tentang sebuah danau (Matangkuli) sebagai sumber penghidupan tiga desa dengan sifat dan 
karakter penduduk yang berbeda. Masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk 
memanfaatkan danau dan aliran sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari. Daerah tersebut berada di 
wilayah kecamatan yang memperoleh bantuan dari PNPM GSC. Pada tahun ini, daerah tersebut sedang 
melakukan proses Musyawarah Antardeda (MAD) untuk menentukan usulan yang akan diprioritaskan 
untuk mendapat bantuan. Namun karena masing-masing pihak bersikukuh untuk mempertahankan 
kepentingannya terjadilah deadlock dan hal ini tidak diharapkan oleh FK dan aparat kecamatan. 
kehawatiran akan munculnya konflik baru karena sejarah mereka pada saat konflik pernah mengalami 
perselisihan. Selanjutnya dalam prosesnya akan terjadi negosiasi hingga dihasilkan kesepakatan dan 
keputusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Peserta dibagi dalam beberapa 
kelompok masing-masing mempelajari dan berusaha memerankan masyarakat di keempat desa itu 
seolah seperti situasi yang sesungguhnya. Setiap kelompok akan berusaha untuk melakukan negosiasi 
dan mencapai titik temu yang dapat diterima bersama. Pada bagian akhir permainan dibahas bagaimana 
hasil dari negosiasi dan refleksi terhadap permainan ini. 

  

Tujuan 

Merefleksikan situasi yang menuntut setiap peserta mengalami dan terlibat dalam merumuskan tujuan, 
materi dan strategi dalam bernegosiasi. Melatih kemampuan peserta untuk mengalami situasi 
pemecahan masalah dengan menggunakan alat negosiasi melalui pentahapan tertentu. Memberikan 
pengalaman dalam mengembangkan kemampuan negosiasi dan lobby yang merupakan keterampilan 
dasar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi dalam masyarakat. 
  

Cara Permainan 
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1. Berikan penjelasan umum tentang cerita atau kasus yang akan dibahas oleh peserta dalam bentuk 
permainan negosiasi.  

2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok baru dengan cara menghitung 1 hingga 4. masing-
masing peserta mengingat nomornya masing-masing selanjutnya membentuk kelompok 
berdasarkan nomor yang sama.  

3. Mintalah masing-masing kelompok menunjuk seorang pemimpin sebagai kepala desa dan dua orang 
menjadi Fasilitator Desa (FD) jika memungkinkan 1 pria dan 1 perempuan. 

4. Peserta membentuk lingkaran berkelompok sesuai desa masing-masing. 

5. Jelaskan latar belakang kisah dari penduduk di empat desa  tersebut (lihat contoh skenario/kasus) 

6. Tugas masing-masing kelompok adalah memperjuangkan tujuan tercapai. Mereka akan bertemu 
dalam negosiasi 4 pihak yang dipimpin oleh salah satu desa. 

7. Jelaskan aturan umum yaitu: (a) tidak ada komunikasi antardesa sebelum acara dimulai; (b) 
komunikasi antardesa hanya diperbolehkan dalam ruang sidang yang dipimpin oleh salah satu 
keucik desa-boleh didampingi FD. 

8. Jika diperlukan ada lobby khusus antardesa, harus seijin pimpinan sidang negosiasi. 

9. Negosiasi akan dibagi dalam tiga tahap, masing-masing tahap 20 menit dengan diberi kesempatan 
untuk istirahat atau masa reses 5 menit.  

10. Dalam ruang sidang hanya ada ketua sidang dan FD yang boleh berbicara dalam forum. Anggota 
yang lain menjadi pengamat, jika memiliki usul dapat dikemukakan melalui FD secara berbisik-bisik. 

11. Pada masa reses atau istirahat, setiap desa kembali ke sudut masing-masing dan bisa menyusun 
ulang strategi atau taktik beserta rumusan ulang posisi negosiasi. Setiap anggota dalam kelompok 
masing-masing memiliki hak untuk berbicara yang sama. 

12. Fasilitator dapat memandu jalannya proses negosiasi ini dan memberikan masukan terkait dengan 
alur dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari setiap desa tanpa mempengaruhi salah satu 
pihak. 

 

Catatan Tambahan 

Perencanaan dan kostum 

1. Bagikan lembar kasus atau skenario kepada masing-masing desa. Berikan kesempatan kepada 
mereka untuk mempelajarinya dan bertanya hal-hal yang belum dipahaminya. 

2. Mintalah masing-masing desa untuk menyusun rencana, menyiapkan strategi dan membuat kostum 
dalam waktu 15 menit. 

3. Jelaskan kepada peserta agar suasana semarak dan seru, maka keucik dan FD perlu diberikan 
pakaian sesuai dengan adat desa masing-masing. (Buatlah sesuai dengan kreativitas dan imajinasi 
masing-masing) 

4. Sediakan kertas plano, metaplan, lem, isolasi, koran bekas (jika ada), dan bahan lainnya yang dapat 
dipakai untuk menghiasai pakaian adat keucik dan FD-nya. 
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5. Dalam prosesnya rekam setiap alur dan adegan yang menarik dengan foto atau kamera video. 

 

Pengaturan ruang dan kursi 

6. Pada saat peserta tengah melakukan diskusi dan persiapan, aturlah tata ruang pelatihan untuk 
kepentingan negosiasi. Hal ini dapat dibicarakan antardesa. 

7. Siapkan 5-8 buah kursi berkelompok di tengah ruangan dengan membentuk segi empat seperti 
berikut; 

 

 

8. Atur kursi yang lain di belakang kursi itu. 

9. Siapkan mikrofon dan alat perekam video. 

10. Peserta diperbolehkan melakukan diskusi di luar ruang pelatihan agar tidak bisa disadap oleh 
kelompok lain. 

  

Diskusi 
Setelah permainan selesai, fasilitator memandu kegiatan diskusi lanjutan untuk mereflesikan perasaan 
dan pengalaman yang telah dilakukan dalam permainan tersebut. Sebagai panduan ajukan pertanyaan 
sebagai berikut; 

  

 Apa yang dirasakan peserta setelah mengikuti alur kegiatan tersebut ? 

 Keputusan apa saja yang dapat diambil dalam proses persidangan itu ? 

 Apa yang dirasakan Anda dalam menghadapi situasi lawan bicara atau desa lain yang tetap pada 
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pendirian dan kepentingannya ? 

 Bagaimana kelompok Anda menyikapi perbedaan itu ? 

 Kesulitan apa yang ditemukan pada saat proses negosiasi dan penyelesaian itu dilakukan ? 

 Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu negosiasi ? 

 Bagaimana efeknya jika gambar itu dilihat dari sudut pandang yang lain? 

 Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini? 

 

Variasi 

Agar suasana semarak, permainan ini dapat dikombinasikan dengan iringan musik ketika masing-masing 
desa atau kelompok memasuki ruang sidang. agar suasana semarak dan untuk melatih konsentrasi. Agar 
terjadi situasi yang sulit Anda sebagai fasilitator dapat mengarahkan salah satu kelompok untuk tetap 
berkeras tanpa diketahui oleh kelompok lain. Jika waktu terbatas, jumlah desa dapat dikurangi menjadi 
3 (tiga) desa saja dengan sedikit penyesuaian pada lembar kasus. 

  

Kunci 

Setiap kelompok mampu menyusun rencana, strategi yang fokus dan terukur, serta proses loby yang 
sesuai dengan menawarkan berbagai konsesi atau kebermanfaatan pada masing-masing pihak. 
Dibangun sikap kompromi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan pihak lain. Tegaskan kebutuhan, 
kepentingan dan tujuan bersama sebagai jalan masuk untuk mencapai kesepakatan. 
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Lembar Kasus 7.1 

 Desa Bukit Batu 

  

  

Anda seorang kepala desa Bukit Batu sebuah desa yang berada di tengah bukit yang berbatu yang 
berjarak beberapa kilo dari ibu kota kabupaten. Masyarakat kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan 
penebang kayu liar dan nomadis (berpindah-pindah). Tetapi penduduknya memiliki transportasi berupa 
truk pasir yang biasa digunakan orang ke pasar kabupaten. Di masa konflik sebagian kelompok 
bergabung dengan organisasi gerakan, mereka masuk hutan menjadi gerilyawan karena mereka merasa 
tidak pernah diperhatikan. Gizi buruk (malnutrisi), tingkat putus sekolah tinggi karena lokasi yang jauh 
dan biaya sekolah tinggi terutama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Sebagian pemuda 
merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi pekerja di pabrik pengolahan kayu yang 
letaknya tidak jauh dari desa. Beberapa tahun belakangan penduduk Desa Bukit Batu terserang malaria 
dan diare salah satu penyebabnya karena kesulitan memperoleh air bersih dan pola hidup yang tidak 
sehat. 

  Saat ini, masyarakat sedang mengalami wabah muntaber dan sudah 2 Balita meninggal, salah 
satu penyebabnya sumber air yang sulit, tidak ada puskesmas dan mata air satu-satunya yang biasa 
dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Bukit Batu, mereka beranggapan bahwa 
penyebabnya karena air yang biasa dikonsumsi tercemar oleh industri penyamakan kulit dari desa 
sebelah. Beberapa kali berusaha untuk membicara masalah ini di tingkat kecamatan. Tahun lalu 
masyarakat telah mengajukan usulan untuk membuat saluran air bersih dan irigasi dari sumber mata air 
Matang Kuli untuk mengairi sawah dan kebutuhan air minum. Namun beberapa desa lain juga 
membutuhkan saluran air yang sama untuk kepentingan air bersih dan sawah. Namun usulan itu kandas 
pada saat MAD II karena tidak masuk pada usulan prioritas dan usulan yang diterima adalah pembuatan 
jalan tembus ke desa menuju kabupaten.  

 Anda sebagai kepala desa dan timnya harus berusaha Usaha agar usulan pembuatan saluran air 
bersih dapat diterima dalam forum MAD untuk tahun sekarang untuk menghindari wabah penyakit dan 
kekurangan air bersih karena saat ini hujan mulai jarang turun. Berdasarkan laporan beberapa keluarga 
terkena penyakit kulit dan busung lapar. Pada saat yang sama beberapa warga memprotes aparat desa 
dan FD agar dapat merealisasikan usulannya ini, jika tidak mereka akan mencabut kepercayaannya 
kepada kepala desa dan FD. 

 Anda sudah mencoba menanyakan kepada kepala desa Bukit Asam bahwa mereka akan 
mengusulkan hal yang sama tetapi jalur yang dibuatnya mengarah ke desa lain. Anda berharap agar 
masyarakat Desa Bukit Asam bisa merubah usulannya yang sudah masuk pada tahun ini untuk 
direalisasikan. Perlu diketahui bahwa usulan pembuatan saluran air untuk tahun sekarang hanya satu 
paket saja karena hal ini masuk dalam prioritas terkahir. Dalam waktu dekat ini ada forum musyawarah 
akan dilaksanakan sekaligus ada keinginan dari Desa Bukit Asam untuk menemui Anda membahas suatu 
rencana yang akan ditawarkan. 
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Tugas Anda 

 Rumuskan tujuan desa yang Anda pimpin (tujuan ideal dan tujuan minimal) yang dapat dicapai. 

 Rencanakan strategi desa Anda bersama timnya dalam menghadapi negosiasi 4 (empat) pihak; 
Rencana A, cara mencapai tujuan ideal, rencana B cara mencapai tujuan minimal. 

 Amati kemungkinan tujuan, strategi desa lain dalam perkembangan negosiasi. 

 Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan Anda dalam proses negosiasi 

 Bagaimana cara desa Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi desa 
Anda?. Dalam negosiasi, pihak yang paling terlihat “membutuhkan” akan menjadi pihak yang lemah. 

  

Aturan Main 

 Secara umum, setiap desa hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara (kepala desa dan FD) 

 Anggota lain hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-bisik agar tidak 
diketahui desa lain. 

 Kepala desa Bukit Asam adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam 
pertemuan ini. Dan jalannya proses negosiasi harus melalui ijin dari desa Bukit Asam. 

 Negosiasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Lembar Kasus 7.2 

 Desa Bukit Asam 

  

  

Anda seorang kepala desa Bukit Asam sebuah desa yang berada di tengah bukit yang berbatu yang 
berjarak beberapa kilo dari ibu kota kabupaten. Lokasinya berdampingan dengan desa Bukit Batu, 
Kutakarang dan Lambung. Masyarakat yang Anda kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan penebang 
kayu liar dan nomadis (berpindah-pindah). Tetapi penduduknya memiliki usaha ternak ayam dan lembu. 
Di masa konflik sebagian kelompok bergabung dengan organisasi gerakan, mereka masuk hutan menjadi 
gerilyawan karena mereka merasa tidak pernah diperhatikan. Gizi buruk (malnutrisi), tingkat putus 
sekolah tinggi karena lokasi yang jauh dan biaya sekolah tinggi terutama untuk melanjutkan ke jenjang 
yang lebih tinggi Sebagian pemuda merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi 
pekerja di pabrik pengolahan kayu yang letaknya tidak jauh dari desa. Beberapa tahun belakangan 
penduduk Pieneung terserang malaria dan diare salah satu penyebabnya karena kesulitan memperoleh 
air bersih dan pola hidup yang tidak sehat. 

  Saat ini, masyarakat desa Bukit Asam sedang mengalami wabah muntaber dan sudah 2 Balita 
meninggal, salah satu penyebabnya sumber air yang sulit, tidak ada puskesmas dan mata air satu-
satunya yang biasa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, mereka beranggapan bahwa 
penyebabnya karena air yang biasa dikonsumsi tercemar oleh industri penyamakan kulit dari desa 
sebelah. Beberapa kali berusaha untuk membicara masalah ini di tingkat kecamatan. Tahun lalu 
masyarakat desa Bukit Asam telah mengajukan usulan untuk membuat saluran air bersih dan irigasi dari 
sumber mata air Matangkuli untuk mengairi sawah dan kebutuhan air minum. Namun beberapa desa 
lain juga membutuhkan saluran air yang sama untuk kepentingan air bersih dan sawah. Namun usulan 
itu kandas pada saat MAD II karena tidak masuk pada usulan prioritas dan usulan yang diterima 
pembangunan jembatan yang melintas jalan menuju kabupaten.  

 Anda sebagai kepala desa dan timnya harus berusaha Usaha agar usulan pembuatan saluran air 
bersih dapat diterima dalam forum MAD untuk tahun sekarang untuk menghindari wabah penyakit dan 
kekurangan air bersih karena saat ini hujan mulai jarang turun. Berdasarkan laporan beberapa keluarga 
terkena penyakit kulit dan busung lapar. Pada saat yang sama beberapa warga memprotes aparat desa 
dan FD agar dapat merealisasikan usulannya ini, jika tidak mereka akan mencabut kepercayaannya 
kepada kepala desa dan FD. 

 Anda sudah mencoba menanyakan kepada desa Lambung bahwa mereka akan mengusulkan hal 
yang sama tetapi jalur yang dibuatnya mengarah ke desa lain. Anda berharap agar desa Lambung bisa 
merubah usulannya yang sudah masuk pada tahun ini untuk direalisasikan. Perlu diketahui bahwa 
usulan pembuatan saluran air untuk tahun sekarang hanya satu paket saja karena hal ini masuk dalam 
prioritas terakhir. Dalam waktu dekat ini ada forum musyawarah akan dilaksanakan sekaligus ada 
keinginan dari desa Lambung untuk menemui Anda membahas suatu rencana yang akan ditawarkan. 
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Tugas Anda 

 Rumuskan tujuan desa yang Anda pimpin (tujuan ideal dan tujuan minimal) yang dapat dicapai. 

 Rencanakan strategi desa Anda bersama timnya dalam menghadapi negosiasi 4 (empat) pihak; 
Rencana A, cara mencapai tujuan ideal, rencana B cara mencapai tujuan minimal. 

 Amati kemungkinan tujuan, strategi desa lain dalam perkembangan negosiasi. 

 Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan Anda dalam proses negosiasi 

 Bagaimana cara desa Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi desa 
Anda?. Dalam negosiasi, pihak yang paling terlihat “membutuhkan” akan menjadi pihak yang lemah. 

 

Aturan Main 

 Secara umum, setiap desa hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara (Kepala desa dan FD) 

 Anggota lain hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-bisik agar tidak 
diketahui desa lain. 

 Kepala desa Bukit Asam adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam 
pertemuan ini. Dan jalannya proses negosiasi harus melalui ijin dari desa Bukit Asam 

 Negosiasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Lembar Kasus 7.3 

 Desa Lambung 

 

Anda seorang kepala desa Lambung sebuah desa yang lokasinya berdampingan dengan desa Bukit 
Merah, Bukit Asam dan Kutakarang. Masyarakat yang Anda kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan 
penebang kayu liar dan nomadis (berpindah-pindah). Kebanyakan penduduk pendatang asal 
transmigran dari Jawa dan Madura. Sebagian penduduk memiliki usaha penyamakan kulit untuk dijual 
ke kabupaten. Kondisi kesehatan mereka sangat buruk dengan tingkat Gizi buruk (malnutrisi), tingkat 
putus sekolah tinggi karena lokasi yang jauh dan biaya sekolah tinggi terutama untuk melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi Sebagian pemuda merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan dan 
menjadi pekerja di pabrik pengolahan kayu yang letaknya tidak jauh dari desa. Beberapa tahun 
belakangan penduduk Desa Lambung terserang malaria dan diare salah satu penyebabnya karena 
kesulitan memperoleh air bersih dan pola hidup yang tidak sehat. 

  Saat ini, masyarakat sedang mengalami wabah muntaber dan sudah 2 Balita meninggal, salah 
satu penyebabnya sumber air yang sulit, tidak ada puskesmas dan mata air satu-satunya yang biasa 
dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, mereka beranggapan bahwa penyebabnya karena 
air yang biasa dikonsumsi tercemar oleh industri penyamakan kulit dari desa sebelah. Beberapa kali 
berusaha untuk membicara masalah ini di tingkat kecamatan. Tahun lalu masyarakat telah mengajukan 
usulan untuk membuat saluran air bersih dan irigasi dari sumber mata air Matangkuli untuk mengairi 
sawah dan kebutuhan air minum. Namun beberapa desa lain juga membutuhkan saluran air yang sama 
untuk kepentingan air bersih dan sawah. Namun usulan itu kandas pada saat MAD II karena tidak masuk 
pada usulan prioritas dan usulan yang diterima adalah membangun gedung pelayanan kesehatan.  

 Anda sebagai keucik dan timnya harus berusaha Usaha agar usulan pembuatan saluran air bersih 
dapat diterima dalam forum MAD untuk tahun sekarang untuk menghindari wabah penyakit dan 
kekurangan air bersih karena saat ini hujan mulai jarang turun. Berdasarkan laporan beberapa keluarga 
terkena penyakit kulit dan busung lapar. Pada saat yang sama beberapa warga memprotes aparat desa 
dan FD agar dapat merealisasikan usulannya ini, jika tidak mereka akan mencabut kepercayaannya 
kepada geuchik dan pendamping. 

 Anda sudah mencoba menanyakan kepada kepala desa Karanggan bahwa mereka akan 
mengusulkan hal yang sama tetapi jalur yang dibuatnya mengarah ke desa lain. Anda berharap agar desa 
Karanggan bisa merubah usulannya yang sudah masuk pada tahun ini untuk direalisasikan. Perlu 
diketahui bahwa usulan pembuatan saluran air untuk tahun sekarang hanya satu paket saja karena hal 
ini masuk dalam prioritas terakhir. Dalam waktu dekat ini ada forum musyawarah akan dilaksanakan 
sekaligus ada keinginan dari desa Karanggan untuk menemui Anda membahas suatu rencana yang akan 
ditawarkan. 

 

Tugas Anda 

 Rumuskan tujuan desa yang Anda pimpin (tujuan ideal dan tujuan minimal) yang dapat dicapai. 

 Rencanakan strategi desa Anda bersama timnya dalam menghadapi negosiasi 4 (empat) pihak; 
Rencana A, cara mencapai tujuan ideal, rencana B cara mencapai tujuan minimal. 
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 Amati kemungkinan tujuan, strategi desa lain dalam perkembangan negosiasi. 

 Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan Anda dalam proses negosiasi 

 Bagaimana cara desa Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi desa 
Anda?. Dalam negosiasi, pihak yang paling terlihat “membutuhkan” akan menjadi pihak yang lemah. 

 

Aturan Main 

 Secara umum, setiap desa hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara (Kepala desa dan FD) 

 Anggota lain hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-bisik agar tidak 
diketahui desa lain. 

 Kepala desa Bukit Asam adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam 
pertemuan ini. Dan jalannya proses negosiasi harus melalui ijin dari desa Bukit Asam 

 Negosiasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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 Lembar Kasus 7.4 

 Desa Karanggan 

 

Anda seorang kepala desa Karanggan sebuah desa yang berada di tengah bukit yang berbatu yang 
berjarak beberapa kilo dari ibu kota kabupaten. Lokasinya berdampingan dengan desa Bukit Batu, Bukit 
Asam dan Lambung. Masyarakat yang Anda kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan penebang kayu 
liar dan nomadis (berpindah-pindah). Kebanyakan penduduk pendatang asal transmigran dari Jawa dan 
Madura. Sebagian penduduk memiliki usaha penyamakan kulit untuk dijual ke kabupaten. Kondisi 
kesehatan mereka sangat buruk dengan tingkat Gizi buruk (malnutrisi), tingkat putus sekolah tinggi 
karena lokasi yang jauh dan biaya sekolah tinggi terutama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi Sebagian pemuda merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi pekerja di pabrik 
pengolahan kayu yang letaknya tidak jauh dari desa. Beberapa tahun belakangan penduduk Pieneung 
terserang malaria dan diare salah satu penyebabnya karena kesulitan memperoleh air bersih dan pola 
hidup yang tidak sehat. 

  Saat ini, masyarakat sedang mengalami wabah muntaber dan sudah 2 Balita meninggal, salah 
satu penyebabnya sumber air yang sulit, tidak ada puskesmas dan mata air satu-satunya yang biasa 
dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, mereka beranggapan bahwa penyebabnya karena 
air yang biasa dikonsumsi tercemar oleh industri penyamakan kulit dari desa sebelah. Beberapa kali 
berusaha untuk membicara masalah ini di tingkat kecamatan. Tahun lalu masyarakat telah mengajukan 
usulan untuk membuat saluran air bersih dan irigasi dari sumber mata air Matangkuli untuk mengairi 
sawah dan kebutuhan air minum. Namun beberapa desa lain juga membutuhkan saluran air yang sama 
untuk kepentingan air bersih dan sawah. Namun usulan itu kandas pada saat MAD II karena tidak masuk 
pada usulan prioritas dan usulan yang diterima adalah pembangunan pengeringan padi.  

 Anda sebagai kepala desa dan timnya harus berusaha Usaha agar usulan pembuatan saluran air 
bersih dapat diterima dalam forum MAD untuk tahun sekarang untuk menghindari wabah penyakit dan 
kekurangan air bersih karena saat ini hujan mulai jarang turun. Berdasarkan laporan beberapa keluarga 
terkena penyakit kulit dan busung lapar. Pada saat yang sama beberapa warga memprotes aparat desa 
dan FD agar dapat merealisasikan usulannya ini, jika tidak mereka akan mencabut kepercayaannya 
kepada kepala desa dan FD. 

 Anda sudah mencoba menanyakan kepada desa di desa Bukit Batu bahwa mereka akan 
mengusulkan hal yang sama tetapi jalur yang dibuatnya mengarah ke desa lain. Anda berharap agar desa 
Bukit Batu bisa merubah usulannya yang sudah masuk pada tahun ini untuk direalisasikan. Perlu 
diketahui bahwa usulan pembuatan saluran air untuk tahun sekarang hanya satu paket saja karena hal 
ini masuk dalam prioritas terakhir. Dalam waktu dekat ini ada forum musyawarah akan dilaksanakan 
sekaligus ada keinginan dari desa Bukit Batu ntuk menemui Anda membahas suatu rencana yang akan 
ditawarkan. 

 

Tugas Anda 

 Rumuskan tujuan desa yang Anda pimpin (tujuan ideal dan tujuan minimal) yang dapat dicapai. 



Teknik Dasar Fasilitasi dan 

Pengelolaan Konflik [MODUL 4] 

 

192 |                                                                                                                                                       Pra Tugas FK PNPM GSC 

 Rencanakan strategi desa Anda bersama timnya dalam menghadapi negosiasi 4 (empat) pihak; 
Rencana A, cara mencapai tujuan ideal, rencana B cara mencapai tujuan minimal. 

 Amati kemungkinan tujuan, strategi desa lain dalam perkembangan negosiasi. 

 Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan Anda dalam proses negosiasi 

 Bagaimana cara desa Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi desa 
Anda?. Dalam negosiasi, pihak yang paling terlihat “membutuhkan” akan menjadi pihak yang lemah. 

 

Aturan Main 

 Secara umum, setiap desa hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara (Kepala desa dan FD) 

 Anggota lain hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-bisik agar tidak 
diketahui desa lain. 

 Kepala desa Bukit Asam adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam 
pertemuan ini. Dan jalannya proses negosiasi harus melalui ijin dari desa Bukit Asam 

 Negosiasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Bahan Bacaan 7.1 

 Tips Sukses Negosiasi 

  
  

egosiasi merupakan istilah yang umum digunakan dalam dunia bisnis dan manajemen yang 
kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam bidang lain, salah satu dalam mengelola 
konflik. Negosiasi bukan sekedar alat untuk memenangkan kepentingan melalui proses tawar 

menawar atau konsesi tertentu, tetapi sebagai proses merumuskan kepentingan yang mungkin 
ditawarkan kepada pihak lain tanpa mengurangi posisi dan martabatnya. Berikut disajikan beberapa 
saran bagi Anda untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi dalam melakukan kerja pendampingan 
atau bimbingan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, kelompok rentan, atau melakukan 
negosiasi sesuai target-target program dan tujuan tertentu.  

Kenali diri dan Organisasi kerja Anda 

Hal yang terpenting sebelum mengambil tindakan apapun, cobalah Anda merenung sejenak 5 – 10 
menit untuk mengenal dengan jernih posisi diri Anda dan kelompok yang Anda perjuangkan, bagaimana 
pandangan orang lain terhadap diri Anda dan apa saja yang perlu diperbaiki. Fokuskan refleksi ini untuk 
mendorong penerimaan orang lain terhadap diri Anda. Selanjutnya pada saat memulai negosiasi, 
bagaimana perasaan Anda saat akan bernegosiasi? Apakah Anda berusaha menang, tidak perduli cara 
yang Anda tempuh? Jika Anda mengambil tindakan ini, mungkin Anda bersikap sangat agresif dan tak 
kenal kompromi, sehingga dapat merusak hubungan dengan orang lain yang menjadi target negosiasi. 
Ingat, bahwa negosiasi yang Anda dan tim lakukan mewakili konstituen dan organisasi Anda. Oleh 
karena itu, yang terpenting tujuan negosiasi bukan diri Anda. 

Persiapkan agenda dan tuntutan Anda 

Menjadi mediator atau juru runding yang baik harus memahami benar isu-isu dan strategi program yang 
dijalankan di lihat dari semua sudut. Ketika Anda melakukan proses negosiasi apapun yang Anda ajukan 
harus didasarkan pada fakta, data, hasil penelitian dan pengalaman yang sahih. Dalam proses negosiasi 
yang terpenting bagaimana maksud dan tujuan Anda dapat diterima dengan argumentasi dan fact 
finding yang kuat dengan sedikit asumsi. Anda harus menggunakan kemampuan ini dalam 
mempersiapkan tuntutan maksimum dan minimum. Proses ini harus dilakukan bersama-sama dengan 
tim atau oganisasi Anda sehingga akan menciptakan konsensus dan pengambilan keputusan yang tepat. 

Persiapan diri dan bekali dengan pengetahuan yang luas 

Jangan lupa kesehatan fisik dan mental Anda perlu dijaga untuk menghadapi berbagai kemungkinan 
yang terjadi. Lebih dari itu yang perlu dikuasai adalah pengetahuan yang cukup tentang hal-hal penting 
yang akan dinegosiasikan. Kumpulkan informasi yang cukup baik dari literatur, hasil penelitian, 
pengalaman orang lain, bertanya dan melakukan pengamatan langsung. Dalam lebih jauh tentang pokok 
persoalan yang akan dinegosiasikan dengan mempelajari akar masalah, kepentingan pihak lain, dan apa 
yang mungkin fditawarkan. Galilah segala sesuatu yang bisa Anda ketahui tentang target negosiasi Anda. 
Kenali lawan bicara anda sebelum anda bernegosiasi: hal-hal apa saja yang diminatinya, nilai-nilai yang 

N 
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dipegangnya, statemen publik yang pernah dibuatnya, latar belakang sosialnya, latar belakang 
politiknya, afiliasi-afiliasinya, dan lain-lain. 

Mulailah mengenal posisi target negosiasi Anda 

Dalam melakukan proses negosiasi, Anda tidak cukup mengetahui apa yang ingin dicapai. Lebih jauh dari 
itu, Anda perlu mengantisipasi apa yang diinginkan atau dipikirkan target negosiasi Anda. Cara yang 
Anda dapat lakukan dengan mencari informasi tentang kebiasaan, tuntutannya, garis perjuangan dan 
pengaruhnya baik melalui rekan kerja, saudara, kebiasaan, hobi, lembaga tempat bertugas atau dari 
tulisan dan catatan lain yang pernah dipublikasikan. hal ini bermanfaat bagi Anda dalam mengenal 
keberadaan target negosiasi baik kelebihan dan kelemahannya, sehingga proses komunikasi yang akan 
dibangun tidak akan menyimpang dan membantu meluruskan harapan yang akan dinegosiasikan. 
Disarankan Anda mempersiapkan bentuk komunikasi dan bahasa apa yang akan digunakan, dan 
janganlah Anda mengabaikan pesan-pesan non-verbal. Hal ini penting untuk memahami karakter dan 
perilaku dari tampilan yang teramati. Perhatikan baik-baik ekspresi wajah lawan bicara, gaya bicara, 
penampilan atau cara berpakaian dan intonasi nada bicaranya. 

Membangun sikap saling percaya 

Negosiasi pada hakekatnya membangun sikap saling percaya diantara dua belah pihak yang terlibat 
dalam konflik. Tujuan negosiasi tidak akan tercapai jika satu atau kedua pihak tidak ada kesediaan untuk 
menerima dan mencoba memberikan sedikit kepercayaan kepada pihak lain. Negosiasi merupakan 
proses interaksi dan tukar-menukar harapan untuk mencapai kesepakatan dan titik temu yang diterima 
oleh masing-masing yang bersengketa. Negosiasi yang baik dilakukan dengan batas-batas dan tatacara 
dialog dan tawar menawar yang positif dengan menempatkan target sebagai subjek dari pokok 
persoalan yang didikusikan. Negosiasi dibangun diatas pilar-pilar kepercayaan bukan di dasarkan atas 
kepentingan yang sempit. Bahwa diantara konflik ada celah yang dapat mengisi kebekukan dan 
membuka perdamaian yang lebih lestari. Negosiasi sesungguhnya adalah bentuk komunikasi yang 
sangat canggih. Tanpa kepercayaan, mustahil akan ada komunikasi. Bersikaplah jujur. Hormati 
komitmen Anda. Hormati kerahasiaan mereka. 

Menggali lebih dalam fokus dan tuntutan 

Setiap pihak yang hendak melakukan negosiasi harus mempertegas tuntutan dan tujuan yang hendak 
dicapai. Tidak semua aspek yang dianggap penting oleh satu pihak dapat meyakinkan dan diterima oleh 
pihak lain dengan mudah. Bahkan tuntutan yang berlebihan akan mendorong pihak lain untuk 
mengabaikan dan sulit untuk menerimanya. Negosiasi harus fokus pada tujuan dan tuntutan utama 
tanpa mengurangi kebutuhan lain yang masih perlu diperjuangkan dalam situasi tawar menawar. 
Namun demikian, sedikit mungkin menghindari gesekan yang terlampau tajam akibat sangat kuatnya 
permintaan satu pihak yang akan menggangu independensi pihak lain. Lakukan penggalian lebih dalam 
terhadap fokus dari masing-masing pihak yang akan dicarikan titik temunya. Jika keduanya 
berseberangan atau sulit ditemukan kesamaan pandangan, maka langkah yang lebih baik dengan 
menawarkan untuk melakukan hal lain yang lebih penting dan bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak, 
Hindari situasi deadlock yang bisa menimbulkan ketegangan baru. Dalam bernegosiasi terdapat risiko 
yang membuat anda dan organisasi anda terancam. Itulah mengapa, dalam setiap negosiasi anda 
mengawalinya dengan tuntutan maksimum. Kemudian, setelah negosiasi semakin mendalam, Anda dan 
target advokasi Anda dapat bersikap lebih terbuka satu sama lain dan berani mengungkapkan maksud-
maksud lain yang terselubung. Sebagai negosiator, anda bertugas mengajukan pertanyaan jitu yang 
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dapat mengungkap kepentingan dan kebutuhan tersembunyi dari target advokasi Anda. 

Belajar dan Berproses 

Tahapan negosiasi perlu dirasakan dan didalami oleh para negosiator agar proses ini berjalan dengan 
lancar dan mempermudah dalam menemukan alternatif pemecahan yang dapat diterima semua pihak. 
Proses negosiasi merupakan serangkaian pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kesadaran, 
kepekaan dan keterbukaan terhadap situasi lain di luar diri negosiator sendiri. Dalam setiap negosiasi 
masing-masing memiliki cara yang efektif untuk melakukan tindakan yang dianggap benar dengan 
melihat dan menemukan dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu bagi pihak yang terlibat lakukan 
negosiasi sebagai bagian penting dari proses membangun hubungan baik yang lama terganggu. Masing-
masing pihak mengarahkan dan mendiskusikan kepentingannya dengan cara-cara yang kreatif. 
Bernegosiasi berarti Anda belajar tentang posisi dan kebutuhan orang lain. Menyadarkan pada diri kita 
bahwa orang lain memiliki makna dan cara melihat yang berbeda tentang sesuatu yang mungkin sama. 
sebagai upaya untuk negosiasi bukan sebuah proses, bukan pula suatu peristiwa. Di situ terdapat 
tahapan-tahapan yang bisa diramalkan dalam upaya menciptakan suasana saling percaya, menggali 
kepentingan lawan bicara, dan seleksi hasil. Anda bisa menang dan kalah. Namun perlu diingat, belajar 
dari pengalaman itu, dan gunakan untuk mengasah keterampilan bernegosiasi Anda. 
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Pb 8 
120  menit 

KETERAMPILAN MEDIASI 

 

Tujuan: 
 

Alat dan bahan: 

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat: 

1. Memahami  konsep dasar negosiasi dalam penyelesaian 
konflik. 

2. Memahami pentahapan negosiasi. 

3. Memfasilitasi proses negosiasi dalam penyelesaian konflik 
pada pelaksanaan PNPM GSC. 

 LCD proyektor/TV 

 PC/Notebook/CD playes 

 Flipt Chart, spidol 

 

egiatan fasilitasi penyelelesaikan konflik membutuhkam upaya penyelesaian lain melalui 
keterlibatan pihak ketiga atau yang di kenal dengan istilah mediasi. Salah satu 
pendekatan dalam penyelesaian konflik antara individu, kelompok atau organisasi dalam 

masyarakat dengan menghadirkan pihak ketiga yang dipercaya untuk membantu menemukan 
jalan keluar yang dapat disepakati bersama. Sebagian masyarakat telah menghasilkan 
pengalaman pendekatan yang terstruktur untuk mengatasi konflik baik internal dalam 
organisasinya maupun antarindividu dan antarkelompok. JIka, kedua belah pihak tidak mampu 
membuat kesepakatan penyelesaian biasanya dilakukan upaya mediasi dengan menghadirkan 
pihak ketiga untuk membantu para pihak menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan 
yang diperselisihkan. Pihak ketiga berperan sebagai konsiliator untuk meredakan sikap saling 
memusuhi dalam beberapa saat. Pihak ketiga ini disebut mediator yang akan memandu proses 
dan menemukan beragam alternatif penyelesaian dengan menggali gagasan dan kepentingan 
dari masing-masing pihak yang bertikai tanpa salah satu pihak merasa dirugikan.   

Memfasilitasi proses mediasi berbeda dari pendekatan lainnya terutama dalam proses 
dan keputusan yang akan dihasilkan dari mediasi itu. Mediasi membutuhkan mediator baik 
sebagai individu maupun tim. Mediator tidak dapat terpengaruh oleh situasi atau memihak 
pada salah satu pihak. Hal yang terpenting bagaimana esensi dan tujuan dapat tercapai melalui 
proses dialog atau mekanisme mediasi yang bisa dilakukan. Mediasi membutuhkan 
kemampuan personal seorang pendamping dalam memahami dan menghayati kebutuhan atau 
kepentingan masing-masing kemudian mendorong masing-masing pihak untuk menggali dan 
menemukan solusi yang dapat diterima. 

Topik ini akan memberikan pengalaman belajar bagi fasilitator kecamatan dalam  melatih 
kemampuan mengenal kebutuhan dan proses mediasi dalam rangka mendorong para 
pemangku kepetingan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi terutama berkaitan dengan 
mekanisme dan proses pelaksanaan PNPM GSC. 

K 
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  Topik 

 

 Memahami Mediasi dalam Penyelesaian Konfik. 

 Tahapan Mediasi. 

 Keterampilan Mediasi 

    

Metode 

Metode yang digunakan, diantaranya; 

 Studi Kasus. 

 Bermain Peran 

 Simulasi dan Diskusi Kelompok. 

 Pemaparan. 

 

Media dan  Sumber Belajar 

Media dan sumber belajar yang digunakan, diantaranya; 

 Lembar Media Presentasi 8.1 - 10. 

 Lembar Kerja  8.1: “Pemerntah Kabupaten”. 

 Lembar Kasus 8.1: “Asosiasi Pedagang Pasar (APP)” 

 Lembar Kasus 8.2: “Komite Pendidikan dan Masyarakat  Peduli Pendidikan” 

 Bahan Bacaan 8.1: “Mediasi: Peran Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik”. 
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Panduan Fasilitasi 
 

Kegiatan 1: Memahami Mediasi dalam Penyelesaian Konflik 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Bagilah peserta dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang untuk melakukan permainan 
mediasi yang dipandu oleh fasilitator.  

3. Sebelum dimulai, ceritakan kepada peserta gambaran umum tentang skenario yang akan 
dilakukan dengan menggunakan  kasus 8.1 “Relokasi Sekolah”.  

4. Selanjutnya masing-masing kelompok diberi tugas berupa lembar kerja 8.1-3 untuk 
dipelajari dan diperankan dalam kegiatan pleno. Untuk kasus ini, jelaskan bahwa nama 
kelompok disesuaikan dengan nama tugas yang diberikan, misalnya Masing-masing 
kelompok disarankan untuk memahami dan menghayati benar situasi yang terdapat dalam 
kasus tersebut.  

5. Mintalah mereka untuk menunjuk wakil kelompok sebagai juru bicara. Semuanya harus 
memiliki kemampuan memimpin, terampil mengemukakan tujuan, dan mampu 
mengartikulasikan kepentingan dan posisi dengan baik. 

6. Berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mempelajari tugasnya dan berbagi 
peran. Buatlah suasana belajar seolah merupakan forum musyawarah di tingkat kabupaten 
yang akan membahas tentang keputusan penting menyangkut pembangunan sektor 
pendidikan yang dipimpinnya. 

7. Setelah itu masing-masing kelompok mulai melakukan musyawarah sesuai dengan alur 
cerita dan tugas yang telah diberikan.  

8. Setelah permainan selesai, masing-masing peserta untuk kembali ke kelompoknya untuk 
merefleksikan dan menggali pengalaman (kasus) dalam melakukan proses negosiasi. 
Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok untuk mengkritisi, memberikan 
ide/gagasan, menilai dan memperbaiki apa saja yang dianggap penting untuk meningkatkan 
kemampuan mediasi. 

 

Variasi: 

Dalam permainan ini kelompok dapat membagi tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan 
anggota. Masing-masing dapat menambahkan dan mengembangkan  ide, gagasan dan 
argumentasi yang telah tercantum dalam lembar kerja. Agar suasana lebih semarak dan menarik, 
bagi kelompok yang bertugas sebagai pendukung atau pendemo dapat mempersiapkan foster, 
gambar, media dan yel-yel yang mendukung wakilnya untuk memperjuangkan aspirasinya. Tetapi 
tidak bisa mempengaruhi jalannya sidang. 
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9. Mintalah kelompok untuk merumuskan 5-10 point penting yang dipelajari selama proses 
mediasi itu berlangsung. 

10. Mintalah kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno. Catatlah pada 
fliptchart, hal-hal pokok dari hasil pembahasan diselingi penjelasan tentang isu-isu penting 
dari hasil pembahasan. 

11. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 

 

Kegiatan 2: Tahapan Mediasi  

12. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 
dengan mengaitkan pokok bahasan sebelumnya.  

13. Jelaskan kepada peserta tentang pengertian dan tahapan mediasi dengan mempresentasi-
kan media yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, 
mengkritisi dan mengklarifikasi hal-hal yang tidak dipahami.  

14. Selanjutnya buatlah pokok-pokok pikiran penting tentang tahapan negosiasi dari curah 
gagasan yang dilakukan kaitkan dengan kasus pembahasan sebelumnya.  

15. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.  

  

Kegiatan 3: Penerapan Mediasi  di Komunitas 

16. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 
dengan mengaitkan pokok bahasan sebelumnya. 

17. Bagilah peserta dalam 4 (empat) kelompok yang terdiri dari 5-6 orang untuk mendiskusikan 
bagaimana penerapan mediasi dalam pelaksanaan PNPM GSC. Mintalah kelompok untuk 
mempelajari bahan bacaan 8.1; Keterampilan Mediasi bagi Pendamping Masyarakat. 

18. Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok untuk bertanya dan mangajukan 
pendapat. Catatlah pokok pikiran yang dibahas pada kertas plano. 

19. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat.  

20. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.   

 

   

Catatan Penting 
 

Keterampilan mediasi yang disimulasikan dalam sesi pelatihan ini memberikan pengalaman belajar 
tentang bagiamana fasilitator menjadi mediator dengan mengembangkan keterampilan menyelesaikan 
masalah dengan mengambil posisi netral dan tidak memihak. Dalam permainan atau studi kasus yang 
diperankan akan terlihat bagaimana masing-masing peserta melakukan proses identifikasi kebutuhan 
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mediasi, menetapkan tujuan dan proses mediasi yang dilakukan sekaligus memberikan gambaran 
fenomena yang sulit diatasi menyangkut pengendalian diri dan beragama karakeristik para pihak yang 
terlibat dalam sengketa. Proses mediasi dalam pelatihan ini hanya menyajian sebagian episode dari 
kondisi umum yang sering dijumpai oleh para pendamping PNPM GSC. Meskipun tidak harus sama 
namun paling tidak menggambarkan situasi yang mendekati dan membutuhkan keterampilan dan 
pengalaman yang cukup untuk melakukannya. Mediasi agak sedikit berbeda dengan negosiasi karena 
kedudukan mediator lebih terfokus sebagai pendukung dan pihak yang mendorong kesepakatan 
antarpihak. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini, perlu dilakukan refleksi atas simulasi yang telah 
dilakukan dengan mengkritisi hal-hal yang menjadi prinsip sebagai seorang mediator bukan sebagai 
negosiator. Pendamping lebih memberikan arahan dan proses secara kredibel bukan mengambil 
keputusan pada situasi perundingan atau musyawarah. Independensi tetap harus dijaga dan 
dipertahankan. 
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Lembar Kasus 8.1 

 Antara Sekolah dan Pasar 
 

Format : kelompok 

Waktu  : 20 — 40 Menit 

Tempat  : Di dalam ruangan 

Materi  : studi kasus dan skenario 

Peserta : 20 — 25 orang 

  
  

  

Deskripsi 

Permainan ini diangkat dari kasus penolakan sebagian masyarakat berkaitan dengan rencana 
membangun pasar induk untuk menampung komoditi yang berasal dari beberapa kecamatan dan 
produk konsumsi lain. Selama ini pasar yang ada oleh pemerintah daerah dianggap sudah tidak layak 
dan dinas kabupaten akan merelokasikan di tempat baru. Namun persoalan muncul para orang 
pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang dan Distribusi (APD) menolak dengan alasan lokasi 
tidak strategis dan harga kios mahal. Pada tahun ini, usulan relokasi pasar ini sudah masuk dalam daftar 
usulan sektor swasta dinas Deperindag kabupaten untuk tahun anggaran ini. Disisi lain Bappeda telah 
merenakan untuk mengalihkan fungsi pasar lama menjadi Sekolah Dasar yang memberikan pendidikan 
gratis bagi masyarakat miskin dukungan ini tergabung dalam Masyarakat Peduli Pendidikan (MPD). 
Berbagai penolakan dan pertentangan kepentingan muncul sebelum dilakukan musyawarah pendanaan 
kabupaten yang akan diajukan oleh dinas. Mulai adanya gesekan kepentingan antara aparat, 
masyarakat, dan asosiasi pasar yang mungkin dapat terpropokasi oleh pihak lainnya. Untuk kepentingan 
itu konsultan pendamping berupaya mencari jalan keluar melalui proses mediasi agar hal tersebut dapat 
diatasi dan diselesaikan oleh berbagai pihak. Dalam permainan ini peserta dibagi dalam beberapa 
kelompok masing-masing mempelajari dan berusaha memerankan skenario sebagai pegawai dinas 
kabupaten, konsultan pendamping, sektor swasta, komite pendidikan dan  masyarakat (MPD). Pada 
akhir sesi akan dibahas bagaimana akhir dari mediasi dan refleksi terhadap permainan ini. 

 

Tujuan 

Merefleksikan situasi yang menuntut setiap peserta mengalami dan terlibat dalam merumuskan tujuan, 
materi dan strategi dalam mediasi. Melatih kemampuan peserta sebagai mediator untuk mengalami 
situasi pemecahan masalah dengan menggunakan perangkat mediasi melalui pentahapan tertentu. 
Memberikan pengalaman dalam mengembangkan kemampuan mediasi dan lobby yang merupakan 
keterampilan dasar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi dalam masyarakat. 
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Cara Permainan 

1. Berikan penjelasan umum tentang cerita atau kasus yang akan dibahas oleh peserta dalam bentuk 
permainan mediasi.  

2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok baru dengan cara menghitung 1 hingga 6. masing-
masing peserta mengingat nomornya masing-masing selanjutnya membentuk kelompok 
berdasarkan nomor yang sama.  

3. Mintalah masing-masing kelompok menunjuk dua orang sebagai wakil atau juru bicara, 

4. Peserta membentuk lingkaran berkelompok sesuai dengan nomor. 

5. Jelaskan latar belakang kasus yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten 
(lihat skenario/kasus) 

6. Tugas masing-masing kelompok adalah memperjuangkan tujuan tercapai. Mereka akan bertemu 
dalam musyawarah pendanaan ditingkat kabupaten. Musyawarah dipimpin oleh kepala Bappeda. 
Konsultan pendamping berperan melakukan proses mediasi agar terjadi kesepakatan yang dapat 
diterima semua pihak. 

7. Jelaskan aturan umum yaitu: (a) tidak ada komunikasi antarsektor atau lembaga sebelum acara 
dimulai; (b) komunikasi hanya diperbolehkan dalam ruang sidang yang dipimpin oleh kepala 
Bappeda yang didampingin konsultan pendamping. 

8. Jika diperlukan ada lobby khusus, harus seijin pimpinan sidang mediasi. 

9. Mediasi akan dibagi dalam tiga tahap, masing-masing tahap 20 menit dengan diberi kesempatan 
untuk istirahat atau masa reses 5 menit.  

10. Dalam ruang sidang hanya ada ketua sidang dan konsultan pendamping yang boleh berbicara dalam 
forum. Anggota yang lain menjadi pengamat, jika memiliki usul dapat dikemukakan melalui wakilnya 
secara berbisik-bisik. 

11. Pada masa reses atau istirahat, setiap kelompok kembali ke sudut masing-masing dan bisa 
menyusun ulang strategi atau taktik beserta rumusan harapan yang akan disampaikan pada forum 
musyawarah. Setiap anggota dalam kelompok masing-masing memiliki hak untuk berbicara yang 
sama. 

12. Fasilitator dapat memandu jalannya proses negosiasi ini dan memberikan masukan terkait dengan 
alur dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari setiap kelompok tanpa mempengaruhi salah 
satu pihak. 

 

Catatan Lain 

Persiapan dan Perencanaan  

1. Bagikan lembar kasus atau skenario kepada masing-masing kelompok. Berikan kesempatan kepada 
mereka untuk mempelajarinya dan bertanya hal-hal yang belum dipahaminya. 

2. Mintalah masing-masing gampoeng untuk menyusun rencana, menyiapkan strategi dan membuat 
poster demo dalam waktu 15 menit. 
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3. Jelaskan kepada peserta agar suasana semarak dan seru, maka kelompok pendukung sekolah dan 
yang menolak relokasi pasar membuat famplet atau poster untuk berdemo (Buatlah sesuai dengan 
kreativitas dan imajinasi masing-masing) 

4. Sediakan kertas plano, metaplan, lem, isolasi, koran bekas (jika ada), dan bahan lainnya yang dapat 
dipakai untuk membuat foster, spanduk atau famplet. 

5. Dalam prosesnya rekam setiap alur dan adegan yang menarik dengan foto atau kamera video. 

 

Pengaturan ruang dan kursi 

6. Pada saat peserta tengah melakukan diskusi dan persiapan, aturlah tata ruang pelatihan untuk 
kepentingan forum mediasi. Hal ini dapat dibicarakan antarpelaku. 

7. Siapkan 5-8 buah kursi berkelompok di tengah ruangan dengan membentuk segi empat seperti 
berikut; 

 

8. Atur kursi yang lain di belakang kursi itu. 

9. Siapkan mikrofon dan alat perekam video. 

10. Peserta diperbolehkan diskusi atau saling melobby di luar ruang pelatihan agar tidak bisa disadap 
oleh kelompok lain lain. 

 

Diskusi 

Setelah permainan selesai, fasilitator memandu kegiatan diskusi lanjutan untuk mereflesikan perasaan 
dan pengalaman yang telah dilakukan dalam permainan tersebut. Sebagai panduan dpaat 
diajukanpertanyaan sebagai berikut 

1. Apa yang dirasakan peserta setelah mengikuti alur kegiatan tersebut ? 

2. Keputusan apa saja yang dapat diambil dalam proses mediasi itu ? 

3. Apa yang dirasakan Anda dalam menghadapi situasi kelompok yang masing-masing tetap pada 
pendirian dan kepentingannya ? 

4. Bagaimana Anda sebagai mediator menyikapi perbedaan itu ? 

5. Kesulitan apa yang ditemua pada saat proses mediasi dan penyelesaian itu dilakukan ? 
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6. Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi ? 

7. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini ? 

  

Variasi 

Agar suasana semarak, permainan ini dapat dikombinasikan dengan iringan musik yang menghentak 
ketika para pengunjuk rasa mulai masuk ke arena musyawarah diikuti oleh para kontestan atau 
kelompok memasuki ruang sidang. agar suasana semarak dan untuk melatih konsentrasi. Agar terjadi 
situasi yang sulit fasilitator dapat mengarahkan salah satu kelompok untuk tetap berkeras tanpa 
diketahui oleh kelompok lain. Jika waktu terbatas, jumlah kelompok dapat dapat dikurangi menjadi 3 
saja dengan sedikit penyesuaian pada lembar kasus. Permainan ini dapat menjadi lanjutan dari sessi 
negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemaslah permainan ini dengan nuansa yang berbeda dan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan serealistis mungkin.  

  

Kunci 

Penyelesaian sangat terletak pada kepiawaian mediator mencari jalan keluar yang dapat diterima 
dengan mencari terobosan dari situasi sulit. Kemampuan berfikir kritis dan menggunakan lateral 
thinking akan membantu menginisiasi perbedaan kepentingan itu. Disisi lain setiap kelompok 
mengarahkan dirinya untuk menyusun rencana mediasi, strategi yang fokus dan terukur, serta proses 
loby yang sesuai dengan mencoba memahami dari sisi lain yang berbeda, menawarkan berbagai konsesi 
atau kebermanfaatan pada masing-masing pihak. Dibangun sikap kompromi dan memahami apa yang 
menjadi kebutuhan pihak lain. Tegaskan kebutuhan, kepentingan dan tujuan bersama sebagai jalan 
masuk untuk mencapai kesepakatan. 
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Lembar Kasus 1 

Pemerintah Kabupaten 

  

Anda dan beberapa rekan Anda adalah kepala dinas yang berada dilingkungan kabupaten Bandar Baru 
sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Bandar Raya yang dalam masa kepemimpinan bupati baru kali 
ini melakukan perubahan dan terosobosan baru untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dan 
sektor riil agar mampu bersaing dengan wilayah lain. Selama ini pembangunan lebih diprioritaskan pada 
membuka lahan baru dan jalan tembus menuju perbatasan kabupaten lain. Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari sektor perdagangan ini telah mencapai angka 18 Milyar. Kabupaten ini mendapatkan 
dukungan program pemerintah PNPM GSC. Salah satu alasannya daerah ini dikatagorikan daerah 
tertinggal dan terisolir dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun ini Dinas Perindustrian, Koperasi dan 
Perdagangan berencana melakukan relokasi pasar induk kaget yang terletak di pusat kota kabupaten. 
Persoalan inti telah dibahas dalam forum rencana dan tataruang kabupaten, karena tempat ini sudah 
tidak layak dan menimbulkan kemacetan akibat bongkar muat barang, karena pasar ini belum 
mengalami renovasi. Dengan rencana anggaran tahun ini, relokasi akan dilakukan  segera dan 
dipindahkan ke pinggir kota dengan areal pasar yang sangat luas, bangunan yang representatif serta 
kemudahan tranportasi, karena di lalui jalan propinsi. 

 Namun rencana ini mendapat penolakan yang cukup kuat dari Asosiasi Pedagang Pasar (APP) yang 
khawatir jika pasar itu dipindahkan pendapatan pedagang akan berkurang karena tempatnya jauh dari 
kota dan kehilangan pelanggan. Disamping itu muncul premanisme calo-calo yang memanfaatkan situasi 
ini untuk kepentingan mereka. Dilain pihak kondisi pendidikan di wilayah kabupaten Bandar Baru 
mengalami krisis akibat banyaknya sekolah hancur dan masih dalam taraf rehabilitasi. Dalam beberapa 
waktu ini ada permintaan dari tokoh masyarakat yang bergabung dalam komite pendidikan kabupaten 
Bandar Baru mengharapkan agar disediakan sekolah yang representatif untuk menampung anak-anak 
yang putus sekolah. Komite pendidikan mendesak agar pasar induk kaget dirubah fungsi untuk 
kepentingan pendidikan dengan membangun sekolah dasar gratis untuk menampung para korban 
Bencana banjir bandang yang putus sekolah. Usulan tersebut sudah masuk ke dinas pendidikan untuk 
segera ditindak lanjuti. Namun agak sulit direalisasikan di tempat itu karena pasar akan dialihfungsikan 
sebagai taman kota sebagai daerah resapan air. 

 Anda sebagai kepala Bappeda dan para kepala dinas lain (pendidikan, perindustrian-perdagangan 
dan koperasi, Pekerjaaan Umum) harus berusaha Usaha agar usulan merelokasi pasar itu dapat diterima 
dan dilakukan segera pada tahun ini karena sudah masuk dalam APBD dan sudah disetujui DPRD dan 
akan dibahas dalam forum pendanaan kabupaten. Dari sumber pendanaan usulan ini sudah 
direncanakan telah lama dan berkali-kali usulan ini belum terealisasikan karena masalah ganti rugi tanah 
yang tidak tuntas. Berbagai aksi terus berlangsung terhadap penolakan relokasi dan juga aksi peduli 
pendidikan bagi masyarakat miskin.  

  

Tugas Tim Anda 

1. Rumuskan tujuan dinas yang Anda pimpin yang dapat dicapai. 

2. Rencanakan strategi Anda bersama timnya dalam menghadapi proses mediasi dengan pihak lainnya; 
susunlah berbagai kemungkinan dan alternatif lain yang dapat menghasilkan keputusan sesuai 
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dengan rencana awal. 

3. Amati kemungkinan tujuan, strategi kelompok lain yang menentang usulan relokasi itu dalam 
perkembangan mediasi. 

4. Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan tim Anda dalam proses mediasi. 

5. Bagaimana cara tim Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi dinas 
Anda? 

  

Aturan Main 

a. Secara umum, setiap dinas hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara. Tetapkan  dari tim Anda 
masing-masing bertindak sebagai kepala Bappeda dan kepala dinas.  

b. Dalam proses mediasi anggota tim hanya boleh mengamati dari jauh dan member usul secara bisik-
bisik agar tidak diketahui kelompok lain. 

c. Kepala Bappeda adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam pertemuan 
ini. Jalannya proses mediasi harus melalui ijin dari Kepala Bappeda. 

d. Mediasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Lembar Kasus 8.2 

Asosiasi Pedagang Pasar (APP) 
  

Anda dan beberapa rekan Anda adalah anggota Asosiasi Pedagang Pasar (APP) yang dibentuk sebagai 
wadah pengembang dan pengelolaan distribusi perdaganagan di Pasar Induk Kabupaten Bandar Baru. 
Anda dan Tim Anda telah menerima surat pemberitahuan dari dinas Pekerjaan Umum bahwa pasar 
tersebut harus segera dikosongkan dalam waktu 30 hari terhitung sejak surat ini disampaikan. Jika tidak 
akan dilakukan pengambil alihan paksa oleh aparat. Anda bersama tim Anda merasa keberatan dengan 
keputusan yang sangat cepat dan mendadak tersebut. Karena beberapa waktu lalu asosiasi telah 
melakukan dialog untuk menyelesaikan segala sesuatu hal berkaitan dengan rencana relokasi tersebut. 
Anda dan tim Anda menuntut agar persoalan mendasar agar segera diselesaikan terlebih dahulu 
menyangkut lokasi pengganti, dan manajemen pasar yang akan bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan proses ganti rugi kios lama yang hingga hari ini belum tuntas. Disi lain para anggota 
asosiasi merasa khawatir, jika pasar tersebut direlokasi omzet mereka akan menurun, karena selama ini 
pelanggan dari dalam dan luar kota telah memanfaatkan fasilitas ini dengan mudah dan dekat dengan 
pemukiman penduduk. Relokasi yang ditawarkan pemda jauh dari pusat kota. Hingga saat ini Asosiasi 
belum mau menandatangani kesediaan untuk pindah ke lokasi baru karena aliran istrik belum terpasang, 
jalan masing dalam proses pengaspalan dan belum tersedia sarana umum seperti gudang bongkar muat 
dan parkir. Belum lagi keluhan dari distributir besar yang biasa memasuk kebutuhan para pedagang 
merasa keberatan jika dipindahkan ketempat baru karena akan menambah biaya transpor, bongkar 
muat dan pungutan lainnya. Jika relokasi itu terjadi maka distributor akan memindahkan pasarnya ke 
kabupaten lain yang lebih menguntungkan. Persoalan lain yang muncul menyangkut harga sewa kios 
yang relatif tinggi dimana sewa perkios per bulan untuk ukuran 3 x 4 meter seharga 3— 5 juta rupiah, 
tentu hal ini sangat memberatkan pedagang. 

 Tim Anda sebagai pengurus Asosiasi berusaha memperjuangkan kepentingan anggota yang lain 
agar proses relokasi ditunda terlebih dahulu sebelum segala sesuatu yang menjadi tuntutan para 
pedagang pasar dapat diterima. Diantaranya menyangkut ganti rugi, harga sewa kios dan fasilitas umum 
yang perlu dilengkapi. Asosiasi menghendaki, jika mungkin untuk rehabilitasi pasar yang ada agar lebih 
representatif dan dikelola secara profesional dengan mencoba mengatur kembali tataruang yang ada. 
Anda telah berkomunikasi dengan wakil pedagang untuk melakukan demo untuk menekan pemda agar 
membatalkan rencana relokasi tersebut. 

  

Tugas Tim Anda 

1. Rumuskan tujuan asosiasi yang Anda pimpin dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya. 

2. Rencanakan strategi Anda bersama timnya dalam menghadapi proses mediasi dengan pihak lainnya; 
susunlah berbagai kemungkinan dan alternatif lain yang dapat menghasilkan keputusan sesuai 
dengan rencana awal. 

3. Amati kemungkinan tujuan, strategi dinas dan kelompok lain yang menentang tujuan Tim Anda 
dalam perkembangan mediasi. 

4. Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan tim Anda dalam proses mediasi. 
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5. Bagaimana cara tim  Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi Asosiasi 
dan aspirasi anggota pasar? 

  

Aturan Main 

a. Secara umum, assosiasi hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara. Tetapkan  dari tim Anda 
masing-masing bertindak sebagai juru bicara dalam proses mediasi yang akan dilakukan.  

b. Dalam proses mediasi anggota tim hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-
bisik agar tidak diketahui kelompok lain. 

c. Kepala Bappeda adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam pertemuan 
ini. Dan jalannya proses mediasi harus melalui ijin dari. 

d. Mediasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Lembar Kasus 8.3 

Komite Pendidikan Kabupaten Bandar Baru bersama 

Masyarakat Peduli Pendidikan 
  

  

  

Anda dan beberapa rekan Anda adalah anggota Komite Pendidikan Kabupaten Bandar Baru yang 
dibentuk sebagai wadah komunikasi, aspirasi dan pengembangan profesi pendidikan berbasis 
masyarakat di Kabupaten Bandar Baru. Anda dan Tim Anda telah menerima surat pemberitahuan dari 
beberapa LSM lokal bahwa sebagian anak-anak yang putus sekolah akibat bencana banjir bandang sulit 
mengikuti pendidikan karena tidak ada tempat yang representatif dan sekolah yang ada biayanya mahal. 
Hampir 150 anak terancam putus sekolah karena beberapa bangunan lama sudah rubuh dan rusak, jika 
hujan tempat kelas banjir dan sebagian mengikuti kelas-kelas di tempat penampungan sementara, salah 
satunya berlokasi dipinggir pasar Induk. Selama ini, komite sekolah telah mengusulkan kepada bupati 
dan DPRD untuk membangun satu unit sekolah yang dapat menampung anak-anak tersebut agar layak 
belajar dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Selama ini respon pemda untuk 
mendirikan bangunan ini belum ada, bahkan dalam rencana pembangunan tahunan dana pendidikan 
yang dialokasikan lebih mengarah pada rehabilitasi sekolah-sekolah lama, tanpa ada upaya untuk 
mensubsidi dan membangun pendidikan gratis bagi keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan. Komite 
sudah mendengar infomasi adanya rencana relokasi pasar induk ke tempat lain, hal ini merupakan 
peluang lama yang dinanti-nanti oleh masyarakat agar mendapatkan layanan pendidikan murah dan 
menampung anak-anak yang bersekolah sementara dipinggir pasar. Komite sekolah dan orang tua murid 
sudah membicarakan usulan kepada pemda untuk merubah fungsi pasar tersebut menjadi sekolah yang 
berbasis lingkungan. Dengan tetap memelihara kelestarian dan fungsi taman kota sekaligus sebagai 
tempat pendidikan bagi masyarakat. Anak-anak yang bersekolah dipenampungan dalam kondisi yang 
mengkhawatirkan karena ketakutan adanya penggusuran oleh pemda karena dianggap liar, sementara 
sekolah-sekolah yang Ada sudah menampung sebagian anak yang tidak mampu dengan jatah bangku 
yang terbatas. 

 Tim Anda sebagai pengurus komite pendidikan berusaha memperjuangkan kepentingan 
masyarakat peduli pendidikan dan orang tua murid agar pasar tersebut dialihfungsikan untuk 
kepentingan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu setelah proses relokasi dilakukan. Tetapi pemda 
bersikeras tidak memenuhi tuntutannya tanpa memberikan jalan keluar. Anda telah berkomunikasi 
dengan wakil orang tua dan LSM peduli pendidikan untuk melakukan demo untuk menekan pemda agar 
menyediakan sekolah bagi 150 anak tidak mampu dan putus sekolah. 

  

Tugas Tim Anda 

1. Rumuskan tujuan komite pendidikan yang Anda pimpin dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat 
peduli pendidikan. 

2. tujuan Tim Anda dalam perkembangan mediasi. 
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3. Perhitungkan kemungkinan dukungan terhadap usulan tim Anda dalam proses mediasi. 

4. Bagaimana cara tim Anda mengemas tujuan sehingga dapat memperkuat usulan dan posisi komite 
pendidikan dan aspirasi masyarakat ? 

  

Aturan Main 

a. Secara umum, komite hanya diwakili dua orang sebagai juru bicara. Tetapkan  dari tim Anda masing-
masing bertindak sebagai juru bicara dalam proses mediasi yang akan dilakukan.  

b. Dalam proses mediasi anggota tim hanya boleh mengamati dari jauh dan memberi usul secara bisik-
bisik agar tidak diketahui kelompok lain. 

c. Kepala Bappeda adalah tuan rumah yang akan menyelenggarakan musyawarah dalam pertemuan 
ini. Jalannya proses mediasi harus melalui ijin dari Kepala Bappeda. 

d. Mediasi dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 20 menit diselingi 2 kali reses (break) 5 menit. 
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Bahan Bacaan 8.1 

  

Mediasi Konflik: Peran Pihak Ketiga dalam  

Penyelesaian Konflik 

  
  

ediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak 
luar, tidak memihak (netral), tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, 
membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi 

yang memuaskan (Goodpaster, 1999: 241). Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma No. 2 tahun 2003, pasal 1 
ayat (6)). Mediasi yang dilakukan harus menggunakan bantuan mediator sebagai pihak yang 
bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak yang terlibat konflik 
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Tidak seperti halnya seorang hakim atau 
arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus 
keputusan atas sengketa pihak-pihak yang bertikai. Tugas dan kewenangan mediator hanya 
membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik agar bisa mencapai suatu keadaan 
untuk membuat kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan. “The assumption…….is that 
third party will be able to alternative the power and social dynamics of the conflict relationship 
by influencing the beliefs and behaviors of individual parties, by providing knowledge and 
information, or by using a more effective negotiation process and thereby helping the 
participants to settle contested issues” (Goodpaster, dalam Soebagjo dan Radjagukguk, 
1995:11-12).  
  

Unsur Mediasi 
Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak yang berkonflik. 
Dengan demikian, jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang 
bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik. Adanya Unsur “konflik atau Sengketa” diantara kedua belah pihak atau lebih. 
Adanya “mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak. 
Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang/masalah 
yang diperselisihkan. Mediator juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan atau 
hubungan afiliasi dengan pihak-pihak terhadap masalah yang disengketakan. (Soebagjo dan 
Radjagukguk, 1995: 16). 
 

Manfaat Mediasi 
Tujuan mediasi untuk membantu menemukan alternatif penyelesaian atas konflik yang 
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disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dengan 
demikian proses negosiasi yang terjadi merupakan proses yang “forward looking” dan bukan 
“backward looking”. Mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua 
belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. “The goal is not truth 
finding or law imposing, but problem solving” (Lovenheim, 1996:1.4). Melalui proses mediasi 
diharapkan terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak. Menjadikan pihak-pihak 
yang bersengketa dapat mendengar, memahami penjelasan-argumentasi-alasan yang menjadi 
dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan pelibatan pihak ketiga sebagai mediator 
diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak yang satu dengan 
yang lain. Memahami kekurangan, kelebihan, dan kekuatan masing-masing, dan diharapkan 
dapat mendekatkan cara pandang kedua belah pihak yang berkonflik menuju fokus kompromi 
yang dapat diterima. 
  

Kedudukan Pihak Ketiga dalam Mediasi 
Pihak ketiga atau mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk 
mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator tidak membuat keputusan 
tentang yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus 
dilakukan, atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Segala bentuk 
komentar, pendapat, saran, pernyataan atau rekomendasi yang dibuat oleh mediator dan tidak 
dapat mengikat para pihak. Mediator tidak memberikan nasehat atau pendapat hukum. Para 
pihak yang berkonflik dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum maupun lainnya 
selama proses mediasi berlangsung. 
 Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah pelaku utama yang harus terlibat dan berperan 
aktif dalam proses penyelesaian. Tetapi kecenderungan konflik yang ada saat ini biasanya selalu 
melibatkan pihak luar untuk terlibat juga. Hal ini disebabkan karena empat hal; Pertama, 
sumber konflik justru lebih banyak karena faktor luar. Kedua, interdependensi global yang ada 
mengakibatkan perlunya pihak ketiga turun campur sebagai pencegahan agar konflik tidak 
meluas ke negaranya. Ketiga, biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat pihak luar 
memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi. Keempat, adanya 
kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat 
diselesaikan dengan melibatkan pihak luar. 
 Karena itu, sangatlah tidak mungkin terlalu mengandalkan negara yang bersangkutan 
untuk menangani konflik internalnya sendiri karena tidak dapat disangkal, dalam konflik 
internal, negara bukanlah institusi jujur karena biasanya menjadi instrument dari kelompok 
dominan. Galtung dan Horowitz menjelaskan, negara bukan seorang arbiter yang mampu 
berdiri netral (pihak ketiga) tetapi justru menjadi bagian dari pihak yang berkonflik (pihak 
kedua). Perlu keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik agar tidak mengancam 
perdamaian internasional serta menghentikan kekerasan yang ada. 
 Intervensi pihak ketiga dalam konflik internasional telah memiliki sejarah panjang dan 
menjadi sebuah spektrum luas yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu serta telah mengalami 
evolusi dari waktuke waktu. Secara sederhana, pihak ketiga adalah individu atau kolektif yang 
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berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih yang mencoba membantu mereka mencapai 
penyelesaian masalah melalui berbagai kesepakatan. 
  

Kebutuhan Pihak Ketiga sebagai Mediator 

Tujuan masuknya pihak ketiga adalah merubah situasi konflik destruktif dan menurunkan 
tingkat eskalasinya, mengalihkan para pelaku konflik menuju ke arah penyelesaian konflik. 
Peranan pihak ketiga memiliki power atau peranan yang sangat kuat sekali dalam menciptakan 
perdamaian. Tetapi ia bukanlah sebuah panacea atau obat mujarab bagi sebuah resolusi 
konflik. Bisa jadi ia merupakan obat yang sangat kuat, tetapi juga memiliki efek samping yang 
tidak diinginkan. Obat utama untuk sembuh tentu saja dari dalam tubuh itu sendiri. Pihak ketiga 
hanyalah pendorong agar obat yang ada efektif. 
 Keterlibatan pihak ketiga yang paling baik dan efektif adalah apabila kehadirannya terjadi 
karena memang diperlukan dan berhasil membantu para pemimpin setiap pihak yang terlibat 
konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan 
kerjasama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau diinginkan lagi. 
Tidak ada strategi pendekatan keterlibatan pihak ketiga yang paling baik dalam resolusi konflik, 
karena fungsi keberadaannya hanyalah merupakan kompensasi bagi adanya kekurangan yang 
ada dalam perselisihan atau konflik itu. Karenanya, pihak ketiga harus berupaya menyediakan 
obat sebanyak jumlah penyakit yang ada, obat yang akan menyembuhkan masyarakat atau 
kelompok dari penyakit konflik negatif. Tetapi itu bukan berarti bahwa keterlibatan pihak ketiga 
sama sekali tidak memiliki pola.  
 Sangat penting untuk memilah berbagai kemungkinan taktik pihak ketiga, mulai dari yang 
mudah sampai skala terberat. Dalam skala ringan, banyak memfasilitasi berbagai aktifitas yang 
disandarkan pada kemampuan taktik berkomunikasi. Pihak ketiga merancang pertemuan para 
pihak yang terlibat konflik, mendorong pemahaman bersama untuk menemukan alternatif 
penyelesaian konflik, mencoba meningkatkan kepemimpinan, dan menyampaikan pesan. 
Dalam skala moderat, aktifitas ditekankan pada taktik formulasi dimana pihak mediator 
menentukan struktur agenda, mempengaruhi cara pandang baru terhadap berbagai isu yang 
ada dan menyediakan berbagai kemungkinan penyelesaian konflik. 
 Dalam skala tertentu, pihak ketiga melakukan kontrol dimana kemampuan dalam 
memanipulasi taktik sangat diperlukan, jika perlu, pihak ketiga melakukan penekanan atau 
ancaman, sogokan atau hal lain yang mampu menekan para pelaku konflik untuk membuat 
berbagai kesepakatan atau kompromi. Keterlibatan pihak internasional, baik itu PBB, organisasi 
internasional, negara, individu atau NGO, tidak dapat sertamerta masuk ke dalam arena konflik 
sebuah negara begitu saja. Laue mensyaratkan tiga kondisi yang harus terjadi jika intervensi 
pihak ketiga ingin berjalan secara efektif. Pertama, adanya keinginan untuk bernegosiasi atau 
terlibat dalam aktivitas problem solving. Tanpa keinginan tersebut, intervensi tidak akan pernah 
terjadi kendati ada hakim yang memerintahkannya. Kedua, tersedianya forum yang dapat 
disepakati oleh semua pihak. Forum tersebut haruslah memenuhi kriteria tempat, kondisi dan 
setting yang tepat, memungkinkan terjangkau oleh media, dan lainlain. 
 Diplomasi yang dilakukan oleh organisasi antarpemerintah merupakan diplomasi track 
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one (official mediation). Jika gagal, maka diplomasi track two (unofficial) terkadang menjadi 
alternatif yang relatif mudah diterima. Kehadiran unofficial actors dalam penyelesaian konflik 
sangat membantu para official actors. Mediasi un-official jauh lebih mampu menyelesaikan 
masalah daripada seorang diplomat profesional sekalipun dalam mencegah jawaban hipotetik. 
Para praktisi unofficial lebih mampu menjadikan konflik menang-kalah atau yang didasarkan 
atas power menjadi ke arah terbentuknya komunikasi, confidence building, problem solving, 
sehingga menjadi solusi menang-menang. 
  

Peran Pihak Ketiga 

Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam 
kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter 
atas kasus yang sama. Para pihak paham bahwa agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik 
maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Selanjutnya, segala bentuk 
komunikasi, negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses 
mediasi akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia. Mediator tidak 
akan membicarakan atau menyampaikan hal-hal yang telah didiskusikan dalam proses mediasi 
ke pihak lain tanpa izin kedua pihak yang berkonflik. Para pihak sepakat untuk tidak meminta 
dengan alasan apapun catatan-catatan mediator atau bentuk dokumentasi lainnya yang terkait 
dengan mediasi untuk digunakan dalam proses hukum yang berhubungan dengan kasus yang 
ditangani. 

Para pihak yang mengikuti proses mediasi ini berkeinginan untuk menyelesaikan konflik. 
Oleh karena itu, para pihak akan melakukan proses mediasi dengan itikad baik, bersikap 
kooperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung; menghadiri pertemuan 
mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati. Salah satu pihak ataupun 
kedua belah pihak dapat kapan saja mengundurkan diri dari proses mediasi yang sedang 
berlangsung. Para pihak sepakat bahwa apabila nantinya salah satu pihak atau kedua belah 
pihak memutuskan untuk mengundurkan diri atau keluar dari proses mediasi maka hal tersebut 
didiskusikan terlebih dahulu dihadapan mediator dan para pihak yang berkonflik. Apabila para 
pihak mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, maka kesepakatan itu haruslah 
ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum meninggalkan proses mediasi. 
Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi barulah dianggap mengikat apabila telah 
tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Apabila mediator menganggap 
bahwa permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi, maka proses mediasi 
berakhir setelah mediator menyampaikan hal tersebut kepada para pihak. 

  

Kredibilitas Pihak Ketiga 

Adanya kredibilitas pihak yang melakukan intervensi. Dalam konflik internal, kondisi pertama 
biasanya sukar terjadi dalam konflik sebab setiap kelompok selalu memiliki asumsi negatif atau 
kebencian yang mendalam terhadap lawannya. Setiap kelompok lebih suka menyelesaikan 
masalah secara win-lose solution dengan menggunakan kekuatan kekerasan atau militer. 
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Masyarakat internasional harus menciptakannya dan memaksakan kondisi tersebut kepada 
setiap kelompok yang bertikai. Pemaksaan ini bisa bersifat halus, seperti upaya pendekatan 
politik yang menjelaskan sisi negatif atau destruktif dari diteruskannya konflik daripada 
menciptakan damai, atau pemaksaan yang bersifat koersif, seperti sanksi baik secara ekonomi, 
politik atau militer terhadap setiap kelompok yang bersikeras memilih jalan kekerasan. 
 Intervensi pihak ketiga harus melahirkan hasil yang produktif dan inovatif. Oleh karena itu 
Fisher (2001) mensyaratkan empat strategi penting yang harus dilakukan; menimbulkan 
motivasi positif yang saling mutualistis; menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan 
jujur; mendiagnosa berbagai isu dan proses konflik; dan membuat aturan interaksi melalui 
rangkaian kerjasama dalam menemukan penyelesaian. 
  

Kegagalan Mediasi 
Kegagalan mediasi bukan karena kegagalan di pihak mediator, melainkan karena sikap keras 
para kelompok yang bertikai. Bagaimanapun, negara atau pihak yang tengah berperang jarang 
bersikap rasional, bahkan mempercayai bahwa konflik perlu dilanjutkan karena merupakan cara 
yang paling efektif untuk meraih tujuan. Dalam konflik komunal sukar untuk menemukan 
kepentingan yang objektif dan asli untuk dinegosiasikan. Richard Betts dan Leslie Gelb 
mengatakan, negosiasi sulit dilakukan dalam perang sipil karena adanya sumber atau 
pertarungan konflik yang tidak dapat dibagi “Siapa yang akan memimpin pemerintah?” Koalisi 
hanya mungkin, apabila pertentangan tidak begitu mendasar. Belajar dari beragam kasus 
konflik di Indonesia, permasalahan dan konflik sosial yang terjadi telah begitu mengakar, mulai 
dari persoalan agama, sosial, ekonomi, sampai politik dan keamanan. Setiap akar 
permasalahan, meskipun semula berdiri sendiri, pada tahap selanjutnya menjadi satu dan tidak 
dapat diselesaikan secara parsial. Kedua belah pihak telah secara tegas memposisikan dirinya 
masing-masing.  
 Zartman yang mengungkap lima kesulitan dalam perspektif yang lebih komprehensif 
mengapa mediasi dan negosiasi sukar dilakukan dalam konflik internal; Pertama, tidak adanya 
keinginan untuk melakukan kompromi dari setiap pihak yang terlibat konflik. Kedua, situasi 
atau konteks yang ada belum memungkinkan untuk dilakukannya mediasi atau belum 
terciptanya kondisi hurting stalemate. Ketiga, ketiadaan agen yang mampu menjembatani antar 
pihak yang terlibat konflik. Keempat, belum terciptanya hurting stalemate menyebabkan pihak 
ketiga sulit untuk menemukan pintu masuk untuk mengajak seluruh pihak bertikai duduk di 
meja perundingan. Kelima, persamaan identitas dan solidaritas cenderung tergantung pada 
konflik. Konfliklah yang akan melindungi identitas dan solidaritas tersebut sehingga tanpa 
konflik, dua hal tersebut akan lenyap. Wagner mengatakan masalah dalam perang sipil adalah 
bukannya kompromi yang mustahil, tetapi kesulitan dalam menemukan cara memaksakan 
sebuah kompromi. Meskipun pihak-pihak yang ada mau melakukan kompromi atas tujuan 
politiknya. Ketakutan mereka mungkin akan mencegahnya untuk melakukan membuat sebuah 

keputusan dalam kompromi tersebut. 
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