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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, RPJM 
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program Satuan Kerja.

2. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 
(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM 
Daerah dan bersifat indikatif. 

3. Renja SKPD adalah dokumen perencanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) 
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung 
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

6. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. RTR (Rencana Tata Ruang), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.

10. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang melekat padanya, 
dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

11. Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi 
untuk mewujudkan visi.

13. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (strategic goals) yang 
dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan 
program.

14. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi 
yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

15. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi, 
dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan.

16. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

17. Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara terukur 
baik kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran.

18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan.

19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan.

20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 
satu program.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya paket modul pelatihan bagi 
widyaiswara yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu; (1) Pengarusutamaan Perdamaian: Konsep, Kebijakan 
dan Strategi; (2) Penyusunan Renstra SKPD: Pengintegrasian Tema Pengarusutamaan Perdamaian dalam 

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Renja SKPD: Pengintegrasian Isu-Isu Pengarusutamaan 
Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan (4) Pengelolaan Forum SKPD: Pembahasan Isu-
Isu Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Lintas dan Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat 
hadir di depan pembaca sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 
khususnya yang terlibat dalam pengembangan program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Disadari perlunya bahan rujukan (literatur) yang membahas secara mendalam tentang pengarusutamaan 
perdamaian sebagai sebuah konsep yang relatif baru di bidang tata kelola pemerintahan, penulis 
memberanikan diri menginisiasi bahan pelatihan ini untuk membantu mengisi kekosongan literatur tersebut. 
Secara khusus modul ini ditujukan bagi pemerintah daerah, SKPD, instruktur, nara sumber, fasilitator dan 
pemerhati bidang pemerintahan yang ingin mendalami tentang konsep pengarusutamaan perdamaian yang 
terintegrasi dalam proses pembangunan. Dimana gagasan ini menjadi salah satu masukan dalam rangka 
pencegahan dan pengelolaan konflik. Kita menyadari betapa berat tugas pemerintah daerah dalam hal ini 
SKPD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat, jika dalam 
pelaksanaanya tanpa diiringi jaminan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Oleh karena 
itu, aparatur pemerintah daerah perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus untuk merumuskan 
kebijakan, strategi dan program yang peka terhadap berbagai gejolak dan kerentananan sosial yang mungkin 
timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. Secara sosiologis perlu dipahami bahwa 
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berapapun besarnya biaya investasi pembangunan yang dikeluarkan tidak akan bermanfaat, jika pada saat 
yang sama hilang dan hancur akibat konflik dan kekerasan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan. 

Pembangunan tidak cukup hanya ditopang oleh gagasan dan strategi sektoral, pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi saja tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat 
terhadap perubahan. Banyak program pemerintah digulirkan di satu sisi telah berhasil dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan 
terhadap kerentanan dan memperkuat nilai-nilai kultural. Di sisi lain, ketika optimisme setiap daerah mengejar 
ketertinggalan dengan memfokuskan pada upaya meningkat indikator pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur 
fisik, tanpa diimbangi suprastruktur sosial yang memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok dalam situasi 
sulit yang dapat menggoncang tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik 
yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerapkali tidak terduga dengan munculnya 
berbagai indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya, melebarnya kesenjangan, dan 
ketidakadilan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas 
dan konflik SARA yang dapat menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan.

Kecenderungan yang terjadi selama ini program pembangunan daerah yang dirumuskan SKPD 
lebih mengarah pada upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana 
fisik karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap lapangan 
kerja, dan argumentasi ekonomis lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa daerah lebih 
mengupayakan pembangunan infrastruktur fisik dibanding non fisik, karena kondisi geografis, akses yang 
terbatas dan keterisolasian, memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. 
Isu lain, menyangkut kesesuaian dan kesinambungan program pembangunan daerah dengan kebijakan 
pembangunan di tingkat nasional yang seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu dikelola 
dengan baik dengan mengupayakan sistem perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi. 
Dimana kebutuhan pembangunan ekonomi dan prasarana fisik dapat seiring dengan penguatan masyarakat 
dalam mendorong perubahan sosial, penguatan kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, 
memperkecil kesenjangan antarkawasan, kerjasama lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari. 

 Selanjutnya bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tatanan sosial secara kondusif dengan 
memperkuat keseluruhan aspek pengembangan sektoral, kewilayahan dan budaya secara terpadu. Hal ini sangat 
ditentukan oleh komitmen dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi dan 
program pembangunan yang pro-rakyat, berkeadilan dan peka konflik. Langkah awal yang sangat strategis dimulai 
dengan menata sistem pembinaan aparatur dengan memberikan bekal yang memadai terkait pemahaman, kesadaran 
dan keterampilan dalam menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian dalam kerangka kerja pembangunan. 

Hal ini dirasakan perlu untuk menyusun sebuah panduan atau modul pelatihan yang dapat membantu lembaga 
atau badan diklat dalam mengembangkan kurikulum dan bahan belajar di bidang pengarusutamaan perdamaian. 
Paling tidak, harapan modul ini dapat mengisi kekosongan terkait, bagaimana persoalan ketidakadilan, kerentanan 
sosial, dan dinamika konflik dapat dipahami pada saat pengkajian kondisi daerah termasuk gagasan sinkronisasi, 
harmonisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (peace mainstreaming) dalam penyelengaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah.  

Kehadiran modul ini juga untuk melengkapi berbagai sumber rujukan berkaitan panduan kerangka kerja 
perdamaian dan pendekatan pembangunan peka konflik (conflict sensitivity approach) yang dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah khususnya SKPD dalam merumuskan konsep, strategi dan program pembangunan 
daerah. Terlebih dengan melihat kondisi saat ini, dimana situasi kehidupan masyarakat mengalami perubahan 
cepat menyangkut berbagai isu berkaitan dengan komitmen untuk menjaga perdamaian, reformasi birokrasi, 
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kata pengantar

penyelenggaraan pemerintahan (good governance), kualitas pelayanan publik, penyelesaian dan penanganan 
korban konflik, reintegrasi, pengelolaan sumber daya, dan hubungan antarpemangku kepentingan di daerah.

Dalam hal ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada pimpinan dan staf badan 
diklat BKPP Aceh, rekan widyaiswara, dan tim konflik dan pembanguan Bank Dunia yang telah bekerja melalui 
program CPDA dalam memperkuat konsep pengarusutamaan perdamaian. Kepada gubernur Aceh, SKPD, 
Bappeda Aceh, BRA, dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Buku ini sesungguhnya 
merupakan karya mereka.

Modul pelatihan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kita semua dalam rangka mendorong 
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan bagi widyaiswara tentang pengintegrasian 
pengarusutamaan perdamaian dalam berbagai tema pembangunan. Disamping sebagai kerangka acuan 
pengembangan kurikulum BKPP dan model pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah daerah dalam 
upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan dan 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Amin

Banda Aceh, Januari 2012

Wahjudin Sumpeno
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PANDUAN PEMBACA

Modul pelatihan ini dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu gagasan 
penting pembangunan berkelanjut-an. Modul ini terdiri dari beberapa paket pembelajaran sebagai 

salah satu acuan yang digunakan untuk memandu proses pelatihan bagi aparatur pemerintah khususnya 
dalam memberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan perdamaian. Beberapa pemikiran, 
pengalaman, saran dan masukan dari berbagai pihak terkait upaya membangun kesadaran aparatur tentang 
pentingnya pengarusutamaan perdamaian sebagai ‘instrument’ dalam mendorong harmonisasi pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan, kohesi sosial, penyelesaian masalah, pencegahan konflik dan 
sebagai jembatan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat. Disadari pengarusutamaan perdamaian 
menjadi bagian penting dari proses pembangunan yang harus benar-benar dikawal oleh semua pihak agar 
tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal ini dimaksudkan agar program SKPD yang dihasilkan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan wilayah/sektor pelayanan di daerah secara terpadu, dan 
selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.

Secara khusus, modul ini mengarahkan pengguna untuk memahami landasan teoritis tentang konsep 
dan strategi pengarusutamaan perdamaian dan penerapannya dalam penyelenggaraan pembangunan, 
meskipun dalam prakteknya tidak berbeda dengan proses yang dilakukan secara reguler. Konsep ini juga 
menjadi dasar dalam memperkuat kerangka analisis dan keterampilan dalam menggunakan alat bantu (tools) 
peka konflik (conflict sensitivity approach) dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. 
Program SKPD diharapkan bukan sebagai hasil dari proses teknokratis saja, tetapi mencakup kebutuhan 
masyarakat, program strategis, partisipatif, dan politis-administratif. Modul ini diharapkan dapat membantu 
pembaca dalam memahami pentingnya isu-isu perdamaian sebagai pisau analisis agar rencana dan anggaran 
pembangunan yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat marjinal, korban konflik dan kelompok 
rentan lainnya serta tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
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Mengapa Modul ini Disusun

Modul ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam merumuskan program 
pembangunan agar mampu mendorong partisipasi publik dan sistem pencegahan dini terhadap konflik. 
Salah satu gagasan utamanya dengan mengintegrasikan tema perdamaian dalam kerangka perencanaan 
pembangunan regular. Selama ini program pemerintah daerah, khususnya SKPD masih cenderung melihat 
faktor ekonomi dan infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga perlu didorong untuk menghasilkan 
sebuah perencanaan yang memiliki kemampuan adaptasi dan adopsi terhadap berbagai perubahan di 
daerah yang terjadi baik secara lokal, regional dan global terutama dalam membangun kemampuan aparatur 
melakukan pencegahan dan pengelolaan konflik dan kekerasan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Modul ini membantu aparatur dengan menyediakan pengalaman belajar dalam merumuskan program/
kegiatan pembangunan, khususnya di setiap unit kerja/ bidang/lembaga yang dapat memberikan informasi dini 
tetang gambaran menyeluruh tentang berbagai tindak kekerasan, sengketa, pertikaian, dan konflik sosial lain 
yang terjadi beberapa daerah. Panduan ini membantu dalam memetakan sejak dini kondisi kerawanan sosial 
dan ketidakstabilan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan, iklim investasi, kualitas 
pelayanan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan. Disisi lain proses ini membantu pemerintah 
daerah dalam membangun kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadi konflik atau kerawanan sosial lainnya. Hal 
ini perlu diantisipasi dalam sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang peka konflik dengan melibatkan 
pemerintah daerah, legislatif, lembaga swadaya, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Modul ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan pembangunan daerah yang 
berprespektif perdamaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelembagaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja 
SKPD dan forum SKPD dengan memperkenalkan perangkat analisis konflik dan kerangka kerja perdamaian termasuk 
bagaimana pemerintah daerah mengembangkan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kualitas 
hubungan para pemangku  kepentingan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan perubahan saat ini dan di masa yang akan datang. 

Modul ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mempelajari secara sederhana dan menerapkan 
berbagai perangkat analisis konflik dalam setiap pentahapan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan 
dan kondisi lokal. Modul ini diharapkan dapat mendorong kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam 
mendorong inisiatif dan keterampilan teknis dalam mengkaji dan menyusun program dan kegiatan perdamaian 
sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah agar dihasilkan prioritas pembangunan jangka menengah 
yang berkualitas dan berkesinambungan.

Maksud dan Tujuan

Modul ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman dan keterampilan bagi para perencana, praktisi, 
profesional atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengintegrasikan tema perdamaian dalam 
penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Panduan ini ditujukan untuk membantu 
pemerintah daerah dan Tim Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam merumuskan 
visi, misi dan prioritas pembangunan daerah atau sektor pengembangan lain dengan mengintegrasikan 
pengarusutamaan perdamaian sebagai alat analisis untuk meningkatkan kualitas, optimalisasi, sinkronisasi dan 
harmonisasi program pembangunan daerah. Secara khusus tujuan disusunnya modul pelatihan ini, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas proses, kinerja dan keluaran penyusunan rencana pembangunan daerah.

2. Mengintegrasikan kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam program  pembangunan daerah.
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3. Keterpaduan perencanaan strategis jangka panjang, menengah dengan rencana dan penganggaran 
tahunan.

4. Meningkatkan efektifitas peran, fungsi dan keterlibatan lembaga pemerintah (SKPD), legislatif (DPRD) dan 
organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kemampuan daerah melalui proses perencanaan pembangunan untuk memenuhi aspirasi 
dan kebutuhan masyarakat.

Kerangka Pola Pikir

Kerangka pikir pengembangan modul ini didasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah daerah khususnya 
SKPD dalam mengintegrasikan prespektif perdamaian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 
Pada tahap awal dilakukan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan untuk widyaiswara sebagai acuan 
dalam melakukan pembinaan aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, berdasarkan 
masukan dari berbagai pihak maka disusun rancangan modul pelatihan untuk kebutuhan para widyaiswara 
yang bertugas sebagai instruktur pada pusat pengembangan aparatur pemerintah daerah atau Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dimana modul ini, dapat dijadilkan perangkat pembelajaran 
dan alat bantu untuk penyelenggaraan diklat fungsional aparatur, khususnya di bidang pengarusutamaan 
perdamaian. 

Kerangka alur pikir yang mendasari penyusunan modul pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

Gambar: Kerangka Pola Pikir
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Struktur Modul

Berdasarkan kajian analisis kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak untuk mengembangkan modul 
yang dapat dijadikan bahan serta sumber belajar bagi aparatur pemerindah daerah, maka disarankan agar 
dimasukkan dalam kurikulum pembinaan aparatur daerah di BKPP. Selanjutnya, disusun struktur modul 
pelatihan untuk widyaiswara dalam bentuk pelatihan untuk pelatih (Training for Trainers) yang akan menjadi 
bekal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional. Struktur modul pelatihan bagi widyaiswara 
terdiri dari 4 (empat) tema strategis berkaitan dengan pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dalam 
kerangka program dan rencana kerja SKPD. Keseluruhan materi pelatihan terdiri dari 4 (empat) modul, yaitu:

Modul Judul Penjelasan

Modul 1 Pengarusutamaan Perdamaian: 
Konsep, kebijakan dan Strategis 
dalam Program Pembangunan 
Daerah

Modul ini berisi penjelasan umum tentang landasan 
filosofis, sosiologis dan aplikasi tentang pentingnya 
pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka program 
pembangunan.

Modul 2 Penyusunan Renstra SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Program Strategis Satuan 
Kerja Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
dokumen Renstra SKPD dalam kerangka penguatan 
perdamaian selama 5 (lima) tahun. Secara rinci modul 
ini menguraikan mekanisme penyusunan dokumen dan 
keterampilan memfasilitasi penyusunan Renstra SKPD 
berprespektif perdamaian.

Modul 3 Penyusunan Renja SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
dokumen Renja SKPD sebagai program tahunan dalam 
kerangka penguatan perdamaian. Modul ini menguraikan 
mekanisme dan keterampilan teknis dalam penyusunan 
Renja SKPD berbasis perdamaian. 

Modul 4 Pengelolaan Forum 
SKPD: Pembahasan Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Program Lintas dan 
Gabungan Satuan Kerja

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
Forum SKPD sebagai salah satu mekanisme perencanaan, 
partisipatif, harmonisasi, dan konsultasi  publik. Modul ini 
menguraikan bagaimana memfasilitasi Forum SKPD dalam 
rangka pengintegrasian program lintas sektor, lintas wilayah 
dan harmonisasi pelaku pembangunan daerah.
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Sasaran Pengguna

Modul ini secara khusus ditujukan bagi widyaiswara atau instruktur BKPP dalam memfasilitasi kegiatan 
pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah tentang pengarusutamaan perdamaian dalam 
program SKPD. Modul ini menjadi salah satu rujukan bagi widyaiswara atau instruktur dalam memahami 
pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu strategi pencegahan dan pengelolaan konflik yang 
diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. 
Namun, tidak menutup kemungkinan modul ini digunakan untuk kepentingan lebih luas dalam rangka 
mempermudah pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah, SKPD, dan DPRD dengan kewenangan 
dalam perumusan program untuk memastikan isu strategis pengarusutamaan perdamaian menjadi 
kerangka analisis dalam keseluruhan tahapan perencanaan dan penganggaran. Disamping itu, untuk 
memastikan dampaknya bagi masyarakat khususnya korban konflik, perempuan dan kelompok rentan. 
Bagi para pemerhati, perencana, praktisi, akademisi, aktivis, swasta/korporasi atau lembaga lainnya, modul 
ini dapat dijadikan referensi dalam menggali gagasan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik serta 
pengembangan program pembangunan secara berkelanjutan.

Klasifikasi

Agar mempermudah pembaca memahami modul ini, maka penulis menyediakan informasi telusur untuk 
mempermudah pembaca atau pengguna dalam memahami isi dan struktur modul berupa pengelompokkan 
atau pengklasifikasian isi atau bentuk tulisan berdasarkan gagasan atau ide dalam setiap pokok bahasan. Selain 
menyajikan tulisan utama dengan menempatkan pesan-pesan utama (side bar) yang berfungsi sebagai ruang 
tambahan informasi, kasus, catatan dari topik terkait.

Ikon

Modul ini dilengkapi beberapa ikon penting sebagai alat bantu yang akan memandu fasilitator dan peserta 
pelatihan dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran berupa petunjuk informasi sebagai berikut:

Ikon Tujuan. Pola perubahan perilaku yang ingin dicapai dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Pokok Bahasan. Topik atau pokok-pokok materi pelatihan sebagai panduan bagi 
fasilitator dalam menyampaikan informasi pembelajaran.

Ikon Waktu. Jumlah jam pelatihan (kegiatan pembelajaran) dalam setiap pokok bahasan 
atau topik pelatihan terkait.
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Ikon Metode. Saran teknik atau cara yang ditempuh berdasarkan tujuan yang 
digunakan untuk memandu fasilitator memahami proses dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Proses Pembelajaran. Serangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh fasilitator dan  
peserta dalam setiap topik atau bahasan terkait.

Ikon Catatan Penting. Catatan berupa saran, komentar dan pesan utama untuk 
mengarahkan fasilitator dalam pembahasan setiap pokok bahasan agar lebih kreatif 
dan efektif.

Ikon Lembar Permainan. Panduan kegiatan permainan kreatif untuk menghidupkan 
suasana pembelajaran lebih bergairah sesuai dengan tujuan dan pokok bahasan yang 
sedang di pelajari.

Ikon Lembar Bahan Bacaan. Informasi pendukung berupa kiat, trik, artikel atau hasil 
studi yang diberikan kepada peserta untuk memperkaya pemahaman tentang topik 
atau pokok bahasan terkait.
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B A B  1
Konsep Perdamaian

“… langkah penting yang sangat menentukan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang 
dihadapi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mendefinisikan masalah itu sendiri …” 

-Wahjudin Sumpeno-

Perdamaian merupakan salah satu upaya sistematis yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan 
dalam mendorong situasi aman, nyaman, tidak terjadi gangguan, tanpa kekerasan dan hidup berdampingan 
antarkomunitas yang berbeda. Perdamaian menjadi landasan keberhasilan pembangunan, dimana 

semua pihak dapat berpartisipasi tanpa ada tekanan dari kelompok yang berkuasa terhadap kelompok minoritas 
atau sebaliknya memaksakan kehendak terhadap pihak lainya. Perdamaian dibangun oleh sebuah konsep, 
teori, pengalaman dan praktek yang telah terbangun cukup lama sebagai sebuah bentuk interaksi sosial. Oleh 
karena itu, konsep perdamaian memiliki landasan filosofis, sosiologis dan psikologis yang perlu dipahami oleh 
semua pihak. Pemahaman yang benar tentang perdamaian akan membantu dalam membangun kesadaran 
bersama, cita-cita bersama, kepedulian dan kesamaan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan, 
mengapa hal itu perlu dilakukan dan bagaimana mewujudkannya. 

Kita menyadari bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami tentang suatu 
peristiwa, pengalaman dan lingkungan. Hal ini disebabkan masing-masing orang memiliki latar belakang sejarah, 
budaya dan kepentingan yang berbeda-beda. Berbagai konsep, teori dan studi yang telah dilakukan oleh para ahli 
dan praktisi untuk mendeskripsikan konsep perdamaian dan pembangunan. Namun yang terpenting, bagaimana 
semua pemangku kepenitngan membangun pemahaman yang sama tentang perdamaian sebagai dasar pemikiran 
untuk mendorong sebuah kebijakan, strategi, dan kerangka kerja pembangunan untuk mewujudkannya.

Dalam pembahasan topik ini, peserta akan mengkaji lebih dalam tentang pengertian, latar belakang, 
prinsip-prinsip dan kerangka kerja perdamaian yang dibangun dari praktek dan pengalaman berbagai kalangan 
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baik masyarakat, pemerintah, komunitas, penggiat  lembaga swadaya, peneliti, dan pihak lainnya. Topik ini 
disajikan untuk memfasilitasi proses pelatihan dalam rangka memberikan pemahaman bersama tentang konsep 
pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu tema strategis dalam pembangunan daerah.

Tujuan

Peserta diharapkan memahami landasan pemikiran (filosofis) dan sosiologis  tentang konsep 
penguatan perdamaian.

Pokok Bahasan

Konsep dasar perdamaian.•	

Konflik dan perdamaian.•	

Membangun prinsip-prinsip perdamaian.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 x 40 menit.

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Permainan.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan simulasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 1.1 - 10.•	

Lembar Permainan 1.1 : Dua Sejoli.•	

Bahan Bacaan 1.1: Konsep Damai dan Perdamaian.•	

Bahan Bacaan 1.2: Konflik: Apa, Mengapa dan Bagaimana.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Perdamaian

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

Mintalah kepada peserta untuk mensimulasikan permainan “tiga bersaudara”. Sebagai 2. 
panduan gunakan lembar permainan 1.1.

Selanjutnya, galilah pemahaman peserta tentang “damai dan perdamaian” dengan 3. 
merefleksikan dari permainan yang telah dilakukan kemudian cobalah untuk membayangkan  
kata “damai” dan ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang konsep damai?•	

Mengapa situasi damai menjadi kebutuhan masyarakat?•	

Hal-hal apa saja yang dapat dikatagorikan dalam  damai positif?•	

Hal-hal apa saja yang dapat dikatagorikan dalam damai negatif?•	

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

Tabel: Katagori Damai

Damai Positif Damai Negatif

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

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

Mintalah perwakilan peserta untuk membacakannya, kemudian mengklasifikasikan 7. 
berdasarkan gagasan utamanya

Lakukan klarifikasi atas pandangan dan pendapat dari  peserta, dan buatlah kesimpulan. 8. 
Fasilitator dapat memberikan penjelasan tambahan melalui presentasi dengan 
menggunakan media yang telah disediakan.
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Kegiatan 2:  Konflik dan Damai

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan  ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya.

Mintalah peserta untuk menuliskan pada kartu metaplan, beberapa contoh konflik dan 2. 
kekerasan. Mintalah perwakilan peserta untuk memfasilitasi pengelompokan dari contoh-
contoh yang ditulis. 

Buatlah matrik perbedaan konflik dan damai pada kertas plano dengan mengajukan 3. 
pertanyaan, sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang perbedaan istilah “konflik” dan “damai”?•	

Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi para pihak berkonflik?•	

Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi para pihak melakukan perdamaian?•	

Menurut Anda perilaku apa saja yang dapat dikatagorikan dalam konflik?•	

Menurut Anda perilaku apa saja yang dapat dikatagorikan dalam damai?•	

Tabel: Contoh Konflik dan Damai

Konflik Damai 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi dan  menjelaskan perbedaaan 4. 
kedua katagori konsep tersebut. Hasilnya disepakati dan ditempelkan pada tabel tersebut.

Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan ini dan kaitkanlah dengan kegiatan 5. 
berikutnya.

Kegiatan 3: Hubungan antara Perdamaian dan Pembangunan

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan ini.1. 

Selanjutnya, galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang hubungan antara 2. 
perdamian dan pembangunan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

 •	 Apa yang Anda pahami tentang hubungan antara perdamaian dan pembangunan?

Situasi bagaimana yang diharapkan dapat mendorong pembangunan? •	

Mengapa perdamaian berpengaruh terhadap pembangunan?•	

Hal-hal apa saja yang menjadi landasan bahwa perdamaian menjadi salah satu prasyarat •	
penting dalam pembangunan?
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Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, dan pendapatnya.3. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau 4. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 

 

Catatan Penting

Fasilitator dapat memberikan beberapa definisi tentang damai atau perdamaian setelah proses 
penggalian awal dari peserta, sehingga memiliki kesamaan pandangan yang akan bermanfaat 
dalam pembelajaran pada sesi berikutnya. Mungkin Anda akan menemukan kebingungan dari 
peserta pada saat mengajukan ide, gagasan atau pendapatnya tentang konsep atau definisi atau 
bahkan tidak memiliki konsep apapun sehingga terkesan pasif. Hal ini gejala wajar dalam setiap 
penyajian materi baru bagi peserta yang terpenting tetap berikan kebebasan dan kenyamanan 
untuk menggali gagasan dengan cara mereka sendiri yang dianggap memadai. Cara lain 
dilakukan melalui permainan kreatif lain dapat dikembangkan oleh fasilitator sendiri, atau jika ada 
dari peserta untuk mempertegas tentang konsep “perdamaian” atau “konflik” disesuaikan dengan 
tema pembelajaran dan pemahaman peserta.
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Dua Sejoli

Format        : Berpasangan
Waktu        : 5-10 Menit
Tempat       : Di dalam ruangan
Bahan         : 6 botol, 3 gelas, sedotan
Peserta       : 6-10  orang

Deskripsi

Permainan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan penghayatan kepada 
peserta tentang pentingnya sebuah kebersamaan dan perdamaian dalam kehidupan 
sehari-hari. Permainan ini mengarahkan peserta untuk memahami konsep damai 
dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat serta memberikan kesadaran 
tentang akibat dari masalah, perselisihan, ketidaksesuaian, ketidakserasian atau 
ketidakkompakan dalam menghadapi tantangan. Peserta dapat melakukan permainan 
dengan cara berpasangan dengan saling membelakangi dan mengikatkan tangannya 
satu sama lain. Kemudan secara kompetisi mereka diminta untuk berjalan secepatnya 
untuk mengambil benda berupa sedotan yang telah disediakan dengan mengikuti 
arahan dari fasilitator. Masing-masing pasangan berusaha untuk mengumpulkan nilai 
sebanyaknya sesuai jumlah sedotan yang dapat ditaruh ke dalam botol.

Tujuan

Memahami kebersamaan sebagai bagian dari kehidupan bermasayarakat 1. 
dan setiap orang tidak dapat menghindarinya termasuk dalam pelaksanaan 
pembangunan.

Melatih kesadaran pentingnya kerjasama dan kebersamaan sebagai kesempatan 2. 
untuk mendewasakan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan 
kepentingan.

Menyamakan pemahaman bagaimana para pemangku kepentingan yang terlibat 3. 
dalam program pembangunan bersikap dan bertindak dalam menghadapi 
masalah.

Cara Permainan

Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
lakukan. 

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

Fasilitator menyiapkan 6 (enam) buah botol kosong, 3 (tiga) gelas dan  sedotan. 3. 

Lembar Permainan

1.1
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Masing-masing pasangan akan menggunakan dua buah botol, satu buah gelas 4. 
dan satu paket sedotan (15-20 buah). 

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

Katakan kepada mereka: “pada hitungan ketiga, silakan ambil sedotan masing-6. 
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 sedotan ke dalam 
botol dalam hitungan 10 adalah yang menjadi pemenang.

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

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

 

Diskusi

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan permainan tersebut?

Bagaimana Anda menentukan cara yang tepat agar dapat menyelesaikan tugas atau 
target dengan cepat dan benar? 

Pelajaran apa saja yang dapat Anda tarik dari permainan tersebut ?

Variasi

Permainan ini dapat dilakukan dengan sistem kompetisi, dimana setiap pasangan 
dapat mengikuti permainan dalam beberapa babak. Bagi pasangan yang menang 
dapat melanjutkan pada babak berikutnya.

Kunci

Dalam setiap interaksi, setiap individu dengan pasangannya harus memiliki 
kesamaan pandangan dan kebersamaan dalam menyelesaikan permainan. Setiap 
individu cenderung memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda-beda dalam 
menghadapi permasalahan, meskipun keduanya sepakat bekerja dalam tim. Melalui 
permainan ini peserta diarahkan untuk membangun kesadaran bersama untuk saling 
memahami masalah, kesulitan, kepentingan, menetapkan kesepakatan tentang apa 
yang harus dilakukan, cara dan sikap yang berbeda sekaligus berusaha mencari titik 
temu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
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Konsep ‘Damai’ dan ‘Perdamaian’

Istilah ‘damai’

Istilah damai atau ‘Peace’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 
arti (1) tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman: masa—perindustrian maju 
pesat; (2) a tenteram; tenang: betapa—hati kami; (3) n keadaan tidak bermusuhan; 
rukun: penduduk kampung itu selalu hidup dengan—; semuanya dapat diselesaikan 
secara—; ber·da·mai v 1 berbaik kembali; berhenti bermusuhan: kedua negara yg 
berperang itu telah ~; 2 berunding untuk mencari kesepakatan. men·da·mai·kan v 
(1) mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali: kami akan mencoba ~ pertikaian 
mereka; (2) merundingkan supaya ada persesuaian: dia datang untuk ~ harga rumah 
itu dengan kita; (3) menenangkan: tidak ada orang yang dapat ~ hatiku, kecuali aku 
sendiri; per·da·mai·an n penghentian permusuhan (perselisihan dsb); perihal damai 
(berdamai): kongres ~ sedunia;

Mem·per·da·mai·kan (v) menjadikan berdamai; mendamaikan; membuat 
berdamai;  ter·da·mai kan (v) dapat didamaikan;  pen·da·mai n orang atau pihak yg 
mendamaikan: tokoh itu diharapkan dapat bertindak sbg~dl sengketa itu;  ke·da·mai·an n 
keadaan damai; kehidupan yang aman tenteram: yg kucari bukan harta, melainkan ~ di 
hati.

Damai memiliki banyak arti dimana kata damai berubah sesuai dengan 
hubungannya dengan rangkaian kata dan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk 
persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode 
di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti 
sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri 
seseorang dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi di atas.

Konsep damai membawa konotasi yang positif; hampir tidak ada 
orang yang menentang perdamaian; Perdamaian dunia merupakan 
tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok berpandangan 

berbeda tentang apakah damai itu, bagaimana mencapai kedamaian 
dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi1

Ketiadaan perang

Damai dapat diartikan sebagai ketiadaan perang dalam bahasa Roma kuno kata 
damai digunakan dengan istilah ‘Pax’ yang didefinisikan sebagai ‘Absentia Belli’, atau 
ketiadaan perang. Berdasarkan definisi ini, maka beberapa daerah atau wilayah yang 
saat ini tidak mengalami situasi peperangan seperti, Indonesia, Malaysia, Singapura, 
Australia dan beberapa negara lainnya dapat dikatagorikan sebagai negara dalam 
keadaan damai karena negara tersebut tidak sedang berperang dengan musuh dari 
luar.

1  Sumber: http://thepeace-ofwar.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
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Definisi ini juga mengandung pengertian bahwa upaya memelihara perdamaian 
yang dilakukan oleh beberapa negara atau organisasi dunia, seperti PBB menjadi salah 
satu tujuan utamanya. Damai dapat terbangun tanpa paksaan atau sukarela, dimana 
peserta perang memilih untuk tidak masuk dalam sengketa atau kekerasan, atau segera 
untuk menyelesaikan pertikaian. Perdamaian juga dapat dilakukan dengan memaksakan 
kepada berbagai pihak dengan menekan siapa yang menyebabkan gangguan.

Posisi netral yang ditunjukkan oleh beberapa negara seperti Swiss dapat 
dikatagorikan sebagai sebuah negara yang mempertahankan perdamaian. Contoh 
lainnya, Swedia sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah perdamaian yang 
berlangsung cuup panjang. Sejak invasi Norwegia pada tahun 1814, kerajaan Swedia 
tidak melakukan kekerasan melalui tindakan atau gaya militer.

Tanpa Kekerasan

Salah satu batasan konsep tentang damai adalah ketiadaan kekerasan sebagai sebuah 
tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dimana suatu wilayah atau negara dalam 
situasi damai ditunjukkan dengan kondisi atau keadaan wilayah ketika tidak terjadi 
tindakan kekerasan, pembunuhan, penghilangan dan sebagainya. Merujuk pada 
batasan tersebut, maka damai diartikan sebagai ketiadaan perang dalam kerangka 
internasional hanya menutupi genocida, terorisme, dan kekerasan lain yang terjadi 
dalam negara. Beberapa pandangan menegaskan istilah damai sebagai ketiadaan 
kekerasan tidak hanya ketiadaan perang saja.

Kehadiran Keadilan

Terwujudnya keadilan dalam masyarakat merupakan konsep lain dari istilah damai. 
Dimana terjadinya relasi sosial antarindividu, antarkelompok, dan antarinstitusi secara 
seimbang serasi dan harmonis. Damai berarti mendorong keseimbangan. Misalnya satu 
kelempok melakukan penekanan kepada kelompok lainnya sehingga menimbulkan 
reaksi dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, konsep keadilan menegaskan bahwa 
konsep damai bukan saja ketiadaan perang saja, tetapi terwujudnya keadilan dalam 
masyarakat. Dalam kerangka analisis sosial, konsep keadilan dapat menjelaskan sebab 
dan akibat dari konflik atau sengketa yang terjadi.

Damai Jamak

Beberapa pemikir perdamaian memilih membuat ide damai tunggal; dan mendorong 
ide banyak arti dari damai. Mereka berpendapat bahwa tidak ada definisi tunggal 
tentang damai yang benar. Istilah damai, harus dilihat sebagai suatu bentuk jamak. 
Contohnya, di Wilayah danau besar Afrika, kata damai atau ‘kindoki’, yang menunjuk 
kepada keseimbangan yang harmonis antara manusia, dunia alam lainnya dan 
kosmos. Pandangan ini lebih luas dari damai yang berarti “ketiadaan perang” atau 
bahkan “kehadiran keadilan”. Banyak pemikir yang sama juga mengkritik gagasan 
damai sebagai harapan dan yang akan terjadi pada suatu hari. Mereka mengenal 
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damai tidak harus sesuatu yang manusia harus capai pada saat tertentu. Mereka 
menganggap bahwa damai akan hadir, bila masyarakat sendiri menginginkannya 
atau mengembangkannya dalam hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-
hari, dan secara berkelanjutan damai akan terus berkembang.

Situasi Tenang

Damai secara psikologis dapat diartikan sebagai situasi bathiniah yang tenang–tidak 
ada gangguan atau kebisingan. Damai dimaknai sebagai situasi psikologis seseorang 
yang merasakan ketenangan tanpa ada gangguan yang berpengaruh terhadap 
kondisi itu. Oleh karena itu, istilah ‘damai’ mengandung makna ‘tenang’ tanpa 
gangguan atau kebisingan. Situasi jeda damai merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan pada masa konflik untuk melakukan penghentian terhadap berbagai bentuk 
kekerasan dengan menetapkan situasi tenang tidak ada keributan dan kekerasan. 
Setiap kelompok yang bertikai bersepakat melakukan penghentian peperangan 
atau tekanan militer dalam beberapa saat. Situasi ini mendorong masyarakat untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan dan ketakutan.

Damai dalam Diri

Semua orang mengharapkan kondisi lahir dan bathin sehat tidak memperoleh tekanan 
atau kesulitan. Damai dalam diri menyangkut juga respon terhadap lingkungan. 
Dimana seseorang akan merasakan reaksi tertentu yang menunjukkan kenyamanan 
atau ketidaknyamanan baik  secara fisik maupun psikis. Misalnya, sebagian badan kita 
terasa sakit, demam, tegang dan tidak fokus. Damai dalam diri menunjukkan kondisi 
fisik dan psikologis seseorang nyaman dan tidak terkena penyakit.

Dalam buku A Glosary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies yang 
ditulis Christopher E. Miller (2005:55-56) mendefinsikan damai sebagai sebuah kondisi 
politik yang dapat menjamin keadilan dan stabilitas sosial melalui lembaga formal dan 
resmi, praktik, dan norma. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai dan 
mempertahankan damai diantaranya:

a. Keseimbangan kekuasaan politik diantara berbagai kelompok dalam suatu 
organisasi, komunitas, wilayah, atau dunia; 

b. Legitimasi bagi pengambil keputusan dan pelaksana keputusan di mata  
masing-masing kelompok, serta orang-orang dari pihak luar, sepatutnya 
didukung melalui transparansi dan akuntabilitas;

c. Hubungan saling ketergantungan diakui dan dihargai di antara kelompok, 
pembinaan kerjasama jangka panjang selama periode perjanjian, normalitas 
ketidaksepakatan dan krisis;

d. Lembaga yang handal dan terpercaya untuk menyelesaikan konflik;

e. Kesetaraan dan saling menghormati, dalam praktek, dalam dan/atau tanpa 
kelompok serta sesuai dengan standar internasional;
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f. Pemahaman tentang hak, kepentingan, maksud atau tujuan, serta fleksibilitas 
jika terjadi ketidaksesuaian.

Menurut Miller sangat sulit dipahami, damai berkonotasi lebih dari sekedar tidak 
adanya perang atau permusuhan, karena sulit sekali membangun situasi masyarakat 
yang bersih dari konflik atau mustahil suatu wilayah terhindar dari konflik. Selain itu, 
negara damai harus harus dibedakan dari upaya yang dilakukan hanya menghindari 
konflik atau menjadikan kekerasan atau pendekatan koersif untuk terlibat dalam 
mengelola, atau mengatasinya.

Pemahaman komprehensif tentang konsep damai sebagaimana diuraikan di atas 
melampaui apa yang disebut sebagai konsepsi positif dari damai. Hal ini bertentangan 
dengan konsepsi negatif dari perdamaian, yang dijelaskan paling umum sebagai tidak 
adanya hanya perang atau konflik kekerasan.

Perdamaian

Istilah perdamaian mulai digunakan secara luas pasca tahun 1992 ketika Sekretaris 
Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali mengumumkan agenda perdamaian (Boutros-
Ghali, 1992). Meskipun dalam prakteknya istilah ini telah digunakan sejak lama 
untuk menyatakan perlunya penghentian kekerasan dan peperangan. Sejak PBB 
mengupayakan untuk membangun agenda perdamaian,  maka istilah ‘perdamaian’ 
digunakan secara luas sebagai cara yang ditempuh dalam mempengaruhi suatu 
situasi atau kegiatan intervensi krisis, seperti pembangunan jangka panjang, 
membangun struktur pemerintahan dan kelembagaan. Hal Ini termasuk 
membangun kapasitas organisasi non-pemerintah (termasuk lembaga keagamaan) 
untuk perdamaian dan penguatan perdamaian. Konsep perdamaian sebagai upaya 
transformasi struktural yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam 
mendorong situasi damai.

Membangun perdamaian merupakan suatu proses transformasi yang 
memerlukan dukungan dan perangkat yang memadai dengan melibatkan berbagai 
pendekatan, proses, dan tahapan yang diperlukan untuk transformasi ke arah yang 
lebih berkelanjutan, hubungan damai serta model dan struktur pemerintahan yang 
baik (good governance). Membangun perdamaian meliputi upaya pembangunan 
hukum dan lembaga hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang adil dan efektif 
serta proses penyelesaian sengketa dan sistem. 

Agar kegiatan pembangunan perdamaian berjalan secara efektif diperlukan 
perencanaan yang cermat dan partisipatif, koordinasi kelembagaan serta komitmen 
dari berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Konsep membangun 
perdamaian yang digagas oleh Laderach mengambil sebuah metafora konstruksi 
sosial yang melibatkan komitmen jangka panjang untuk suatu proses yang mencakup 
investasi, kohesi sosial, pengumpulan sumber daya, infrastruktur, perencanaan 
pembangunan, koordinasi pelaksaaan, pengawasan, pemeliharaan dan keberlanjutan. 
Menurutnya perdamaian dibangun secara terpusat melibatkan transformasi hubungan 
“Rekonsiliasi Berkelanjutan” secara struktural dan relasional (Laderach, 1997.20, 82-83).
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Konflik: Apa, Mengapa dan Bagaimana2

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 dapat terjadi dalam berbagai 
keadaan akibat dari munculnya 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 antarnilai atau 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).......

.................

2  Tulisan ini dinukil secara utuh oleh penulis dari buku Modul Pelatihan Pratugas FK PNPM 
Generasi Sehat dan Cerdas: Mengelola Konflik (Wahjudin. S, 2011: 9-14).
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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 mendorong kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula 
melahirkan permasalahan sosial lainnya seperti pertikaian dan kekerasan. Hal ini 
terjadi jika masing–masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan 
sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain (Gibson, et al, 1997: 437).

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:

Pandangan tradisional (1. The Traditional View). Pandangan ini menjelaskan bahwa 
konflik sebagai sesuatu yang buruk, negatif, merugikan, dan harus dihindari. 
Oleh karena itu, istilah konflik disinonimkan dengan kata violence, destruction, 
dan irrationality. Konflik terjadi sebagai hasil dari tidak berfungsinya salah satu 
sistem sosial akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di 
antara individu, dan kegagalaan pemimpin untuk tanggap terhadap kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat.

Pandangan hubungan manusia (2. 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 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.

Pandangan interaksionis (3. The Interactionist View). Pandangan ini menjelaskan 
bagaimana kecenderungan atau dorongan individu, kelompok atau organisasi 
menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, 
tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan 
tidak inovatif. Oleh karena itu, pandangan interaksionis melihat bahwa 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:

Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang 1. 
terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
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Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun 2. 
kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan/atau adanya nilai-nilai 
atau norma yang saling berlawanan.

Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala perilaku yang 3. 
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.

Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan 4. 
yang berlarut-larut.

Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang 5. 
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. Ciri lain 
dari konflik kepentingan antara lain terjadinya persaingan yang manipulatif atau 
tidak sehat antarkedua belah pihak. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini bisa 
terjadi karena masalah yang mendasar (ekonomi, politik kekuasaan), masalah tata 
cara atau masalah psikologis. 
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Konflik Nilai 

Disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak berkesesuaian atau hal-hal yang 
menjadi perbedaan prinsip yang bersifat ideologis. 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 antarpribadi, antar-
kelompok, antarkomunitas dan antarbangsa. Namun dalam berinteraksi terdapat 
kecenderungan untuk mempersepsikan seseorang berdasarkan apa yang dianggap 
benar oleh dirinya. Bias persepsi (stereotype) 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 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 kepada kelompok minoritas baik jumlah maupun 
status. Prasangka kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan diskriminatif 
satu pihak terhadap pihak lainnya.

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 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. 
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Perbedaan latar belakang keudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda

Perbedaan latar belakang seseorang akan mempengaruhi pola pemikiran, cara 
pandang, sikap 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, penebangan pohon 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 sederhana 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 penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena 
dianggap mengacaukan tatanan atau nilai-nilai masyarakat yang telah ada.
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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: Pada periode di mana terjadi ketidaksesuian sasaran di antara dua 
pihak atau lebih, sehingga timbul konflik tersembunyi, meskipun salah satu pihak 
menunjukkan 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 antara para pendukung di masing-masing pihak. 

Krisis: Pada tahap ini menjadi puncak konflik, ketika semua pihak sudah tidak dapat 
mengandalikan diri bahkan sulit untuk di selesaikan dengan melibatkan pihak ketiga. 
Masing-masing kelompok terjadi ketegangan dan/atau kekerasan. Dalam situasi 
konflik skala besar berupa perang yang saling berhadapan, terjadi inisiden keekrasan 
yang mengakibatkan korban terluka atau terbunuh dari kedua pihak. Komunikasi 
normal diantara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung 
menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya. 

Akibat: Suatu krisis pasti akan menimbulkan akibat terhadap para pihak yang 
berkonflik atau pihak lainnya yang secara tidak langsung terkena dampaknya. Satu 
pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan 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 mengarah kearah 
penyelesaian dan pembentukan situasi lebih normal di antara kedua pihak. 
Namun, jika isu-isu dan masalah yang timbul karena sasaran para pihak yang saling 
bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi 
pra-konflik.
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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 dibalik adanya 
perseteruan para pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa 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 bernilai positif dan kreatif, apabila dikelola dengan baik justru akan 
menghasilkan situasi yang produktif. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik maka 
konflik akan bernilai negative jika menjurus pada tindak kekerasan. 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 meningkatnya 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.

Dampak Negatif Konflik

Jika konflik dalam sebuah organisasi 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.



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 20

bab 1
konsep perdamaian

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, penolakan, ketersinggungan yang akhirnya dapat 
mempengaruhi kinerja, kondisi psikis dan keluarganya.

Meningkatnya ketidaknyamanan dan gangguan mental, •	 stress, sakit, sulit untuk 
konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul 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 menimbulkan pemborosan.



prinsip-prinsip
perdamaian 
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B A B  2
Prinsip-prinsip Perdamaian

Membangun perdamaian merupakan suatu upaya sistematis dan berke-sinambungan dalam rangka 
memperkuat ikatan atau hubungan antar-pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Upaya ini didasarkan landasan filosofis, yuridis, psikologis 

dan sosiologis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh kerena itu, tantangan 
dalam pengelolaan pembanguan dan pemerintahan hendaknya didasarkan pemahaman tentang konteks dan 
kebutuhan masyarakat tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

   Prinsip-prinsip yang melandasi upaya penguatan perdamaian tidak berdiri sendiri atau terlepas dari 
kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Proses perdamaian sebagai bentuk transformasi niai-nilai, komitmen, 
dan harapan bersama untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Prinsip-prinsip perdamaian 
hendaknya menjadi dasar dalam praktek pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. 
Dengan demikian proses perdamaian sebagai upaya membangun masyarakat dalam mencapai kesejahteraan 
dan keadilan secara keberlanjutan. Demikian halnya dalam mengembangkan program dan kerangka kerja 
pembangunan daerah harus didasarkan atas prinsip-prinsip, pengalaman dan praktek yang telah terbangun dalam 
masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk komitmen, moralitas dan semangat kebersamaan. Prinsip-prinsip 
perdamaian (universal) menjadi pijakan penting yang akan memandu seluruh pemangku kepentingan dalam 
mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Siapapun harus mampu menjaga komitmen dan integritas 
untuk menjaga perdamaian  agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak 
secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip perdamaian juga sebagai landasan kultural yang diyakini oleh semua pihak 
untuk diperjuangkan dan diinternalisasikan dalam praktek pembangunan.

Dalam pembahasan topik ini, peserta akan menggali beberapa prinsip dasar dalam membangun perdamaian 
mengkaji lebih dalam tentang pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip perdamaian yang dibangun dari nilai-
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nilai yang berkembang dalam masyarakat, praktek positif dan pengalaman. Topik ini juga memberikan arahan dan 
pengalaman belajar dalam memfasilitasi proses penggalian informasi dan pemahaman tentang pengintegrasian 
kerangka kerja perdamaian dalam program pembangunan.

Tujuan

Peserta diharapkan memahami prinsip-prinsip perdamaian dan mengintegrasiannya dalam 
proses pembangunan daerah.

 

Pokok Bahasan

Prinsip-prinsip perdamaian.•	

Mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 x 40 menit.

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Kerangka kerja logis Perdamaian.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan simulasi.•	

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 2.1 - 10.•	

Lembar Permainan 2.1: Jaring Laba-Laba.•	

Bahan Bacaan 2.1: Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Perdamaian.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Membangun Prinsip-Prinsip Perdamaian

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

Bagikan kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan.2. 

Selanjutnya galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip 3. 
perdamaian, dengan mengajukan pertanya-an sebagai berikut:

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

Kemukakan nilai-nilai yang mendasari perdamaian?•	

Mengapa prinsip-prinsip perdamaian itu penting?•	

Masing-masing peserta menuliskannya dalam metaplan. Mintalah salah seorang peserta 4. 
untuk merumuskan pokok-pokok gagasan dari pendapat peserta. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau 5. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.6. 

Kegiatan 2: Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Perdamaian 

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelum-nya.

Mintalah  kepada peserta untuk memilih salah satu nilai atau prinsip yang dianggap penting 2. 
dalam membangun perdamaian kemudian lakukan permainan tentang “Jaring Laba-Laba” 
dengan menggunakan panduan permainan 2.1.

Setelah permainan selesai lakukan penggalian gagasan dan refleksi terhadap permainan 3. 
tersebut. Catatlah pokok-pokok gagasan penting dari permainan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang berjumlah 4-5 orang, 4. 
Setiap kelompok diminta untuk mendiskusi-kan nilai-nilai atau prinsip perdamaian yang 
telah disepakati.

Ajukan pertanyaan, sebagai berikut:5. 

Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam proses pembangunan?•	

Hal apa saja yang menjadi kondisi yang memungkinkan nilai-nilai tersebut dapat •	
diinternalisasikan dalam proses pembangunan?

Faktor-faktor positif apa saja yang dapat mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai •	
perdamaian dalam proses pembangunan? 

Siapa saja yang berpengaruh terhadap proses tersebut•	 ?
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Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyusun bahan 6. 
paparan berupa pokok-pokok pikiran penting yang akan disampaikan dalam pleno.

Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno selama 5-10 menit. 7. 
Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompk lain untuk memberikan pendapat, saran 
atau kritik.

Catatlah hasil pembahasan pleno dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah 8. 
atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.9. 

Catatan Penting

Dalam pembahasan topik ini, fasilitator dapat memberikan beberapa contoh berupa praktek 
perumusan nilai-nilai bersama yang bersifat universal dalam mendorong keterbukaan, 
kebersamaan, kesetaraan dan keadilan. Sebelum dimulai dengan pembahasan kelompok 
dapat diawali dengan pemaparan kasus yang digali dari peserta sendiri tentang pengalaman 
dalam merumuskan nilai-nilai kebersamaan dengan memberikan penegasan berupa proses 
pembelajaran dan tantangan yang dihadapinya. Khusus untuk penggalian cara atau tindakan 
dalam mengintegrasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip perdamaian, fasilitator dapat memandu 
melalui simulasi peta jalan dengan memberikan kebebasan kepada peserta untuk berekspresi 
menentukan tindakan yang dianggap penting.
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Jaring Laba-Laba
 

Format : Pleno (klasikal) dan Kelompok
Waktu : 5-10 Menit
Tempat      : Di dalam ruangan
Bahan  : Spidol, kertas atau metaplan
Peserta : 20-25  orang

Deskripsi

Permainan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan penghayatan 
kepada peserta tentang bagaimana menemukan cara/metode/tindakan yang 
dianggap penting oleh setiap orang dalam mengintegrasikan nilai-nilai yang telah 
disepakati bersama. Permainan ini dilakukan dalam situasi kelas atau pleno dengan 
melibatkan seluruh peserta. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menetapkan 
satu nilai yang dianggap penting dan di tuliskan dalam kertas dan diletakkan di 
tengah ruang kelas. Seluruh peserta diminta untuk berkumpul dan menuliskan 
hal-hal yang dapat dilakukan untuk memprakteknya dalam kegiatan sehari-hari. 
Masing-masing peserta dapat merangkai secara bebas membentuk jaring laba-laba 
dari setiap tindakan yang akan dilakukan kemudian dirangkai sehingga membentuk 
suatu hubungan jalinan atau kausalitas.

Tujuan

1. Memahami  nilai-nilai bersama yang melandasi upaya penguatan perdamaian.

2. Membangun kesepahaman dalam membangun komitmen bersama untuk 
mewujudkan-nya

3. Melatih kepekaan dan kemampuan menginternalisaikan nilai atau prinsip 
perdamaian dengan merumuskannya secara terstruktur dan sistematis.

4. Menyamakan pemahaman bagaimana para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam program pembangunan berkomitmen mengintegrasikan 
prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Cara Permainan

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

Mintalah seluruh peserta untuk berkumpul di tengah ruangan dengan 2. 
membentuk lingkaran. 

Lembar Permainan

2.1
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Fasilitator menyiapkan kertas, spidol, dan metaplan. Tuliskan dalam selembar 3. 
kertas dengan huruf besar salah satu prinsip perdamaian. Kemudian, letakkan di 
tengah lingkaran hingga dapat dilihat oleh seluruh peserta.

Bagikan kepada setiap peserta 1 lembar kertas/metaplan dan 1 spidol. 4. 

Berikan pengarahan kepada seluruh peserta dengan meminta mereka untuk 5. 
menuliskan satu tindakan, sikap atau perilaku yang diperlukan untuk mendorong 
prinsip perdamaian yang telah ditulis di tengah lingkaran.

Mulailah dari peserta paling kanan atau dengan menghitung secara berurutan 6. 
mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya dan meletakkannya di lantai. Peserta 
dapat meletakkan tulisan tersebut langsung di bawah kata pokoknya dan jika 
berupa penjelasan dari kata/kalimat sebelumnya, maka di letakkan di bawahnya. 
Masing-masing peserta diberikan waktu 15 detik.

Lakukan hingga semua peserta menyelesaikannya.7. 

Pada tahap berikutnya, mintalah dua orang peserta untuk membantu fasilitator 8. 
dalam mengklarifikasi dan mengkelompokkan tulisan yang telah dibuat peserta, 
sehingga membentuk rangkaian logis baik berupa hubungan struktural dan 
sebab-akibat.

Berikan kepada peserta lain untuk memberikan pendapat, saran atau masukan 9. 
lainnya.

Diskusi

Lakukan refleksi atas permainan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
berikut:

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan permainan tersebut?

Bagaimana menentukan cara yang tepat agar masing-masing peserta dapat 
merumuskannya secara logis dan benar?

Kesulitan atau hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam merumuskannya? 

Pelajaran Apa yang dapat ditarik dari permainan tersebut ?
 

Variasi

Permainan ini dapat dilakukan dengan sistem kompetisi dengan dibagi dalam 
beberapa kelompok. Bagi kelompok yang menyelesaikan lebih cepat dan benar, 
maka kelompok tersebut keluar sebagai pemenangnya. 
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Kunci
Masing-masing peserta dapat memberikan ide, gagasan, atau prespektif berupa 
rumusan perilkau, sikap dan tindakan yang realistis dan mampu dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Peserta mampu secara cepat 
mengambil tindakan atau keputusan sesuai dengan pengalaman dan melihat 
gagasan yang dirumuskan oleh peserta lain.
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Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Perdamaian

Kaidah Universal

Beberapa prinsip universal tentang perdamaian banyak digunakan dalam berbagai 
situasi khususnya dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip universal merupakan 
panduan nilai yang bersifat makro yang telah menjadi kesepakatan dalam mengatur 
kerangka hubungan antarbangsa atau antarnegara (global) yang mengatur etika 
internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Nilai-nilai ini secara makro menjadi 
landasan bagi masyarakat di dunia untuk membangun perdamaian dengan cara 
menghormati kedaulatan, hak-hak dasar, dan pelibatan secara terukur. Mengindari 
hegemoni, agitasi, perselisihan dan membangun keseimbangan dan persamaan 
dengan menjunjung tinggi perdamaian.

Saling Menghormati Hak–Hak Teritorial

Dalam rangka membangun situasi damai atau perdamaian dalam masyarakat, dimana 
semua pihak baik komunitas, organisasi atau negara harus menghormati hak-hak 
teritorial yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hak teritorial suatu masyarakat atau 
negara merupakan sebuah hak azasi yang harus dijaga sebagai bentuk kedaulatan 
wilayah yang seharusnya dipertahankan akibat gangguan dari dalam maupun 
gangguan dari luar. Misalnya, kerjasama dan kesepahaman antara pemerintah 
Indonesia dengan Brunai Darussalam dalam menjaga masing-masing hak wilayah 
teritorialnya terutama di perbatasan Kalimantan, sehingga tidak menimbulkan konflik 
kedua negara. Menjaga perdamaian melalui sikap menghormati hak territorial kedua 
belah pihak yang berdaulat. Berdasarkan nilai tersebut, maka secara teoritis dan 
aplikatif, maka sebuah perdamaian dibangun dengan argumen bahwa setiap negara 
harus menghormati hak teritorial negara lain. Tanpa adanya saling menghormati hak 
territorial, maka kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar.

Tidak Melakukan Agresi terhadap Satu Sama Lain

Agresi merupakan tindakan menyerang kepentingan atau hak pihak lainnya. Biasanya 
tindakan agresi dilakukan dalam bentuk kekuatan militer. Prinsip menghindari 
agresi terhadap pihak lain harus menjadi dasar dalam membangun hubungan dan 
menghormati suatu negera untuk menciptakan perdamaian. Misalnya dalam di 
Kashmir terjadi pertikaian akibat salah satu pihak melakukan agresi militer antara 
Pakistan dengan India. Dimana kedua negara sama-sama mengklaim bahwa wilayah 
Kashmir merupakan wilayah kedaulatan mereka. Hal tersebut yang sering memicu 
terjadinya konflik. Saling klaim antara Pakistan dan India yang berujung pada agresi 
terhadap wilayah Kashmir menjadi pemicu terjadinya pertumpahan darah di wilayah 
tersebut. Kasus diatas menggambarkan bagaimana sebuah agresi yang dilakukan 
oleh satu pihak terhadap pihak lainnya tidak akan pernah menjadi solusi yang baik 
untuk menciptakan perdamaian dunia.

Bahan Bacaan

2.1
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Tidak Mencampuri Masalah dalam Negeri Lain

Sebuah negara atau masyarakat yang berdaulat pasti merasa mampu untuk 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingannya, sehingga 
sebuah negara sewajarnya tidak mencampuri masalah dalam negeri pihak lain baik 
ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang lainnya. Dalam hal ini sebuah negara 
yang berdaulat selayaknya tidak mencampuri urusan kedaulatan pihak lainnya 
apalagi melakukan tekanan terhadap kepentingan salah satu pihak. Ketika sebuah 
negara secara berdaulat mengambil sebuah kebijakan untuk kepentingan negara 
yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terjadi campur tangan pihak lainnya,  
maka sering kali hal itu mengganggu hubungan dan perdamaian kedua negara 
tersebut. Misalnya bagaimana bangsa Yahudi (Israel) yang sering kali mencampuri 
hubungan dalam negeri pemerintahan Palestina bahkan melakukan tekanan militer 
untuk mewujudkan ambisinya. Hingga saat ini, masalah yang terjadi diantara kedua 
negara tersebut belum bisa diselesaikan. Masalah Palestina menjadi sebuah masalah 
dunia yang sangat besar dalam menciptakan perdamaian di kawasan timur tengah. 
Hal ini diperparah dengan tindakan arogansi Israel yang sering kali mencampuri 
masalah dalam negeri Palestina yang berdaulat.

Membangun hubungan yang setara dan timbal balik

Dalam hal ini bahwa setiap negara wajib membangun sebuah hubungan yang sehat 
dengan menjalin kerja sama dalam semua bidang dalam rangka sebuah hubungan 
yang harmonis misalnya, dalam bidang ekspor impor. Negara A mengekspor 
produknya ke negara B yang dibutuhkan oleh negara B dan sebaliknya. Seperti 
yang dilakukan Brasil mengekpsor kopi sebagai salah satu sumber pendapatan 
utama ke negara tetangga Venezuela yang memiliki sumber daya alam minyak yang 
diperlukan Brazil. Kerjasama yang terjalin diantara keduanya membuat hubungan 
mereka menjadi harmonis karena adanya hubungan timbal balik.

Membangun politik bertetangga yang baik

Masing-masing negara yang bertetangga, baik dua negara maupun beberapa negara 
yang tergabung dalam sebuah kawasan (regional states) mestinya menjalin sebuah 
hubungan yang baik sosial, ekonomi dan politik. Khusus hubungan politik menjadi 
isu yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Umumnya permasalahan 
muncul akibat persoalan politik yang terjadi akibat sebuah negara mencampuri 
uruasan atau kewenangan politik negara lain sehingga memicu timbulnya konflik 
antaranegara. Isu politik antarnegara menjadi sebuah wacana yang sangat popular 
dalam hubungan negara bertetangga, karena salah satu syarat terciptanya sebuah 
perdamaian adalah terjalinnya hubungan politik yang harmonis, seperti pembentukan 
ASEAN untuk mewadahi kepentingan dan hubungan politik dan ekonomi negara-
nagara tetangga di asia tenggara. Meskipun hubungan politik seperti ini dapat 
menimbulkan pergesekan kepentingan negara-negara yang tergabung dalam 
satu organisasi regional dengan negara lainnya khususnya menyangkut persoalan 
pertahanan yang dianggap dapat mengganggu kepentingan negara-negara lainnya.
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Kaidah dan Konteks Pembangunan

Prinsip-prinsip perdamaian dalam konteks pembangunan mengacu pada kerangka 
kerja perdamaian (peace building frameworks) yang dibangun atas 5 (lima) pilar utama, 
yaitu; (1) menyeluruh (comprehensive), (2) kesalingtergantungan (interdependency), 
(3) keberlanjutan (sustainability), (4) strategis, dan (5) infrastuktur (Neufeldt., et.al, 
2002). Kelima prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 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. Perdamaian sebagai suatu sistem dimana setiap elemen saling 
mempengaruhi terhadap kelompok, organisasi dan komunitas secara keseluruhan. 
Pola pembangunan berusaha menempatkan isu perdamaian sebagai bagian penting 
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 daerah secara menyeluruh dalam rangka memperkuat perdamaian 
dan penyelesaian masalah yang dihadapi daerah dengan meletakkan isu pencegahan 
konflik dalam pengelolaan pemerintahan dan disemua tingkatan dalam masyarakat.

Kesalingtergantungan (Interdependency)

Pembangunan yang berprespektif perdamaian mendorong pemangku kepentingan 
untuk membangun sinergi dan kesalingtergantungan dari berbagai elemen 
masyarakat atau sistem menyangkut hubungan individu/kelompok, peran dan 
aktivitas yang saling mempengaruhi. Pembangunan akan memetakan setiap 
orang, aktivitas, atau tingkat masyarakat yang mampu membangun situasi aman, 
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 

Pembangunan berprespektif 
perdamaian diibaratkan 
seperti bangunan rumah yang 
ditopang oleh lima pilar yang 
saling menopang dengan 
pondasi masyarakat mencakup 
setiap komponen, pelaku dan 
sumber daya pembangunan.
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khusus. Prinsip kesalingtergantungan 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 mampu bertahan.

Keberlanjutan (sustainability)

Prinsip keberlanjutan meletakkan konteks pembangunan dalam koridor pencapaian 
tujuan dan pemenuhan kebutuhan lintas generasi. Perdamaian merupakan suatu 
rencana dengan visi, misi dan tujuan pengembangan jangka panjang, bukan suatu 
yang sifatnya temporal, incremental, dan jangka pendek. Program pembangunan 
harus peka terhadap konflik dan kekerasan yang mungkin terjadi lintas generasi dan 
lintas budaya, sehingga isu perdamaian diletakkan dalam kerangka kerja waktu tanpa 
batas. Dalam perumusan program memerlukan suatu kajian mendalam tentang 
sejarah konflik, kejadian dan pengalaman masyarakat dengan menelusuri secara 
komprehensif seluruh fenomena yang terjadi. Program tentunya harus dirancang 
sebagai aktivitas untuk merespon berbagai isu dan krisis yang diletakkan dalam visi 
dan misi, perubahan permanen, dan berkesinambungan. Demikian halnya dalam 
praktek pembangunan berkelanjutan (sustainable development), membangun 
perdamaian (peace building) merujuk pada penemuan sumber konflik dari konteks 
lokal, kemudian diterjemah-kan dalam tindakan nyata. Dengan demikian pengelolaan 
program pembangunan 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 sendi-sendi utama 
perdamaian dapat dilanjutkanoleh generasi berikutnya secara berkesinambungan. 

..

Strategis (Strategic)

Kebutuhan pembangunan harus diletakkan dalam kerangka program jangka panjang 
mencakup identifikasi dan penilaian (assessment) secara komprehensif. Program disusun 
berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan adminsitratif bagi penyelenggaraan 
pemerintahan dengan merujuk hasil analisis konteks 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 pembangunan merupakan 
respon masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai 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, masyarakat serta pemangku kepentingan 
lain dalam merumuskan kebijakan dan kerangka program pembangunan dengan 
menentukan fokus tindaklanjut penanganan konflik dan pelestarian perdamaian.

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. Program pembangunan 
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menyediakan landasan infrastruktur perencanaan yang mampu mendukung 
dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perdamaian. Infrastruktur 
perdamaian berfungsi sebagai ruang dan pondasi yang kuat bagi pemerintahan, 
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, 
progran yang dirumuskan dapat mendorong penguatan kohesi antarkelompok 
dan sistem sosial, kebijakan, dan kelembagaan. Konsep pembangunan diharapkan 
mampu melakukan perubahan dan tranformasi konflik serta sebagai titik tumpu 
dalam membangun kesalingtergantungan, strategi dan keberlanjutan program 
perdamaian. Infrastruktur perdamaian dalam pembangunan sebagai landasan 
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah, pembelajaran, 
pengelolaan sumber daya, kearifan lokal dan keberlanjutan. 
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Pengarusutamaan perdamaian merupakan suatu konsep yang dibangun untuk mengintegrasikan 
kebutuhan masyarakat akan keamanan dan situasi damai dalam kerangka program pembangunan. 
Istilah ini mulai digunakan dalam bidang pembangunan dan pemerintahan sebagai suatu 

strategi pengelolaan konflik dan penguatan perdamaian. Pengarusutamaan perdamaian dalam program 
pembangunan tentunya memberikan prespektif baru tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan 
dapat terlibat dalam memperkuat perdamaian dan kesejahteraan masyarakat secara terpadu. Setiap gagasan 
pembangunan yang diusung hendaknya telah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif terhadap 
konteks dan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pengarusutamaan perdamaian bukan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi sebagai daya rekat dan silang 
gagasan (crosscutting issues) dari berbagai sektor atau pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi 
dan infrastruktur. Konsep pengarusutamaan menjadi pendorong bagi masyarakat dan pemangku kepentingan 
lain untuk memahami lingkungan dan konteks dalam merumuskan kebijakan/ program pembangunan. Hal ini 
menjadi sangat penting agar apapun kebijakan dan program yang dihasilkan melalui proses partisipatif, aspiratif 
dan teknokratis diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kohesi sosial. 
Setiap program harus melalui proses analisis dan kajian mendalam agar tidak menimbulkan perselisihan dan konflik 
(struktural dan horizontal) dikemudian hari. Belajar dari beberapa wilayah yang mengalami konflik dan kekerasan 
baik struktural maupun horizontal diperlukan suatu upaya sistematis agar pemerintah dan masyarakat dapat 
membangun daerah dengan 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.
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Topik ini secara khusus menguraikan tentang konsep pengarusutamaan perdamaian sebagai landasan dan 
panduan kerja bagi pemerintah daerah dalam integrasi berbagai kebutuhan pembangunan (sektor, wilayah dan 
pelaku) melalui penggalian pengalaman, pembelajaran kasus dan pendalaman kerangka filososfis dan sosiologis 
tentang perdamaian.

Tujuan

Peserta memahami konsep pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah.•	

Peserta mampu menelaah kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam  pembangunan •	
daerah.

Peserta mampu menerapkan konsep dan strategi pengarusutamaan perdamaian dalam •	
pembangunan daerah.

Pokok Bahasan

Konsep pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah.•	

Kajian terhadap Kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah.•	

Pengintegrasian konsep dan strategi pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan •	
daerah.

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 x 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Curah pendapat.•	

Simulasi dan diskusi kelompok.•	

Presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 3.1 - 10.•	
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Bahan Bacaan 3.1: “Kerangka Analisis Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan •	
Daerah”.

Bahan Bacaan 3.2: “Pengintegrasian Pengarusutamaan Perdamaian dalam Siklus •	
Pembangunan”.

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan Daerah

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

Penyelenggara dapat mengundang nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
penjelasan tentang topik yang akan dibahas. 

Mintalah kepada nara sumber untuk memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang 3. 
“Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan” (30 menit). 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 5. 

Buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan, kemudian kaitkan dengan kegiatan 6. 
berikutnya.

Kegiatan 2: Kajian terhadap Kebutuhan Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan 
Daerah

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

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 2. 
dengan anggota 4-5 orang. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang pemahaman 3. 
dan pengalaman dalam mengkaji kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam 
pembangunan daerah. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

Berdasarkan pengalaman Anda selama memfasilitasi kegiatan atau penyelenggaraan •	
program di unit kerja, sejauhmana isu-isu perdamaian menjadi salah satu kajian atau 
pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan?

Apakah dinas atau badan di lingkungan pemerintah daerah telah menerapkan •	
pengarusutamaan perdamaian dalam merumuskan program?

Kesulitan apa saja yang dihadapi dinas atau badan, ketika melakukan pengintegrasian •	
pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan?



pengarusutamaan
perdamaian

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan37

Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam menyusun program •	
pembangunan berbasis perdamaian? 

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 4. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 

berikut:

Tabel: Profil Kebutuhan Pengarusutamaan perdamaian dalam 
Bidang dan Sektor Pembangunan

Sektor/
Bidang

Konflik/
Perdamaian

Pelaku
Faktor 

Pendorong
Faktor 

Penghambat

Pendidikan

Kesehatan

Ekonomi

Infrastruktur

dll

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

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 6. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 

Kegiatan 3: Pengintegrasian Pengarusutamaan Perdamaian dalam Rencana Pembangunan 
Daerah

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

Kegiatan ini akan menelaah isu-isu kritis tentang praktek pengintegrasian pengarusutamaan 2. 
perdamaian dalam rencana pembangunan daerah. 

Lakukan curah pengalaman tentang praktek pengintegrasian isu-isu perdamaian dengan 3. 
memberikan kesempatan kepada peserta untuk menceritakan pengalamannya.

Mintalah peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Berikan arahan dan panduan dalam 4. 
melakukan proses diskusi dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

Mengapa setiap unit kerja/dinas/badan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan •	
perdamaian dalam rencana kerjanya?
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Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengintegrasikan pengarusutamaan •	
perdamaian dalam pembangunan daerah?

Bagaimana mekanisme pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dalam •	
pembangunan daerah?

Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam mendorong peng arus-•	
utamaan perdamaian?

Sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk mengefektifkan upaya pengintegrasian •	
pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dirumuskan dalam bentuk catatan penting tentang 5. 
upaya yang dilakukan oleh unit kerja/ dinas/badan dalam mengintegrasikan tema-tema 
pengarusutamaan perdamaian dalam penyusunan program. 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. Sebagai 6. 
alat bantu dapat digunakan matrik sebagai berikut:

Tabel: Pengintegrasian Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan Daerah

Kebutuhan
Pengarusutamaan

Perdamaian

Strategi
Pelaksanaan

Hasil yang 
Diharapkan

Unit Kerja yang 
terlibat

Catatan

Hasil diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dalam pleno. 7. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 8. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.9. 

Catatan Penting

Pada awal pembahasan, fasilitator disarankan untuk lebih fokus pada upaya membangun 
pemahaman yang sama dari peserta tentang konsep dan strategi pengarusutamaan perdamaian 
sebagai landasan untuk memahami proses pembelajaran selanjutnya. 

Fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dengan memberikan kesempatan untuk 
menceritakan gagasan dan pengalamannya dalam mengintegrasikan isu-isu pengarusutamaan 
perdamaian di setiap unit kerja/dinas/badan. 

Jika waktu terbatas, maka dapat dilakukan 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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 Kerangka Analisis Pengarusutamaan
Perdamaian dalam Pembangunan Daerah

Konflik, kekerasan dan kerentanan sosial akan muncul secara tidak terduga, kapan 
saja, namun dapat dikelola dengan baik melalui upaya pengintegrasian isu-isu 

pengelolaan konflik dan perdamaian dalam setiap perencanan, pelaksanaan dan 
pelembagaan pembangunan

Kerangka analisis pengarusutamaan perdamaian (peace mainstreaming) merupakan 
suatu alat analisis yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dan perencana 
dalam mengidentifikasi kondisi daerah, sumber daya, kapasitas kelembagaan 

dan permasalahan sosial lainnya sebagai masukan dalam proses perencanaan dengan 
mengintegrasikan berbagai isu perdamaian. Kebutuhan perdamaian yang dikaji dalam 
konteks pembanguan agar dihasilkan program jangka panjang yang mampu 
memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan, sinkronisasi program dan 
optimalisasi sumber daya. Pengarusutamaan perdamaian dilakukan dalam bentuk 
analisis konteks, perilaku dan masalah menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan, 
tujuan, hasil dan indikator pencapaian kinerja pembangunan. Pengarusutamaan 
perdamaian dalam rencana daerah bukan sesuatu yang terpisah dalam bentuk 
program tetapi merupakan suatu proses analisis dan pengendalian perencanaan 
untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan 
gejolak dan kerentanan sosial pada saat pelaksanaannya. 

Sumber: Wahjudin Sumpeno (2010) Pedoman Teknis Penerapan Pembangunan Peka Konflik; 
Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Kerja Satuan Perangkat Pemerintah Daerah. 
Banda Aceh: The World Bank.

Bahan Bacaan
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Analisis Kewilayahan

Kajian kewilayahan menyangkut penilaian terhadap penggunaan dan pemanfaatan 
ruang sesuai dengan fungsinya. Program pembangunan yang disusun oleh 
pemerintah daerah merupakan hasil kajian yang mendalam tentang status, kondisi, 
perubahan spatial (tata ruang) yang berpengaruh terhadap visi, misi dan strategi 
pembangunan daerah. Analisis wilayah dilakukan untuk memahami kebutuhan 
wilayah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kajian wilayah menyangkut 

perubahan global, pasar bebas dan 
regionalisasi yang menyebabkan terjadinya 
perubahan dan dinamika spasial, sosial, 
dan ekonomi antardesa, antarkecamatan 
dan antardaerah (kota/kabupaten). Analisis 
kewilayahan dilakukan untuk menentukan 
tujuan pemanfaatan lahan/lokasi agar 
tidak terjadi kerusakan lingkungan, pola 
pengelolaan sumber daya, aksesibilitas, 
interkoneksitas antardaerah, mengantisipasi 
tingkat kerentanan masyarakat dalam 
menghadapi perubahan yang berskala lokal, 
regional dan global. Perubahan ini, jika tidak 
didukung suatu perencanaan wilayah yang 

baik dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomi 
akan berakibat semakin besarnya kesenjangan antarwilayah dan bertambahnya 
wilayah tertinggal.

Analisis Dinamika Konflik

Analisis dinamika konflik dalam pembangunan daerah merupakan kajian terhadap 
model perumusan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan proses perubahasan, 
mengantisipasi terjadinya kriminalitas, pencegahan dan pengelolaan konflik--
tindak kekerasan, mencegah konflik dan mendorong kohesi sosial. Pemerintah 
daerah melalui unit kerja pembangunan berupaya untuk menentukan prioritas 
kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, perkembangan 
wilayah dengan melihat kedudukan para pemangku kepentingan dalam konteks 
pencapaian tujuan. Analisis dinamika konflik memberikan panduan kepada semua 
pihak untuk memahami hal-hal yang sangat krusial dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian pembangunan khususnya kemampuan untuk mengantisipasi 
dan mengatasi perubahan/dinamika masyarakat yang cepat dan tidak terduga. 
Berbagai faktor pendorong dan penghambat perdamaian perlu dikaji dalam 
membangun ketahanan sosial berupa kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 
sosial (man made disaster) yang mungkin timbul akibat keterbatasan sumber daya, 
ketidakseimbangan akses ekonomi dan perbedaan identitas dan pandangan. 
Setiap aspek pengembangan baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastuktur 
harus berdasarkan hasil analisis dinamika konflik baik konteks, pelaku dan masalah 
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sehingga indikasi program yang dihasilkan benar-benar dapat diterima oleh seluruh 
pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, lembaga terkait lainnya.

Ada 4 (empat) dimensi konflik sebagai kerangka analisis yang dapat digunakan 
dalam program pembangunan, meliputi, (1) personal transformation, (2) relational 
transformation, (3) structural transformation, dan (4) cultural transformation.

Personal transformation

Program pembangunan hendaknya mempertimbangkan perubahan yang bersifat 
personal menyangkut karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. Program 
pembangunan tentu akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis maupun 
psikologis dalam menerima atau menolak sesuatu yang dihadapi. Setiap kebijakan dan 
prioritas pembangunan akan mendorong keterlibatan individu baik pengetahuan, sikap 
dan keterampilan yang langsung atau tidak langsung terhadap konflik.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan hak dasar •	
dan bagaimana sistem penegakan hukum bekerja dalam masyarakat.

Merubah cara berfikir mantan kombatan dari mental sebagai pejuang (tentara) •	
diarahkan untuk mendukung upaya perdamaian dan advokasi pembangunan.

Kapasitas (keterampilan) para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun •	
masyarakat dalam penanganan konflik, perdamaian, dan pengukuran dampak 
konflik.

Merubah dari sikap apatis menjadi empati terhadap berbagai kelompok terhadap •	
persamaan hak, kesempatan dan akses terhadap sumber daya.

Merubah dari perilaku kekerasan menuju sikap asertif diantara pemimpin •	
masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masarakat.

Merubah perbedaan menuju penyadaran tentang isu-isu terkait hak-hak •	
perempuan, akses terhadap sumber daya, ekonomi dan politik.

Relasional Transformation

Program pembangunan  dapat mendorong penguatan hubungan para pemangku 
kepentingan agar berkontribusi dan mendorong upaya perdamaian. Program 
pembangunan mendorong partisipasi individu/kelompok yang lebih luas dalam 
menentukan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan.Kekuatan hubungan 
terletak dari terjalinnya sinergisitas pelaku dengan mendorong perubahan positif dan 
mempertimbangkan pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan (leadership) 
dan pengelolaan situasi konflik lokal yang melibatkan berbagai kelompok dalam 
masyarakat.

Dari perselisihan atau sengketa menjadi mitra dengan pemerintah dalam •	
memperkuat perdamaian.

Membentuk kelompok kerja sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan, •	
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
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Koordinasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dengan membangun •	
kepercayaan.

Kesadaran perlunya keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses •	
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Reintegrasi mantan kombatan dalam masyarakat dengan menghilangkan sikap •	
dan predikat sebelumnya.

Aksi bersama dalam penguatan perdamaian.•	

Struktural Transformation

Kebijakan dan program pembangunan merupakan salah satu cara untuk 
memperkuat hubungan antarkelompok melalui mekanisme sosial yang terbentuk 
berdasarkan struktur tertentu baik vertikal maupun horizontal. Kebijakan dan program 
pembangunan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk membangun 
kerekatan sosial (social cohesion), prosedur—mekanisme, struktur pengambilan 
keputusan, pola kelembagaan, serta pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam 
program pembangunan serta penyelesaian konflik.

Perubahan posisi dari “ekslusivitas” ke “inklusivitas” para pemangku kepentingan •	
dalam pengelolaan pembangunan.

Memperluas akses pelayanan dasar bagi kelompok miskin, seperti kesehatan •	
dan penyediaan air bersih.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan •	
dan evaluasi pembangunan dan upaya membangun perdamaian.

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan •	
program pembangunan.

Mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi dan kearifan lokal serta sistem •	
hukum yang mampu mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Mengadaptasi prinsip-prinsip pengarusutamaan perdamaian dalam proses •	
perencanaan dan penganggaran.

Mengalokasi anggaran untuk upaya perdamaian.•	

Pelibatan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan •	
program pembangunan daerah.

Kultural Transformation

Program pembangunan daerah hendaknya disusun untuk membangun perubahan 
yang bersifat kultural yang dapat memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat 
yang lebih luas mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan dan sitem hubungan 
antarpemangku kepentingan secara menyeluruh. Membudayakan pemikiran dan 
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tindakan positif serta secara sistematis menjadi sesuatu yang melekat dalam sistem 
sosial dan kehidupan secara luas. Rencana pembangunan digagas dengan mengkaji 
perubahan nilai-nilai—budaya sebagai bentuk harmonisasi dari perbedaan latar 
belakang suku, bahasa (ethno-linguistic background) dan keyakinan agama. 

Kerjasama lintas budaya dalam berbagai kegiatan baik ditingkat desa, kecamatan, •	
kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Penyelenggaraan hari besar, misalnya kemerdekaan yang melibatkan berbagai •	
kelompok kepentingan.

Mengintegrasikan budaya perdamaian melalui pendidikan pra-sekolah dan •	
dasar.

Promosi perdamaian dan pertahanan/keamanan melalui kampanye media untuk •	
isu-isu perdamaian.

Kesempatan yang sama bagi setiap kelompok atau elemen masyarakat dalam •	
pengambilan keputusan, akses sumberdaya, ekonomi dan pendidikan.

Peran yang luas terhadap perempuan dan kelompok rentan sebagai mitra dalam •	
upaya membangun perdamaian.

Keempat dimensi di atas dapat membantu para perencana, pemerintah dan 
pemangku kepentingan lain dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, 
sehingga dikemudian hari pada saat pelaksanaan program terjadi harmonisasi—
kooordinasi berbagai unsur dan komponen masyarakat. Disamping itu, diharapkan 
tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat karena perbedaan kepentingan dan 
berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis Substantif

Dalam upaya permasalah di daerah dilakukan analisis substansi yang diformulasikan 
dalam isu-isu strategis, program dan kegiatan yang digagas oleh masyarakat melalui forum 
musyawarah pembangunan di tingkat komunitas, kampung/dusun, desa, kecamatan, 
kabupaten/kota, propinsi hingga nasional. Analisis substantif menyangkut pemahaman 
tentang kebutuhan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung 
berpangaruh terhadap peningkatan pelayanan publik dalam berbagai sektor atau bidang 
seperti, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Analisis substantif juga dapat 
membantu dalam upaya memahami kapasitas pemerintahan daerah, kelembagaan, 
tantangan pasar dan kebutuhan comparative advantages daerah kedepan.

Kerangka kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah hendaknya 
meletakkan pola dan pendekatan pengarusutamaan perdamaian dalam menentukan 
isu dan strategi pembangunan yang sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik 
wilayah, kesempatan, akses ekonomi, pasar dan dinamika sosial. Mengantisipasi isu dan 
prioritas pembangunan dari dampak negatif yang cenderung merusak tetapi diarahkan 
pada optimalisasi sumber daya dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam 
berbagai tataran.
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Pengintegrasian Pengarusutamaan 
Perdamaian dalam Siklus Pembangunan3

Istilah Pengarusutamaan Perdamaian

Istilah pengarusutamaan perdamaian (peace mainstreaming) seringkali digunakan 
untuk menjelaskan kerangka analisis terhadap konteks situasi dan pola hubungan 
antarpemangku kepentingan (actors) dalam pembangunan. Dalam beberapa literatur 
menunjukkan pentingnya pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan dan 
program kemanusiaan yang telah menjadi terkenal selama dekade terakhir, terutama 
upaya internasional dalam menanggapi untuk: (a) masalah keamanan, “perang 
terhadap teror” dan munculnya agenda ‘negara rentan’; dan (b) pertimbangan cara 
terbaik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development 
Goals).  Apa yang telah disebut ‘security development’ menjadi perhatian khusus 
bagi lembaga donor, seperti DFID, Bank Dunia, USAID, dan  Ausaid yang telah 
membuat pernyataan eksplisit tentang hubungan intrinsik antara konflik, keamanan 
dan pembangunan. Secara khusus gagasan pengarusutamaan perdamaian ‘peace 
mainstreaming’ baik di tingkat lokal, nasional dan global dapat ditemukan dalam 
berbagai dokumen proyek/program. Karya Mary Anderson tentang kapasitas lokal 
untuk proyek perdamaian melalui promosi pendekatan ‘Do No Harm’ memberikan 
kontribusi yang signifikan bagaimana desain dan pengembangan masyarakat 
internasional dan intervensi kemanusiaan diimplementasikan. Gagasan dari 
pengalaman ini menjadi cikal bakal konsep pengarusutamaan perdamaian.

Literatur terkait tentang tema ‘pengarusutamaan’ perdamaian atau pengelolaan 
konflik menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dibangun oleh beberapa negara 
dunia ketiga selama ini menyangkut keprihatinan dalam aspek: (a) tata kelola 
pemerintahan (good governance); (b) pendidikan; (b) kesehatan, (c) ekonomi, (d) 
mengembangkan kapasitas kelembagaan dan lain-lain. Gagasan pengarusutamaan 
perdamaian dalam kasus Zimbagwe di sektor pendidikan, dimana implementasi 
penguatan keamanan jangka panjang dari negara dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia suatu negara memerlukan sebuah pendekatan untuk membangun 
perdamaian dan pencegahan terhadap konflik melalui kurikulum dan pelatihan 
ekstensif bagi para guru, instruktur, siswa dan masyarakat.

Selanjutnya, gagasan tersebut ditransformasikan dalam bentuk upaya sistematis 
dan komprehensif mengapa dan bagaimana perdamaian dan keamanan harus 
diintegrasikan atau diarusutamakan ke dalam serangkaian kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan  pembangunan melalui berbagai sektor dan 
penguatan kelembagaan. 

3  Tulisan ini diadaptasi oleh penulis dari buku yang berjudul “Pedoman Teknis Penerapan 
Pembangunan Peka Konflik; Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah”. (Wahyudin. S, 2011).  
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Tema perdamaian juga dipandang sebagai ”crosscutting issues” untuk menilai 
komponen lain dalam pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh melalui penerapan 
pendekatan pembangunan peka konflik (conflict sensitivity approach). 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 
dikembangkan-nya kerangka kerja penguatan perdamaian (peace building) dalam praktek 
perencanaan pembangunan.

Pengarusutamaan perdamaian merupakan suatu pendekatan yang digunakan 
dalam proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek 
dinamika perubahan masyarakat, kondisi sosial, analisis konflik dan strategi perdamaian 
dalam penyusunan rencana pembangunan. Secara umum pendekatan perdamaian 
menyangkut kapasitas pemerintah daerah dalam aspek berikut;

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

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

Tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap masalah, c. 
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.

Pendekatan Peka Konflik dalam Pengarusutamaan Perdamaian

Konsep “Peace building” merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses 
pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan). Salah satu 
cara atau pendekatan yang efektif digunakan untuk mengintegrasikan pembangunan 
perdamaian dilakukan dengan mengadopsi dan menerapkan pendekatan peka 
konflik (conflict sensitivity approach). Pendekatan ini menggunakan kerangka sistem 
analisis untuk memetakan kebutuhan, konteks dan memformulasikan gagasan 
pembangunan yang peka terhadap dinamika perubahan dan konflik kepentingan 
yang terjadi dalam proses pembangunan. Pendekatan peka konflik menjadi 
kerangka analisis dalam mengintegrasikan isu-isu pengarusutamaan perdamaian 
dalam kebijakan, mekanisme dan proses pembangunan itu sendiri. Perlu diketahui 
bahwa pemahaman pendekatan ini bersifat lintas isu dan lintas kepentingan. Artinya, 
pendekatan ini tidak dapat diterjemahkan sebagai program khusus penanganan 
konflik atau perdamaian, tetapi sebagai alat bantu untuk memahami kebutuhan dan 
konteks pembangunan secara terpadu. 

Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kapasitas untuk 
bertindak berdasarkan pemahaman konteks terhadap suatu peristiwa, lingkungan, nilai-
nilai dan pelaku untuk membangun efektivitas pembangunan dengan meminimalisasi 
dampak negatif dari konflik serta memaksimalkan dampak positif. Intervensi strategi 
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peka konflik mengacu pada semua aspek konteks, seperti: sosial, ekonomi, budaya, 
ketegangan politik, infrastruktur, masalah sosial dan faktor-faktor struktural lain yang 
berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan atau kekerasan, jika tidak ditangani 
secara benar. Sebagai sebuah strategi, pendekatan peka konflik menjadi kerangka analisis 
dan tindakan dalam semua komponen atau bidang pembangunan (proyek, program, 
sektoral, kewilayahan, kelembagaan dan kebijakan makro). Pendekatan ini memberikan 
prioritas untuk menyertakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja 
secara sinergis dan strategis dalam upaya mengurangi konflik atau meminimalkan risiko 
terjadinya konflik saat ini dan di masa yang akan datang.

Perlu disadari bahwa tidak semua intervensi perdamaian secara spesifik memiliki 
kepekaan terhadap konflik. Kegiatan bisa berada dalam “sektor” perdamaian tanpa 
benar-benar memperhitungkan akar konflik. Kegagalan dalam mempertimbangkan 
masalah konflik dapat menghasilkan program pembangunan yang berdampak pada 
ketidakefektifan dan keberkelanjutan. Lebih dari itu program pembangunan justru 
sebaliknya dapat menyulut konflik baru atau laten. Dampak dari strategi intervensi 
kerapkali tidak netral, dan jika diterapkan dalam mengelola konflik dan kerentanan sosial 
lain dapat memperkuat atau memperpanjang ketidakharmonisan antarpemangku 
kepentingan konflik. Atau sebaliknya dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk 
melepaskan diri dari perselisihan, tindak kekerasan, dan terlibat dalam pilihan damai 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Cara lain, bahwa intervensi dapat berdampak atau memperburuk dinamika konflik 
termasuk kehadiran penjaga bersenjata untuk melindungi bantuan dan struktur kekuasaan 
yang ditetapkan sebagai akibatnya; persaingan atau tumpang tindih antara kegiatan instansi 
bantuan; impunitas bagi para pekerja internasional; nilai yang berbeda untuk kehidupan 
yang berbeda, dan publisitas negatif bagi negara-negara yang terkena dampak.

Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan perdamaian merupakan salah satu suatu pendekatan dalam 
perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 
pencegahan dan pengelolaan konflik dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan 
program pembangunan. Pendekatan ini dapat digunakan 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 
pengarusutamaan perdamaian dilakukan secara terpadu 
dalam perencanaan (integrated planning 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. 

Program pembangunan daerah 
diharapkan mampu membangun kohesi 
sosial, harmonisasi antarkelompok dan 
mengantisipasi (pencegahan dini) terhadap  
kemungkinan tindak kekerasan, diskriminasi, 
pelanggaran hukum dan hak azasi manusia, 
serta kerentanan sosial lain.



pengarusutamaan
perdamaian

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan47

Pengarusutamaan perdamaian menjadi tema penting dalam perencanaan 
sebagai sarana untuk menjembatani kebutuhan penataan ruang, lingkungan sosial, 
pemahaman konteks dan program pembangunan dengan kepentingan berbagai 
pihak. Tema perdamaian menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong 
sinkronisasi, optimalisasi sumber daya dan keserasian program pembangunan daerah 
secara berkelanjutan. Dengan demikian, produk perencanaan 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 perencanaan. Dengan ungkapan lain, sebuah 
perencanaan diharapkan mampu menghadapi situasi sulit dan konflik menjadi sangat 
penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan.

Maksud dan Tujuan Pengarusutamaan Perdamaian 

Pengarusutamaan perdamaian dalam perencanaan dimaksudkan sebagai salah satu 
cara untuk melengkapi model perencanaan yang selama ini dilaksanakan di daerah 
dengan mengintegrasikan pendekatan peka konflik (conflict sensitivity planning), agar 
masyarakat dan pemangku kepentingan lain mampu memahami konteks, perilaku dan 
tindakan dari perubahan yang diharapkan kedepan. Pengarusutamaan perdamaian 
sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan berupa kebijakan, strategi dan prioritas 
program dengan menjembatani informasi (information linkage) antara kebutuhan 
pembangunan yang diharapkan dengan konteks konflik (conflict environment). Upaya 
pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dapat dilakukan dengan beberapa 
cara:

a. Mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dan prinsip-prinsip transformasi 
konflik ke dalam strategi kebijakan pembangunan daerah;

b. Mengkaitkan analisis peka konflik (conflict sensitivity approach) dengan visi, misi 
dan tujuan pembangunan daerah;

c. Memastikan keseluruhan proses perencanaan di tingkat daerah yang dilakukan 
peka terhadap dinamika konflik dan mendorong penguatan perdamaian; dan

d. Melakukan percepatan terhadap tindakan yang diperlukan dalam pencegahan 
dan penanganan konflik.

Model Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan

Tindakan penting dalam menerapkan pengarusutamaan perdamaian dilakukan 
dengan mengintegrasikan pendekatan ini dalam setiap tahapan atau siklus program 
pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi). Langkah 
ini harus diambil oleh SKPD untuk memastikan agar program yang disusun benar-
benar responsive terhadap kebutuhan masyarakat, peka terhadap konflik dan 
memberikan dampak positif terhadap perdamaian. Hal ini menegaskan perlunya 
menggabungkan analisis konflik ke dalam penilaian kebutuhan dan desain program 
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serta untuk mengidentifikasi dampak yang lebih luas dari kegiatan yang direncanakan 
pada faktor-faktor yang relevan dalam membangun perdamaian. Analisis konflik 
merupakan studi sistematis dari profil, penyebab, aktor dan dinamika konflik yang 
dapat membantu organisasi pembangunan, kemanusiaan dan perdamaian untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari konteks yang terjadi dalam 
masyarakat.

Model pengarusutamaan perdamaian merupakan kerangka analisis konflik 
dapat diterapkan pada semua tingkat (lokal, nasional, regional), untuk semua aktor 
(pemerintah dan aktor non-negara) dan di semua tahapan program (perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi). Hal ini dapat digunakan untuk menginformasikan 
program yang ada (membuat ini lebih peka konflik); menentukan intervensi baru, dan 
memahami alasan atau driver, motivasi, isu dan aktor yang terlibat dalam konflik. 

Model pengarusutamaan perdamaian dirumuskan dengan mengadopsi 
pendekatan peka konflik dengan mendeskripsikan setiap komponen dalam siklus 
pembangunan mencakup kajian: (a) Profil; (b) Aktor/Pelaku; (c) Penyebab Masalah, 
dan (d) Dinamika.

 

Gambar Model Pengarusutamaan Perdamaian
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Pertama, profil terlihat pada kedua konteks yang luas dan spesifik, dimana intervensi 
akan berlangsung. Informasi kunci dalam profil konteks, meliputi:

a. Politik, ekonomi dan struktur sosial (misalnya, pemerintahan dan sistem keuangan);

b. Fisik geografi (misalnya, daerah pegunungan, kekayaan atau kurangnya sumber daya);

c. Saat isu-isu dan lingkungan (misalnya, pemilu, reformasi legislatif, HIV, pengungsi);

d. Dampak atas kelompok yang berbeda sehingga salah satu kelompok kehilangan 
haknya (misalnya, masyarakat terisolasi); dan

e. Sejarah konflik/ketegangan di tingkat lokal, nasional atau regional.

Kedua, analisis terhadap potensi dan aktual penyebab konflik. Hal ini menyangkut faktor-
faktor struktural yang berkontribusi--memperburuk ketegangan, atau “memicu” peristiwa 
atau tindakan yang mendorong meningkatkan eskalasi konflik. Konflik itu sendiri sering 
akan menghasilkan faktor-faktor baru yang berfungsi untuk memperpanjang konflik. 
Misalnya, pelaku yang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Hal ini penting 
untuk melihat semua penyebab potensial dan aktual dari konflik, menghasilkan 
gambaran multidimensi yang mampu menjelaskan berbagai faktor yang berkontribusi 
terhadap situasi konflik. Aspek kunci untuk fokus pada mencakup:

a. Penyebab struktural (misalnya miskin pemerintahan, pencabutan hak, pemerintah 
tidak sah);

b. Kontribusi (misalnya pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi senjata);

c. Pemicu (pemilu, banjir, inflasi, pembunuhan tokoh politik atau pemuka masyarakat), 
dan

d. Penyebab baru (perang ekonomi, pencatutan, eksploitasi sumber daya alam).

Ketiga, identifikasi para pelaku yang berkontribusi terhadap atau terpengaruh oleh 
konflik. Kajian harus membedakan antara pelaku dengan motivasi yang berbeda, 
kepentingan, kebutuhan dan kapasitas para aktor, serta bagaimana mereka 
berhubungan satu sama lain, pada tingkat tertentu yang paling aktif (lokal, nasional, 
regional, dan global) dan apa pengaruh mereka (tinggi, sedang, akar rumput). Analisis 
aktor atau (stakeholders analysis) dapat memetakan hal-hal berikut:

a. Aktor utama;

b. Motivasi, minat, kapasitas, nilai-nilai;

c. Kapasitas kelembagaan untuk perdamaian (entri poin untuk negosiasi perdamaian), dan

d. Spoilers (manfaat mereka dari lingkungan konflik).
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Keempat, dinamika mengacu pada hubungan antara penyebab, aktor dan konteks. 
Dinamika memberikan gambaran dari skenario yang mungkin berperan dalam 
konteks tertentu, berdasarkan pada analisis historis penyebab konflik, peran aktor-
aktor dan struktur di tempat. Komponen ini juga membantu mengidentifikasi entry 
point bagi aktor dan intervensi untuk memberikan kontribusi untuk membangun 
perdamaian. Beberapa isu penting yang dapat dibahas meliputi:

a. Trend atau kecenderungan konflik saat ini;

b. Entri poin untuk memperkuat perdamaian, dan

c. Perencanaan strategis untuk skenario terbaik dan terburuk.
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Kebijakan pembangunan daerah merupakan kerangka acuan bagi seluruh pemangku 
kepentingan dalam rangka membangun masyarakat damai dan sejahtera. Kebijakan 
dan strategi pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan diperlukan untuk 

memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, NGO, 
swasta) dalam mengidentifikasi kebutuhan, tingkat kerentanan sosial, formulasi kebijakan, 
penentuan sasaran, model manajemen, dan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat 
akan keamanan dan situasi damai dalam kerangka program pembangunan. Kebijakan 
dan strategi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui 
unit kerja (SKPD) dengan mengintegrasikan secara komprehensif tema pengarusutamaan 
perdamaian agar efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, 
kebijakan dan strategi pengarusutamaan perdamaian harus diformulasikan dan disepakati 
dalam bentuk arah kebijakan pembangunan daerah yang akan memudahkan para pihak 
untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. 
Bagi SKPD dapat memberikan landasan kerja logis untuk menentukan prioritas dan fokus 
intervensi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik masalah dan kapasitas sumber daya 
dan keuangan daerah. Kebijakan yang dirumuskan secara benar tentunya akan berdampak 
terhadap tatakelola pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat yang 
lebih luas, menghindari tumpang tindih program dan konflik yang mungkin terjadi.

Kebijakan dan strategi pengarusutamaan perdamaian penting untuk dianalisis lebih 
dalam dalam upaya menemukan formula yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. Tema strategis ini tidak berdiri sendiri sebagai sebuah kajian atau bidang khusus, tetapi memberikan 
warna, interaksi, keterkaitan, kesinambungan dan mempengaruhi kualitas program pembangunan. Kebijakan yang 
dirumuskan pemerintah daerah diharapkan memberikan fokus terhadap upaya memperkuat perdamaian dan 
pencegahan terhadap konflik yang terintegrasi dalam setiap bidang atau sektor pembangunan. Topik ini diharapkan 
dapat membantu peserta pelatihan dalam memahami kebijakan dan strategi pengarusutamaan perdamaian yang 
menjadi landasan dalam menentukan strategi operasional di setiap unit kerja/dinas/badan pemerintah daerah. 

Tujuan

Peserta memahami kebijakan peng arusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah.•	

Peserta memahami strategi peng arusutamaan perdamaian dalam pem bangunan daerah.•	

Peserta merumuskan strategi pe lak sanaan pengarusutamaan per da  maian dalam •	
pembangunan daerah.

 

Pokok Bahasan

Kebijakan umum pembangunan daerah. •	

Arah kebijakan pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan daerah.•	

Strategis pelaksa•	 naan pengarus utamaan perdamaian dalam pem bangunan daerah.
 

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pem belajaran 2 x 40 menit.

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Nara sumber.•	

Telusur internet.•	

Tanya Jawab.•	

Diskusi kelompok•	  dan presentasi.
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 4.1 - 10.•	
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Bahan Bacaan 4.1: Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Visi, Misi dan Arah Kebijakan •	
Pembangunan Aceh 2005-2025).

Bahan Bacaan 4.2: Pembangunan Perdamaian dan Arah Kebijakan Prolegnas Tahun 2010•	 .

Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

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

Dilanjutkan dengan menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan materi 2. 
tentang arah kebijakan pengarusutama-an perdamaian dalam pembangunan. Kegiatan 
diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan pa paran tentang “3. Kebijakan 
Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan Daerah” (30 menit). 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan diskusi 4. 
tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh moderator. 
Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 5. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Kegiatan 2: Arah Kebijakan Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan ter sebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok dengan 1. 
anggota 4-5 orang. Bagilah pe serta dengan bahan bacaan 4.1 yang telah disediakan. Berikan 
kesempatan  kepada peserta untuk mempelajarinya sebagai informasi pendukung untuk 
diskusi kelompok. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang arah kebijakan 2. 
pembangunan daerah. Mintalah setiap kelompok untuk mengkaji kebijakan pembangunan daerah 
yang telah ditetapkan. (Khusus untuk kasus Aceh dapat digunakan informasi dan data hasil riset 
yang telah dipublikasikan). 

Variasi:

Pembahasan topik ini, dapat dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta sebagai nara sumber 
untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah yang akan 
dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan pada peserta untuk menyusun makalah diluar jam 
belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur melalui internet atau bahan belajar lainnya). 
Fasilitator dapat menunjukkan moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Berikan penjelasan tentang proses kajian kebijakan pembangunan yang akan dilakukan 3. 
peserta dalam kelompok. 

Sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan, mintalah peserta untuk melakukan diskusi 4. 
kelompok. Kegiatan ini akan dipandu dengan pertanyaan kunci, sebagai berikut;

Mencermati fungsi kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi dan •	
tujuan pembangunan, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi substansi kebijakan 
pembangunan?

Pokok-pokok kebijakan apa saja yang menjadi prioritas pem bangunan daerah?•	

Kebijakan daerah menyangkut pelayanan apa saja yang di ha rapkan masyarakat agar ter-•	
bangun struktur sosial yang damai, adil, dan sejahtera secara berkelanjutan?

Apakah harapan masyarakat terhadap kebijakan pem ba ngunan yang mampu me respon •	
dinamika konflik dan perbedaan kepentingan di daerah?

Masalah apa saja yang ada dalam kebijakan pemerintah yang menghambat pencapaian •	
tujuan pembangunan?

Bagaimana agar kebijakan dapat berjalan efektif?•	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan pen  ting tentang 5. 
arah kebijakan pem bangunan daerah yang akan dipre sentasikan oleh masing-masing ke-
lompok. Sebagai alat bantu dapat digunakan tabel, sebagai berikut:

Tabel: Resume Hasil Analisis Kebijakan

Arah Kebijakan 
Pembangunan

Target Capaian Kondisi Terkini Tantangan Faktor Pendorong

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dalam pleno. 6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pen dapat, mengkritisi dan 7. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Perdamaian da lam Pembangunan Daerah

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

Kegiatan ini akan membantu me mahami dan merumuskan strategi pelaksanaan arah 2. 
dan kebijakan peng  arusutamaan perdamaian ber   da sarkan hasil telaahan pada ke giatan 
sebelumnya. 

Selanjutnya mintalah peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Berikan arahan dan panduan 3. 
dalam melakukan proses diskusi dengan mengajukan pertanyaan pemicu, sebagai berikut;

Apa saja yang Anda pahami tentang strategi pelaksanaan ke bijakan pengarusutaman per da-•	
maian dalam pembangunan?

Mengapa kita perlu merumuskan strategi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan •	
perdamaian? 

Mencermati praktek dalam pe ngelolaan program pem ba ngunan daerah, hal-hal apa saja •	
yang perlu dipertimbangkan da lam merumuskan strategi pe laksanaannya?

Kendala apa saja yang dihadapi dalam merumuskan stra tegi  pe laksanaan kebijakan peng-•	
arus utamaan perdamaian dalam pem bangunan?

Bagaimana agar strategi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif?•	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting tentang 4. 
arah kebijakan pembangunan yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. 
Sebagai panduan diskusi kelompok dapat digunakan tabel berikut:

Tabel: Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangun Daerah

Isu –Isu Strategis 
Pengarusutamaan

Perdamaian

Strategi 
Pelaksanaan

Faktor 
Pendorong

Faktor 
Penghambat

Catatan

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dalam pleno. 5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pen dapat, mengkritisi dan 6. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 
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Catatan Penting

Materi ini lebih menitikberatkan pada penggalian pemahaman dan pengalaman peserta dalam 
mengenal beberapa isu strategis pengarusutamaan perdamaian sebagai kerangka analisis dalam 
merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang peka konflik. Fasilitator dapat melakukan 
variasi metode. Misalnya dengan metode snowball dengan menggunakan kartu telusur, dimana 
setiap peserta diminta menuliskan tema-tema apa saja yang menurut mereka penting untuk 
dikaji sebagai pengarusutamaan pembangunan. Kemudian, bahas dalam kelompok untuk 
melihat keterkaitannya, sehingga dihasilkan beberapa tema pokok saja sebagai crosscutting 
issues. Cara lain dengan menggunakan hasil kajian dari para pakar, hasil studi atau pengalaman 
lembaga dalam memfasilitasi proses perencanaan pembangunan. 

Peserta diarahkan untuk memahami arah kebijakan pembangunan daerah khususnya 
penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai dasar dalam membuat perencanaan. Informasi dan 
bahan pendukung lain, seperti peraturan perundang-undangan, hasil riset dalam berbagai sektor, 
seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, laporan pembangunan, serta  kajian akademik 
lainnya. perlu dipersiapkan agar dalam pembahasan kelompok dapat memberikan pandangan yang 
luas dan komprehensif. 

Sesi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan menggali gagasan 
langsung dari peserta. Dimana, setiap peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan 
pengalamannya. Penggunaan media atau bahan bacaan pendukung melalui telusur internet sangat 
bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran.
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Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
(Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan 

Aceh 2005-2025)

Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi Aceh saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 20 tahun 
mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat 
Aceh, visi pembangunan Aceh tahun 2005-2025 adalah: Aceh Yang Islami, Maju, 
Damai dan Sejahtera.

Islami adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh 
aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak 
mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, 
memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif 
serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Masyarakat Aceh yang Islami 
dicirikan dengan terlaksananya pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah dalam semua 
sendi kehidupan dan terciptanya kerukunan hidup beragama. 

Maju adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di 
segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional 
dan internasional. Kondisi ini dicerminkan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya 
manusia, mantapnya ekonomi, kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang 
mendasari kehidupan sosial dan politik. 

Damai adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk 
memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan 
baik serta memiliki rasa aman. Damai merupakan kondisi dalam masyarakat yang tidak 
mengalami konflik pada komunitasnya dan hidup secara selaras serasi seimbang. 

Sejahtera  adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat 
Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang 
cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas 
dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan 
didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi 
pembangunan Aceh sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami. 1. 

Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam 2. 
aspek ekonomi, sosial dan spiritual.

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 3. 

Bahan Bacaan 

4.1
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Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu. 4. 

Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata.5. 

Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.6. 
  

Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang Aceh tahun 2005-2025 adalah mewujudkan 
Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera. Pencapaian tujuan tersebut ditempuh 
melalui penetapan sasaran pokok sebagai berikut:  

A. Terwujudnya masyarakat Aceh yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai 
Islami: 

Terwujudnya masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami yang  1. 
dicirikan dengan sehat jasmani, rohani dan sosial, beriman dan bertaqwa 
kepada Allah SWT, memiliki moral dan etika yang baik, rajin, tangguh, cerdas 
dan memiliki kompetensi dan daya saing, toleransi tinggi, berbudi luhur, 
peduli lingkungan, patuh pada hukum, serta mencintai perdamaian.

Terwujudnya kerukunan hidup antar individu, antar kelompok masyarakat, 2. 
dan antar umat beragama.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (3. clean and 
good governance).

Terwujudnya kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan 4. 
terutama di bidang hukum, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

B. Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam 
aspek ekonomi, sosial dan spiritual:

Terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya ketersediaan dan keamanan 1. 
pangan masyarakat Aceh.

Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk regulasi 2. 
yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang 
berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif 
dan efisien serta sistem informasi yang handal.

Terlaksananya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Aceh, terutama 3. 
koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta tumbuhnya wirausaha 
baru.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berke si nam-4. 
bungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 men capai 
tingkat kesejahteraan setara atau lebih dari rata-rata nasional yang 
berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka  dan 
jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
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Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 5. 
pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan, 
akses, mutu dan relevansi pendidikan formal/informal melalui peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender 
(IPG).

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam 6. 
masyarakat.

Terwujudnya masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, 7. 
yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-
nilai islami dan nilai luhur budaya Aceh dalam kehidupan bermasyarakat.

C.  Terwujudnya Aceh yang demokratis dan berlandaskan hukum: 

Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia secara 1. 
non-diskriminatif.

Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab 2. 
sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai kearifan lokal, adat istiadat dan budaya 
Aceh.

Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam 3. 
kehidupan politik dan kegiatan pembangunan.

Terwujudnya penguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai 4. 
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, 
transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kemitraan.

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan 5. 
politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan 
hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat 
politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri. 

D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya 
keutuhan wilayah Aceh:

Terjaminnya rasa aman dan damai masyarakat dalam menjalani kehidupan 1. 
ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. 

Terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh 2. 
kabupaten/kota berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah.

Terwujudnya keutuhan wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat 3. 
yang tidak terpisahkan dalam satu bingkai Provinsi Aceh.
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E. Terwujudnya pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata:

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai 1. 
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terlaksananya peningkatan pelayanan dasar yang integratif dan 2. 
komprehensif dan berkualitas secara adil dan merata serta mengurangi 
kesenjangan antar wilayah, kelompok masyarakat, status  ekonomi, sosial 
dan gender. 

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 3. 
investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan 
terhadap bahan baku impor.

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 4. 
keunggulan kompetitif di setiap wilayah. Sektor pertanian dan industri 
menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga 
menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas; industri manufaktur 
yang mendukung sektor pertanian berdaya saing global merupakan motor 
penggerak perekonomian. Sektor jasa dengan kualitas pelayanan lebih 
bermutu dapat meningkatkan daya saing sehingga dapat menjadi daya 
tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Meningkatnya optimasi pemanfaatan ruang untuk aktivitas ekonomi 5. 
didukung dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi 
yang handal dan terintegrasi, infrastruktur pengelolaan sumberdaya air 
yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern, 
pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar 
permukiman yang berkualitas.

Terwujudnya pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil sehingga 6. 
dapat tumbuh, berkembang dan mengejar ketertinggalan pembangunan 
dengan daerah lain.  Terciptanya sinergisitas kegiatan ekonomi antara 
kawasan terpencil dan tertinggal dengan kawasan cepat tumbuh dan 
strategis dalam satu sistem wilayah pengembang-an ekonomi; 

Meningkatnya sinergisitas kegiatan ekonomi dari tahap awal produksi 7. 
sampai tahap konsumsi serta meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas 
orang, barang dan jasa antar wilayah Aceh dengan dukungan regulasi 
yang efektif. 

F.      Terwujudnya Aceh yang lestari dan tangguh terhadap:

Terciptanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang seimbang 1. 
dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah Aceh 
dengan mempertimbangkan aspek ekologis.

Meningkatnya perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan 2. 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal dasar 
pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan di masa 
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mendatang dengan memperhatikan prinsip keselarasan dan perubahan 
global melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.

Terciptanya komitmen bersama yang kuat untuk menjadikan Aceh tanggap 3. 
dan siap menghadapi bencana serta adanya perubahan paradigma 
masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana yang 
lebih bersifat kesiapsiagaan kepada seluruh komponen masyarakat, 
khususnya kelompok rentan, dengan memperhatikan aspek gender 
(gender mainstreaming).

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

A. Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berakhlak Mulia sesuai dengan Nilai-nilai 
Islami.

Membangun sumberdaya manusia yang Islami. 1. 

Meningkatkan kualitas kerukunan hidup dalam masyarakat. 2. 

Pembangunan Pemerintahan yang baik dan bersih (3. clean and good 
governance). 

Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam.4. 

B. Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kehidupan secara Ekonomi, 
Sosial dan Spiritual.  

Terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya ketersediaan pangan masyarakat 1. 
Aceh melalui:

Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan, •	
terutama dari produksi dalam daerah, dalam jumlah dan keragaman 
untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaedah kesehatan dan gizi 
seimbang serta mengembangkan kemampuan dalam pemupukan 
dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui •	
peningkatan daya beli, produktifitas pangan dan menghilangkan 
hambatan distribusi antar daerah.

Pengembangan teknologi pengolahan, pemasaran dan kelemba ga an-•	
pangan untuk menjaga kualitas produk dan mendorong peningkatan 
nilai tambah.

Peningkatan produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah, •	
pengembangan teknologi pengolahan, pemasaran dan kelembagaan 
pangan yang mendorong peningkatan nilai tambah.



pengarusutamaan
perdamaian

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan63

Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam •	
rangka mengembangkan skema distribusi pangan kepada kelompok 
masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi •	
seimbang yang menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap 
anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, 
aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang; mendorong, 
mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta 
masyarakat dalam pemenuhan pangan; mengembangkan program 
perbaikan gizi yang  efisien, diantaranya melalui peningkatan dan 
penguatan program diversifikasi pangan dan program suplementasi 
gizi; mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk 
pemenuhan hak atas pangan dan gizi; dan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas intervensi bantuan pangan kepada masyarakat golongan 
miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang.

Peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya preventif, promotif •	
dan pelayanan gizi kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka 
mengurangi jumlah penderita gizi kurang yang diprioritaskan pada 
kelompok penentu masa depan anak yaitu ibu hamil dan calon ibu 
hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun 
tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; meningkatkan upaya 
preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan pada kelompok 
masyarakat dewasa dan usia lanjut dalam rangka  mengurangi laju 
peningkatan prevalensi penyakit bukan infeksi yang terkait  dengan 
gizi; meningkatkan kemampuan riset di bidang pangan dan gizi untuk 
menunjang upaya penyusunan kebijakan dan program, monitoring 
dan evaluasi kegiatan pangan dan gizi; meningkatkan profesionalisme 
tenaga gizi dari berbagai tingkatan melalui pendidikan dan pelatihan 
yang teratur dan berkelanjutan; meningkatkan efektivitas fungsi 
koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di bidang 
pangan dan gizi sehingga terjaminnya keterpaduan kebijakan.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan mening kat-•	
kanpengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen, 
importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan; meningkatkan 
kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dan mengembangkan 
teknologi bahan makanan yang aman dan memenuhi syarat kesehatan 
serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen.

Perbaikan pola hidup sehat untuk mendukung akses dan pelayanan •	
yang seluas-luasnya pada masyarakat dalam melaksanakan pola hidup 
sehat; meningkatkan komitmen dan peran serta pemangku kepentingan 
dalam mendukung program pola hidup sehat; meningkatkan fungsi dan 
kapasitas sektor-sektor terkait dalam pengembangan pola hidup sehat; 
melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pelaksanaan program pola 
hidup sehat; mengembangkan progam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
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Meningkatnya   daya tahan  dan daya saing dunia usaha  di Aceh, terutama 2. 
koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta tumbuhnya wirausaha 
baru.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 3. 
berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 
mencapai tingkat kesejahteraan setara atau lebih dari provinsi lain yang 
berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka  dan 
jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan, yang 4. 
ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 
Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui :

Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu •	
dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan 
non formal dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kelompok 
rentan;

Peningkatan kualitas pendidikan yang diarahkan pada pada •	
pengurangan angka putus sekolah dan  angka tinggal kelas;

Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan •	
pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;

Pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi standar •	
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan 
sebagai dasar peningkatan daya saing nasional dan internasional; 

Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu •	
dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk 
dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada: •	
peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan agar mampu 
berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan 
yang relevan; penurunan jumlah tindak kekerasan, penelantaran, 
eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 
peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan; 
pemberian jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-
haknya sebagai manusia dalam.
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Meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat yang bersih dan sehat 5. 
melalui:

Peningkatan pemahaman tentang nilai dan etika lingkungan bagi •	
kehidupan masyarakat termasuk proses pembelajaran sosial serta 
pendidikan formal pada semua lapisan masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan •	
masyarakat dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, 
sosial, budaya lokal, jumlah penduduk dan lingkungan hidup secara 
berimbang dan terpadu.

Terwujudnya masyarakat yang berperilaku cerdas: 6. 

Peningkatan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memantapkan •	
fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, membina 
akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, kerukunan 
hidup umat beragama, rasa saling percaya dan harmonisasi 
antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan 
masyarakat islami yang menjadi kekuatan untuk mencapai kemajuan 
pembangunan. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan •	
masyarakat dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, 
sosial, budaya lokal, jumlah penduduk dan lingkungan hidup secara 
berimbang dan terpadu. Peningkatan pendidikan keagamaan diarahkan 
untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral 
dan etika, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai 
prestasi, kerukunan hidup umat beragama, rasa saling percaya dan 
harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana 
kehidupan masyarakat islami yang menjadi kekuatan untuk mencapai 
kemajuan pembangunan. 

Peningkatan pembangunan keagamaan diarahkan untuk menciptakan •	
kondisi terbaik bagi kelangsungan kehidupan masyarakat melalui 
pengkajian dan aplikasi ajaran keagamaan, secara fungsional dan 
proporsional sehingga mampu memfilter arus informasi dan pengaruh  
budaya asing yang masuk melalui berbagai media massa. Pemantapan 
ketahanan budaya yang islami masyarakat Aceh diarahkan untuk 
mendorong pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan 
kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat islami yang memiliki jatidiri 
dan berketahanan budaya yang mampu mendorong pelaksanaan dan 
pencapaian target pembangunan.
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C. Mewujudkan Aceh yang Demokratis Berlandaskan Hukum.

D. Mewujudkan Aceh yang Aman, Damai dan Bersatu4.

Keamanan dan perdamaian di Aceh diwujudkan melalui keterpaduan 1. 
penegakan hukum yang adil, tegas dan bijaksana dengan memper-
timbangkan kearifan lokal dan budaya lokalita.

Pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dilaksanakan dengan 2. 
merekatkan kembali struktur masyarakat sehingga kohesi sosial, ekonomi 
dan politik terjadi secara baik. Proses reintegrasi harus didukung dan menjadi 
tanggung jawab oleh semua pihak agar warisan perpecahan selama konflik 
berkepanjangan tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya perdamaian 
yang abadi di Aceh. 

Peningkatan kapasitas dalam pembangunan perdamaian di Aceh diarahkan 3. 
pada pemahaman dan pelaksanaan pendekatan peka konflik (conflict 
sensitiviy approach) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
evaluasi proses pembangunan. Selain itu, institusi non-pemerintah yang 
berada dalam masyarakat harus didorong untuk mengelola potensi konflik 
yang timbul melalui pendeteksian dini dan proses resolusi sehingga 
potensi tersebut tidak menjadi ancaman terhadap perdamaian, termasuk 
melibatkan kelompok rentan.

Persatuan Aceh diwujudkan melalui sinergisitas pembangunan yang 4. 
saling mendukung berdasarkan potensi wilayah, pengurangan disparitas 
serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan 5. 
perdamaian secara berkelanjutan melalui kesiapsiagaan terhadap isu-isu 
konflik, pendeteksian dini, pengelolaan konflik serta penanganan pasca 
konflik.

Penerapan konsep pencegahan dan mitigasi dalam manajemen konflik 6. 
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, 
pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan 
lainnya.

Peningkatan kapasitas pemerintah dan aparaturnya dalam penerapan 7. 
pembangunan pasca konflik melalui kebijakan, strategi, informasi dan 
data, serta fakta (evidence based) dalam mengelola dan mengurangi resiko 
konflik akibat pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan peka konflik sebagai salah satu arah pembangunan di Aceh 8. 
harus dirumuskan secara komprehensif, lintas wilayah dan lintas sektor 

4  Delapan arah kebijakan perdamaian merupakan pokok-pokok gagasan dalam rangka 
mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dalam  program pembangunan reguler. Pemerintah 
Aceh telah berkomitmen dalam jangka panjang untuk membangun masyarakat Aceh yang damai dan 
sejahtera. Pola kebijakan yang  responsif terhadap kebutuhan pembangunan pasca konflik. 
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dengan berbagai indikator dan capaian yang terukur, sehingga dapat 
membawa penguatan perdamaian.

E. Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas, Maju, Adil dan Merata.

F. Mewujudkan Aceh yang Lestari dan Tangguh terhadap Bencana.
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Pembangunan Perdamaian dan
Arah Kebijakan Prolegnas Tahun 20105

Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa 
Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Konflik 
Sosial) merupakan fenomena yang ikut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sejak 
proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan proses 
transisi demokrasi di Indonesia bersamaan dengan bergulirnya orde reformasi tahun 
1998.  

Terdapat banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik  sosial dan 
menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan konflik. Setidaknya ada tiga faktor 
utama yang dapat mengakibatkan konflik sosial tersebut, pertama, dapat disebabkan 
kondisi sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat Indonesia yang berbeda, kedua, 
keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk 
lebih dari 230 juta jiwa. Keanekaragaman ini pada satu sisi dapat memberikan kontribusi 
positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, 
kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila 
terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, 
ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti 
dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan 
kepala daerah. Ketiga, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka 
mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. 
Kondisikondisi tersebut  menempatkan  Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan 
konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. 

Beberapa contoh konflik horisontal yang bersifat masif dan menunjukan bahwa 
Negara Indonesia masih rawan konflik diantaranya adalah Kerusuhan Sosial di Banjarmasin, 
Kerusuhan Sosial di Sambas,  Kerusuhan Sosial di Situbondo, Kerusuhan Sosial di Sumatera 
Utara, Kerusuhan Sosial di Solo, Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya, Kerusuhan Sosial di DKI,  
Kerusuhan/Konflik Ambon, Kerusuhan/Konflik Poso, Kerusuhan/Konflik Irian Jaya Barat 
dan Papua, serta termasuk didalamnya adalah konflik/perkelahian antarkampung. 

Konflik-konflik yang terjadi telah menimbulkan berbagai dampak negative yaitu 
hilangnya nyawa manusia, hilangnya rasa aman, terciptanya rasa takut di masyarakat, 
kerusakan lingkungan, trauma psikologis, kerugian dan kerusakan harta benda yang 
mencapai nilai triliunan rupiah, penurunan kualitas hidup, mengancam kelangsungan 
hidup, dan keterbelakangan sosial ekonomi budaya  sehingga menganggu 
pembangunan nasional dan menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. 

5  Ignatius Mulyono (Ketua Badan Legislasi DPR RI Periode 2009-2014), disampaikan dalam 
Lokakarya “Mewujudkan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik”, Arya Duta, Jakarta, 27 Juli 
2010. 

Bahan Bacaan 

4.2
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Selanjutnya pada tahap rehabilitasi konflik Pemerintah dan Pemerintah daerah 
telah menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN dan APBD yang dialokasikan untuk 
melakukan pemulihan pasca konflik di Aceh, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tengah, 
dan Kalimantan. Konflik telah memperparah kondisi kesejahteraan masyarakat, karena 
jumlah angka kemiskinan daerah-daerah pasca konflik semakin bertambah. Oleh  karena 
itu, upaya dan strategi yang sistematis, terencana dan terpadu bagi pencegahan konflik 
melalui upaya Pembangunan Perdamaian sangatlah penting untuk dilakukan. 

Pembangunan Perdamaian yang merupakan tanggungjawab negara untuk 
memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia 
ini telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka 
panjang nasional Tahun 2005 – 2025 dimana ditegaskan dalam UU tersebut bahwa 
salah satu misi dalam pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya rasa aman 
dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan NKRI dan kedaulatan negara. 
Pembangunan Perdamaian dilakukan dengan menciptakan suasana aman, tenteram, 
damai dan sejahtera lahir dan batin serta adanya hak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945.  

Upaya Pembangunan perdamaian di Indonesia ini dapat diwujudkan melalui 
pembentukan dan penegakan aturan hukum, yaitu melalui pembentukan Undang-
Undang yang terkait dengan penanganan konflik sosial. Undang-Undang tersebut 
diharapkan dapat menjadi sebuah payung hukum yang komprehensif dan secara efektif 
dapat mengatasi berbagai konflik sosial dan kekerasan yang terjadi di Indonesia. 

Pembentukan Undang-Undang tersebut dapat diinisiasi dan dibahas sesuai dengan 
proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai aturan yang diatur dalam 
UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka 
sebuah RUU yang akan dibahas terlebih dahulu harus masuk dalam Program Legislasi 
Nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-
undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program 
pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala 
prioritas Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (5 Tahun) dan Program Legislasi 
Nasional Tahunan.  

Berdasarkan UUD 1945, arah dan kebijakan pembangunan nasional, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan 
proyeksi kebutuhan hukum masyarakat, maka DPR dan Pemerintah telah sepakat 
bahwa arah dan kebijakan Prolegnas tahun 2010–2014 adalah membentuk undang-
undang dalam rangka untuk: pertama, meningkatkan kualitas pembangunan 
sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, 
meningkatkan pemenuhan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya 
pada pengembangan wilayah lapangan pekerjaan dan produktifitas tenaga kerja, 
ketiga, mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan 
dan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan 
ketahanan nasional dan kesetiakawanan masyarakat, dengan tetap mendorong 
pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, keempat, 
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menguatkan perekonomian nasional yang didasari usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, 
kemandirian untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelima, meningkatkan ketahanan pangan 
bagi seluruh rakyat Indonesia, keenam, memberi ruang yang seluasluasnya terhadap 
peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
termasuk di dalamnya pemantapan pelaksanaan dan evaluasi desentralisasi dan 
otonomi daerah, ketujuh, mewujudkan sistem birokrasi yang profesional, transparan, 
akuntabel, mandiri, dan imparsial, kedelapan, mewujudkan tata hukum nasional yang 
integratif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum, 
maupun penyelenggara negara demi terwujudnya konsolidasi penegakan supremasi 
hukum dan perlindungan hak asasi manusia, kesembilan, meningkatkan kemampuan 
pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan struktur pertahanan dan 
keamanan negara dalam mengantisipasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar 
yang dapat menganggu stabilitas dan kedaulatan bangsa dan Negara dan kesepuluh, 
mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui 
peningkatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, pelestarian sumber daya 
alam yang ramah lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Berdasarkan arah kebijakan Prolegnas tahun 2010–2014 yang telah disusun 
bersama antara DPR dan pemerintah maka misi untuk membangun perdamaian dalam 
kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat telah diakomodasi oleh DPR dimana dalam 
Prolegnas long list 2010–2014 telah dimasukan RUU tentang penanganan Konflik Sosial 
pada nomor urut 132. 

Dalam daftar prolegnas 2010–2014 tersebut juga telah dilakukan kesepakatan 
dengan pemerintah bahwa RUU tentang Penanganan Konflik Sosial akan diinisiasi oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini oleh Badan Legislasi. Karena itu perlu kiranya 
Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah dengan dukungan berbagai pihak terkait dapat 
mendorong RUU ini masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2011, sehingga dapat 
lebih memastikan upaya kita bersama untuk melahirkan RUU yang mampu mengatasi 
berbagai konflik sosial yang terjadi di tanah air secara lebih baik.  

Terakhir, pembangunan perdamaian memang mutlak diperlukan bagi masyarakat 
Indonesia yang rawan konflik. Salah satu wujud pembangunan perdamaian adalah melalui 
pembentukan aturan hukum/undang-undang yang dapat menciptakan kepastian 
hukum dalam menangani konflik di Indonesai. Diharapkan dengan terwujudnya RUU 
tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi Undang-Undang maka keamanan masyarakat 
akan terjamin dan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat 
terwujud. 
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Kelembagaan pengarusutamaan perdamaian dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan kapasitas 
pemangku kepentingan dalam mendorong sinergisitas dan optimalisasi pembangunan perdamaian. 
Sebaik apapun arah kebijakan, startegi dan program pembangunan, jika tidak ditopang sumber 

daya dan kesiapan masyarakat melalui pelembagaan atau institusionalisasi perdamaian mulai dari tingkat 
pengambil kebijakan, pelaksanaan hingga basis. Dengan demikian, perdamaian sulit akan terwujud, jika 
seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen dan kapasitas dalam melaksanakannya dalam bentuk 
aksi nyata. 

Secara sederhana, istilah kelembagaan diartikan sebagai organisasi, tetapi kelembagaan juga dapat diartikan 
sebagai suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Dalam konteks ini suatu kelembagaan sebagai suatu perilaku 
yang terpola dengan memberikan peran dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan kapasitasnya dalam 
menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, Bentuk kelembagaan bisa formal maupun informal. 
Kelembagaan perdamaian merupakan perilaku damai yang mendorong kerekatan sosial yang telah terpola dalam 
berbagai bidang pembangunan.

Persoalan utama di Indonesia yang saat ini tengah melalui proses transisi dan mengalami berbagai gejolak 
sosial yang cukup tinggi, seperti munculnya berbagai kerusuhan antarsuku atau antarkelompok menunjukkan 
betapa pentingnya kelembagaan masyarakat yang mampu menghadapi situasi tersebut. Salah satunya memperkuat 
kelembagaan perdamaian yang menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak 
bisa berjalan secara adil, sesuai norma dan nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, tidak menimbulkan kesenjangan, 
inklusif dan terbuka.
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Upaya pelembagaan perdamaian tidak hanya membangun pemahaman yang sama pentingnya perdamaian, 
tetapi diperlukan kebijakan, struktur dan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan perilaku damai dapat 
diwujudkan. Dalam topik ini, peserta akan dipandu dalam memahami kelembagaan dalam pengarusutamaan 
perdamaian mencakup pengalaman, kapasitas, struktur dan tingkatan pengambilan keputusan. 

Tujuan

Peserta memahami peran kelembagaan daerah dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Peserta mengidentifikasi struktur kelembagaan daerah dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Peserta menganalisis kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Pokok Bahasan

Kelembagaan daerah dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Struktur kelembagaan daerah dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan perdamaian.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 x 40 menit. 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Nara sumber.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan presentasi.•	

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 5.1 - 10.•	

Bahan Bacaan 5.1: Posisi dan Peran Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam •	
Menyelesaikan Konflik.
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Peran Kelembagaan dalam Pengarusutamaan Perdamaian
 

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

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pengarusutamaan perdamaian. Kegiatan 
diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 5. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Kegiatan 2: Kelembagaan Daerah dalam Pengarusutamaan Perdamaian
 

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

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 2. 
dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah disediakan. 
Berikan kesempatan untuk mempelajarinya sebagai informasi tambahan untuk diskusi 
kelompok. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi lembaga daerah sebagai pihak-3. 
pihak yang terlibat dalam membangun perdamaian. Sebagai acuan ajukan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan pemahaman Anda tentang kelembagaan daerah dalam pengarusutamaan •	
perdamaian?

Mengapa kelembagaan daerah memiliki peran sangat penting dalam membangun •	
perdamaian?

Variasi:

Pembahasan topik ini, dapat dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta sebagai nara sumber 
untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah yang akan 
dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan pada peserta untuk menyusun makalah diluar jam 
belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur melalui internet atau bahan belajar lainnya). 
Fasilitator dapat menunjukkan moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Siapa saja lembaga, organisasi atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam •	
pembangunan perdamaian?

Apa peran masing-masing lembaga tersebut?•	

Bagaimana posisi atau kedudukan mereka dalam konteks pembangunan perdamaian? •	

Sebagai panduan dalam diskusi, masing-masing kelompok diminta untuk menggambarkan 4. 
struktur tingkatan kelembagaan dalam  fliptchart, sebagai berikut;

Gambar: Struktur Kelembagaan Daerah

Identifikasikan para pemangku kepentingan (kelembagaan) dengan menuliskan pada 5. 
metaplan nama organisasi, lembaga, kelompok dan pelaku lainnya dan di tempelkan sesuai 
dengan peran dalam struktur gambar tersebut.

Selanjutnya buatlah resume hasil diskusi yang dirumuskan dalam bentuk daftar lembaga, 6. 
organisasi, kelompok atau pemangku kepentingan lain dalam pembangunan perdamaian 
yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Gunakan tabel sebagai berikut;

Tabel: Kelembagaan Daerah Pengarusutamaan Perdamaian

Nama Lembaga Peran Posisi Potensi Catatan

Hasil diskusi masing-masing kelompok diminta untuk dipresentasi-kan dalam kegiatan pleno. 7. 
Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapinya.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Kapasitas Kelembagaan dalam Pengarusutamaan Perdamaian

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

Kegiatan ini akan membantu peserta dalam memahami kapasitas masing-masing lembaga, 2. 
organisasi, kelompok atau komunitas dalam mendukung pengarusutamaan perdamaian. 

Mintalah peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Berikan arahan dan panduan dalam 3. 
melakukan proses diskusi dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut;

Apa saja yang Anda pahami tentang kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan •	
perdamaian?

Mengapa kita perlu memahami kapasitas kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan •	
perdamaian? 

Mencermati praktek dalam pengelolaan pembangunan daerah, aspek kapasitas apa saja •	
yang perlu dipertimbangkan dalam penguatan kelembagaan untuk pengarusutamaan 
perdamaian?

Bagaimana kapasitas mereka dalam mendukung pembangunan perdamaian?•	

Kendala apa saja yang dihadapi dalam membangun kapasitas kelembagaan dalam •	
pengarusutamaan perdamaian?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting tentang 4. 
arah kebijakan pembangunan yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. 
Sebagai alat bantu dapat digunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Perdamaian

Nama Lembaga
Kapasitas (K+T)

Bentuk Keterlibatan Catatan
Kelebihan Tantangan

Hasil diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dalam pleno. 5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 6. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 
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Catatan Penting

Materi ini difokuskan pada penggalian informasi untuk memetakan peran kelembagaan 
yang berpengaruh dalam pembangunan perdamaian. Peserta diberikan kesempatan untuk 
mengidentifikasi lembaga, organisasi, kelompok atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan 
struktur dan tingkatan pengambilan keputusan agar dapat divisualisasikan kedudukan masing 
dalam konteks pembangunan daerah. Fasilitator dapat memberikan arahan dalam penggunakan 
teknik analisis kelembagaan (segitiga) yang menggambarkan unit-unit fungsional dan tingkatan 
manajemen pembangunan dengan kebutuhan penerapan pengarusutamaan perdamaian. Unit 
fungsional menjelaskan hubungan horizontal antarsetiap lembaga, sedangan tingkatan struktural 
menjelaskan posisi dan pengaruh dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
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Posisi dan Peran Kelembagaan 
Pemerintah dan Masyarakat Sipil 

dalam Penyelesaian Konflik

Peter M. Blau (1977) menjelaskan keterkaitan konflik dalam konteks antar-
kelembagaan sebagai sebuah struktur sosial. Dimana struktur sosial merupakan 
penyebaran secara kuantitatif masyarakat atau komunitas tertentu dalam 

berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan diantara 
mereka. Karakteristik utama dari struktur kelembagaan ditunjukkan dari adanya 
tingkat keberagaman antarinstitusi dan konsolidasi yang timbul dalam tatanan 
masyarakat tertentu, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarkelembagaan 
yang ditunjukkan berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama. 
Lebih lanjutt, Blau mengelompokkan parameter dasar pembeda struktur dalam dua 
hal, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi 
sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti agama, ras, jenis kelamin, 
pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, 
dan sebagainya. Parameter nominal bersifat horisontal dengan kemungkinan 
dinamika konflik yang dikenal dengan konflik horizontal. Parameter gradual 
membagi komunitas ke dalam kelompok sosial atas dasar peringkat, tingkatan atau 
status dalam struktur sosial tertentu yang membedakan perbedaan kelas, seperti 
pengambilan keputusan, partisipasi, pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, 
kekuasaan, dan otoritas atau kewenangan. Pengelompokan ini bersifat vertikal dan 
akan melahirkan berbagai stratifikasi atau lapisan sosial. Atas dasar struktur sosial 
tersebut, maka interaksi dapat terjadi antarkelompok atau antar komunitas baik atas 
dasar parameter nominal maupun parameter gradual, bahkan tidak yakni hubungan 
kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi atau kelembagaan sosial. 

Struktural Konflik

Dahrendorf (1986) mengemukakan bahwa konflik sosial mempunyai sumber 
struktural dimana konflik sebagai satu bentuk interaksi antar anggota dalam 
kehidupan sosial yang telah terbangun sejak lama. Demikian halnya, konflik sosial 
yang terjadi di Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Maluku. 
Faktor-faktor konflik di daerah tersebut telah berlangsung sejak masa kolonial 
dengan dimensi penyebab, seperti: perbedaan ideologi, kepentingan politik, budaya, 
sosial, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antar kelompok 
dalam suatu masyarakat dapat terjadi struktural dan horizontal. Artinya parameter 
nominal dan gradual tersebut potensial menimbulkan konflik baik antarindividu 
dan antarkelompok dengan identitas masing-masing yang menjadi anggota dari 
’golongan’ atau ’lapisan sosial’ tertentu.

Bahan Bacaan 

5.1
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Berbagai konflik yang muncul di Indonesia memiliki sifat atau karakteristik struktural 
atau vertikal. Kerapkali konflik kewenangan antara pusat dan daerah seringkali terjadi 
dengan menghadapkan masing-masing kepentingan elit yang berujung pada berbagai 
tindakan massa dan konflik kekerasan. Disamping itu, konflik struktural mendorong 
bentuk perlawanan lain berupa separatisme seperti yang terjadi dalam konflik di Aceh. 
Meskipun kesepakatan damai telah terbangun, persoalan struktural akan tetap menjadi 
agenda dalam pembangunan damai yang lestari. Disisi lain sebagai dampak dari peristiwa 
konflik masa lalu dibutuhkan kapasitas kelembagaan untuk menjaga kesepakatan damai 
tersebut, mengelola sumber daya secara berkeadilan, distribusi peran yang seimbang 
serta membangun kembali sarana dan prasarana yang hilang, rusak atau tak berdaya 
dengan cara harmonisasi dan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Sentralisasi  ke Desentralisasi

Dampak dari diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi 
dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 
otoritas atau kewenangan dan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Kepala daerah (bupati dan walikota), menjadi tokoh sentral yang 
memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya pembangunan termasuk keuangan. 
Kebijakan desentralisasi diharapkan mempunyai manfaat dalam mendekatkan 
pelayanan publik, debirokrasi, dan demokratisasi. Namun dalam kenyataannya, 
otonomi dihadapkan dengan tantangan besar dihadapkan dengan tantangan 
menyangkut kesiapan kelembagaan di daerah dalam merespon kepentingan publik 
yang lebih luas. Disisi lain, gejala semakin meningkatkan identitas daerah dimana 
penduduk daerah “putra daerah”, diberikan prioritas untuk posisi penting dalam 
pemerintahan dan pegawai negeri. Kendali akan pelayanan masyarakat memberikan 
kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengalokasikan program, pekerjaan, 
kontrak dan kerjasama langsung yang cenderung menimbulkan korupsi. 

Perkembangan sistem birokrasi dari sistem yang sentralistis dengan menempatkan 
kepentingan pusat di daerah pada masa Soeharto yang belum tentu berasal dari 
penduduk lokal menjadi kehilangan posisi di masa desentralisasi. Oleh karena itu, 
dimungkinkan terjadi persaingan yang tajam di antara para elit dengan baju dan entitas 
lain misalnya patronase dan garis etnis. Perbedaan ini dipertajam dengan munculnya 
stereotype atau anggapan penduduk lokal dan pendatang.

Perbedaan ini memiliki dampak yang mendalam terhadap pengelolaan konflik 
di daerah. Dalam banyak kasus menimbulkan kebingungan bagi pemerintah pusat. 
Pembagian kekuasaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang jelas, 
dan koordinasi dalam situasi krisis seringkali terhambat bahkan menjadi sumber 
konflik baru. Korupsi menjadi menyebar karena pemindahan kekuasaan finansial 
kepada pemerintahan daerah, diperparah dengan kurangnya pengawasan yang ketat 
oleh pemerintahan pusat. Pemimpin daerah saat ini memiliki kekuasaan yang besar 
atas ekploitasi sumber daya. Kesulitan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/
kota tersebut menyebabkan pemerintah pusat menegaskan kembali posisinya untuk 
mengambil bagian dalam penyelesaian konflik. Sebagaimana diusulkan untuk ditetapkan 
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sebuah Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yang akan membantu 
berbagai pola penyelesaian konflik secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Peran pemerintah sejak era orde baru jatuh dari kekuasaannya pada 1998, dimana 
Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama hampir setengah abad (32 
tahun) memberikan pengalaman dalam penyelesaian konflik secara terpusat 
dimana seluruh konflik yang terjadi diselesaikan melalui kekuasaan dan alat negara. 
Era reformasi menandai dimulainya baik transisi Indonesia dengan berbagai konflik 
konflik kekerasan internal yang masih terjadi. Pergolakan separatis meningkat di 
seluruh Aceh, Papua dan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Pada periode 1998 
sampai 2003 di mana sebagian besar konflik komunal diselesaikan dengan cara 
kekerasan diperkirakan lebih dari satu juta orang mengungsi dan menyebabkan 
hilangnya ribuan nyawa. Konflik komunal pasca-Soeharto menghasilkan 1,3 juta 
pengungsi. Transisi demokrasi Indonesia yang dramatis juga berdampak terhadap 
cara konflik dikelola. Selama era orde baru konflik tersebut ditekan secara sitematis 
dan tidak dipublikasikan karena takut hal itu akan memicu sentimen ‘etnis, agama, 
dan ras antarkelompok’ dengan label isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah 
memberikan inspirasi terkait peran pemerintah untuk mengakhiri konflik yang terjadi 
dibeberapa daerah, seperti Poso dengan menghasilkan Deklarasi Damai Malino pada 
Desember 2001 dan perjanjian perdamaian Malino di Maluku dan Maluku Utara bulan 
Februari 2002. Baik Malino I dan Malino II dianggap sebagai pengumuman politik untuk 
menandai berakhirnya konflik, Selanjutnya, pemerintah mendorong kesepakatan damai 
Aceh di Helsinki antara RI dan GAM. Peristiwa monumental ini ditindaklanjuti melalui 
program reintegrasi damai dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara beriringan. Model 
penyelesaian struktural diikuti dengan pemberdayaan dan penguatan pemerintahan 
lokal. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui penyiapan rencana aksi 
perdamaian, pengarusutamaan perdamaian dan peningkatan kapasitas aparatur. 

Sistem Birokrasi Buruk Memicu Konflik

Banda Aceh | Harian Aceh – Buruknya sistem birokrasi dan kurangnya program 
pembangunan yang sensitif konflik dinilai sebagai salah satu faktor yang memanaskan 
konflik di Aceh selama ini. Karena itu, diperlukan pemahaman dari Satuan Kerja Perangkat 
Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar setiap program yang 
dirancang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan perdamaian Aceh. Hal 
ini disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam kata sambutannya saat membuka 
acara Diseminasi dan Pelatihan Penyusunan Program Peka Konflik, di Gedung Serba Guna 
Bappeda Aceh, Selasa (9/11).

Meski perdamaian di Aceh sudah berumur lima tahun, namun total benih-benih konflik 
belumlah sepenuhnya selesai. Bahkan, penelitian Bank Dunia menyebutkan, ada 40 
persen wilayah Aceh yang sudah damai, tapi kemudian kembali lagi ke kancah konflik.Ini 
diakibatkan penanganan sistem dan proses perdamaian tidak berjalan baik, katanya di 
hadapan peserta pelatihan yang berasal dari unsur SKPA dan SKPK di Aceh.
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Konflik berakar pada ketidakpuasan dan kegagalan suatu sistem. Konflik juga berhubungan 
dengan janji dan pelayanan yang tidak memadai, serta hak-hak rakyat yang tidak 
diakomodir dengan baik. Celakanya lagi, kata Irwandi, tak jarang konflik itu muncul justru 
dari program yang dirancang pemerintah. Bukannya memberikan ketenangan bagi rakyat, 
malah melahirkan petaka baru yang bisa membawa Aceh kembali ke kancah konflik.

Inilah sebenarnya yang menjadi core (inti) dari persoalan konflik dan harus kita hindari sejak 
dini, kata Irwandi. Itulah sebabnya, lanjut dia, penting disadari oleh jajaran pemerintah di 
tingkat provinsi dan kabupaten untuk memiliki pengetahuan dalam bidang penyusunan 
program sensitif konflik ini. Hal ini pula yang mendasari dilakukannya pertemuan dan 
pelatihan ini, katanya.

Pemerintah Aceh, menyadari pentingnya kerangka kerja perdamaian dan pendekatan 
pembangunan peka konflik (conflict sensitive approach) bagi pembangunan paskakonflik 
di Aceh. Pendekatan peka konflik bagi SKPA dan SKPK diharap bisa menjadi agenda tetap 
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Aceh, sehingga proses penguatan 
perencanaan yang peka konflik bisa berlangsung secara berkesinambungan (cdh)

Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam merumuskan kerangka kebijakan 
dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui pengintegrasian isu-
isu perdamaian dalam program pembangunan. Upaya ini perlu dilakukan dengan 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti: kalangan perguruan tinggi, 
peneliti, elemen masyarakat sipil, swasta dan lembaga lainnya. Sehingga berbagai kasus 
konflik dan kekerasan yang terjadi di Sumatera Selatan, Lampung, Papua, Maluku, dan 
NTB dapat dikelola secara tepat, berkeadilan, partisipatif melibatkan berbagai pihak 
khususnya korban dan antisipatif. Pemerintah tidak lagi bersifat responsif tetapi lebih 
proaktif dengan menata kembali sistem tata kelola pemerintahan, pengharagaan 
atas hak masyarakat, sinkronisasi dan harmonisasi pelaku serta pengintegrasian 
pendekatan peka konflik di setiap program pembangunan

Posisi Militer dan Polisi

Pengganti Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, memulai proses desentralisasi 
kekuasaan dari Jakarta dengan mengurangi kewenangan dan jangkauan militer 
ke dalam kehidupan politik dan ekonomi. Transisi politik ini mengubah hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat dan menawarkan baik tantangan maupun 
kesempatan bagi pencipta perdamaian. Perubahan yang besar terjadi di seluruh 
Indonesia, dari meningkatnya peran masyarakat sipil dalam penciptaan perdamaian 
sampai perubahan hubungan antara militer dan kepolisian. Kecenderungan di 
atas berinteraksi dengan masalah yang bermunculan di daerah lalu menghasilkan 
sebuah latar belakang konflik yang kompleks dan hingga kini masih belum dapat 
dipahami dengan baik. Reformasi militer baru mulai diperhatikan secara serius pada 
waktu kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999-2001). Pada waktu kepemimpinan 
Soeharto, ABRI mempunyai dua cabang yaitu militer/Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
dan kepolisian. Pada 2002, keduanya dipisahkan sebagai bagian dari proses reformasi 
di bidang keamanan.
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Di atas kertas, kepolisian ditugaskan untuk keamanan internal sementara 
militer bertanggungjawab untuk pertahanan nasional. Namun, selama proses transisi, 
pembagian tanggung jawab dan hubungan antara militer dan kepolisian tidak jelas. 
Ada juga penolakan dari elemen militer, di mana mempunyai tradisi lama menganggap 
kepolisian sebagai kekuatan yang lemah. Dalam prakteknya, militer masih dipanggil 
untuk tugas keamanan internal di mana mereka bekerjasama dengan kepolisian pihak 
militer tetap memiliki pengaruh politik, terutama dalam perumusan kebijakan keamanan 
nasional. Lebih lanjut, walaupun militer memiliki pengalaman dalam menangani 
kekerasan separatis atau anti-pemerintah, konflik komunal seperti yang terjadi di Maluku 
dan Poso, tidak memiliki musuh yang jelas dan terbukti sangat lebih sulit ditangani, 
membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki militer Dalam beberapa tahun belakangan 
ini, posisi kepolisian telah membaik, terutama dalam hal dukungan anggaran.

Peran Perempuan

Kelompok perempuan sering diasumsikan sebagai korban dalam konflik bersenjata, 
peran perempuan dalam konflik kekerasan menyajikan gambaran yang lebih 
kompleks. Contohnya, ketahanan perempuan–lewat aktivitas ekonomi mereka, 
mengurus keluarga dan anak, dan jaringan komunitas–membantu mencegah 
disintegrasi sosial yang lebih jauh ditengah kekerasan dan ketidakamanan. Dalam 
situasi konflik, perempuan juga memainkan peran yang aktif sebagai pejuang, 
komandan, utusan termasuk provokator. Perempuan juga melaksanakan tindakan 
terorganisir sebagai tanggapan terhadap konflik. Perempuan melakukan aksi damai 
berupa kampanye, lobby, sosialisasi dan pendidikan damai, penyebaran informasi 
pelanggaran hukum, pendampingan korban konflik, mediasi dan negosiasi, 

Hal lain menyangkut keterlibatan kelompok perempuan ditunjukkan sebelum 
disahkan resolusi PBB No 1325, sebuah agenda besar pernah digelar perempuan Aceh 
pada tahun 2000, yang mengusung tema perempuan dan perdamaian “Krue Seumangat 
Ureung Inong Aceh Bak Duek Pakat Keu Aceh yg Aman, Damai ngon Ade” (Semangat 
Perempuan Aceh dengan Duduk Bersama untuk Aceh yang Aman, Damai dan Adil). 
Pertemuan tersebut dikenal dengan Duek Pakat Inong Aceh(Kongres Perempuan Aceh 
Pertama). Sebanyak 437 perempuan, dengan berbagai latar belakang dan profesi, seperti 
ibu rumah tangga, guru, dosen, petani, pengacara, pengusaha kecil, bidan, dokter, aktivis 
NGO, ormas perempuan, mahasiswi, nelayan, ulama, dan tokoh masyarakat, berdialog 
bersama untuk menentukan mimpi masa depan Aceh yang lebih baik dalam kondisi 
damai.

Di Ambon, Poso dan Aceh, perempuan memimpin banyak proses dialog antar-
agama dan perdamaian pada tingkat akar rumput. Sering kali dianggap sebagai tidak 
Berbahaya (bahkan mungkin tidak berdaya) oleh banyak orang dalam masyarakat, 
perempuan sering dapat mempengaruhi para pria dan suami untuk meletakkan senjata. 
Walaupun perempuan memainkan peran yang luas dalam mengelola konflik di tingkat 
masyarakat dalam berbagai cara, keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik di 
tingkat politik yang lebih tinggi masih minim. Dalam perjanjian Helsinki tentang Aceh, 
hanya satu perempuan, sebagai penasehat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang terlibat 
dalam proses perdamaian. Dua pendeta perempuan dari komunitas Kristen dan seorang 
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perempuan Muslim berpartisipasi dalam proses Malino I. Di Malino II, seorang pendeta 
perempuan dan dua perempuan Katolik dipilih sebagai perwakilan dari komunitas Kristen, 
dan tidak ada seorang perempuan pun mewakili komunitas Muslim. Selain itu, kehadiran 
para perempuan ini dalam perundingan damai tidak berarti isu-isu yang berhubungan 
dengan perempuan dibicarakan, karena mereka harus tunduk kepada agenda dari tim 
yang didominasi laki-laki. Khususnya, tidak ada satupun artikel dalam perjanjian Helsinki 
dan Malino yang secara eksplisit membahas isu perempuan. Meskipun demikian peran 
perempuan sangat strategis dalam membangun perdamaian meskipun tidak cukup  
direpresentasikan dalam kehadiran atau keterwakilan politik saja dalam setiap aktivitas 
perdamaian.

Masyarakat sipil 

Peran masyarakat sipil sangat signifikan terlibat dalam merancang perdamaian (peace 
making) di berbagai daerah. Masyarakat bersama elemen lainnya TNI Polri, lembaga 
donor, tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah daerah dan penggerak 
perdamaian lainnya melakukan proses negosiasi dan mediasi agar tercapainya 
kesepakatan damai, penghentian kekerasan, dan mendorong de-eskalasi konflik. 
Misalnya di Aceh, sejak perjanjian Geneva dan Helsinki masyarakat sipil aktif terlibat 
dialog, menjembatani pihak yang berkonflik antara GAM dan RI, hingga dicapainya 
kesepakatan damai hingga kini. Di banyak kasus negara lain, diperoleh pembelajaran 
bagaimana masyarakat sipil berperan dalam menciptakan perdamaian seperti yang 
dilakukan oleh Kelompok Hak Azasi Manusia di Irlandia Utara, inisiatif Sipil untuk 
Perdamaian di Srilanka dan Komite Demokrasi dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan. 

Berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mengatasi 
kesenjangan dan memperkuat perdamaian dalam kerangka pendekatan transformasi 
konflik jangka panjang, dengan mendorong elemen lainnya untuk menjaga perjanjian 
damai, melakukan penyadaran kritis masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat 
khususnya korban dan kelompok rentan, advokasi kebijakan pembangunan paska 
konflik, pengawasan anggaran pembangunan serta peningkatan kapasitas kelembagaan 
lokal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, 
mengurangi peran aparat dalam penyelesaian konflik secara kekuasaan, mengatasi 
ketegangan struktural, dan mendorong dihasilkannya kerangka kerja perdamaian yang 
lebih komprehensif. 

Keberhasilan kelompok masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik di Indonesia 
cukup banyak dalam banyak kasus, kelompok ini menjadi jembatan bagi pemerintah 
pusat dalam menyelesaikan berbagai konflik. Salah satunya Jaringan Damai Papua (JDP) 
sedang memimpin sebuah dialog internal antara kelompok masyarakat sipil untuk 
mempersiapkan pembicaraan tentang masa depan Papua, dan memastikan pandangan 
dari masyarakat sipil dapat terwakilkan dengan baik dalam sebuah proses dialog yang 
potensial. Perwakilan masyarakat sipil juga memainkan peran yang aktif sebagai tokoh 
perdamaian dan rekonsiliasi pada tingkat basis dalam konflik komunal di Maluku dan 
Sulawesi Tengah. Dalam konflik ini, mereka berperan penting dalam menyalurkan bantuan 
darurat kepada pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, ada beberapa 
inisiatif dari masyarakat untuk  membangun mekanisme lokal untuk mencegah terjadinya 
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konflik. Contohnya, di desa Wayame di Maluku, warga desa menciptakan Tim 20 yang 
terdiri dari sepuluh orang dari komunitas Muslim dan sepuluh orang dari komunitas 
Kristen yang bertanggung jawab untuk berpatroli di desa untuk menjaga keamanan 
dan menyelidiki gosip yang beredar di desa yang berpotensi memicu konflik. Peraturan 
juga dibuat dan diberlakukan di desa termasuk larangan untuk membuat komentar yang 
menghina agama lain dan terlibat dalam kekerasan warga desa yang didapati melanggar 
peraturan akan dihukum sesuai peraturan atau diminta untuk meninggalkan desa. Inisiatif 
masyarakat sipil lainnya termasuk menyediakan pendidikan, lapangan pekerjaan untuk 
perempuan dan konseling trauma. 

Tokoh dan Pemuka Agama

Keterlibatan tokoh agama dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian 
dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, ormas, forum 
musyawarah, kelompok dan berbagai pertemuan yang digagas untuk menghentikan 
konflik yang telah terjadi atau untuk mengantisipasi kekerasan susulan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai seperti yang terjadi pada kasus Sambas dan 
Sampit. Dimana para pemuka agama dari berbagai etnik berupaya untuk meredam 
kemarahan massa dan melebur dalam lembaga-lembaga lokal yang dibentuk 
oleh masyarakat ketika konflik itu terjadi. Peran tokoh agama seolah tidak nampak 
dalam kerusuhan etnis dalam kenyataanya mereka melakukan tindakan lebih luas 
untuk mempengaruhi pandangan dan emosional masyarakat dalam situasi konflik, 
Pencerahan yang dilakukan sangat efektif meredam kemarahan dan emosi yang sulit 
dikendalikan. Menurut Heru Cahyono dalam A. Muchaddam Faham (2009) memiliki 
peran kecil dalam mengakhiri konflik. Hal ini bias terjadi akibat pandangan kelompok 
atau etnis tertentu terhadap posisi tokoh atau pemuka agama. Bagi orang Madura 
tokoh agama memiliki posisi sentral sedangkan bagi orang Melayu tokoh agama 
tidak memiliki posisi signifikan, dimana orang Melayu Sambas yang memiliki otoritas 
adalah Kerajaan Sambas dan tokoh adat. Namun menurut pandangan mereka 
konflik yang terjadi diselesaikan dengan cara-cara informal dan alamiah. Campur 
tangan negara melalui aparat keamanan dan pemerintah daerah kerapkali dianggap 
formalitas belaka dan tidak mempunyai efek daam penyelesaian konflik.

 Peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik dilakukan dalam bentuk dialog 
lintas umat untuk mendorong kesepahaman, toleransi, menghilangkan stereotype dan 
penyadaran tentang pentingnya perdamaian. Keterlibatan dalam membangun interaksi 
sosial pasca konflik terlihat lebih menonjol dalam mendorong silaturahmi antaretnis 
atau antarkelompok. Memberikan bimbingan terhadap masyarakat khususnya korban 
konflik yang mengalami trauma banyak dilakukan dalam setiap pertemuan, konsultasi 
dan kunjungan yang dilakukan oleh tokoh agama, Mencairkan kebekuan antarkelompok 
yang bertikai akibat kesalah pahaman, perbedaan pandangan atau ketidakpahaman 
terhadap akar konflik yang terjadi. Disamping itu, tokoh agama seringkali terlibat dalam 
mediasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun aparatur untuk meminimalisasi 
dampak konflik dan mendorong cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
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B A B   6
Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian merupakan subjek penting dalam pelaksanaan 
kebijakan pembangunan yang berorientasi pada proses dan hasil. Dimana setiap upaya yang 
dilakukan dapat diukur kinerjanya dan memiliki dampak terhadap perubahan yang diharapkan. 

Evaluasi menjadi sangat penting tidak hanya untuk mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai 
melalui serangkaian aktivitas tertentu, lebih dari itu untuk menemukan cara memperbaiki berbagai 
kelemahan dari proses pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan. 

Evaluasi menjadi bagian integral dari suatu proses pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah 
program atau rencana strategis yang dilaksanakan oleh SKPD telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. 
Evaluasi akan mengukur sejauh mana intervensi program dan aksi perdamaian yang telah ditetapkan memberikan 
manfaat atau dampak bagi masyarakat. Evaluasi menjadi salah satu unsur dari yang perlu ditetapkan pada saat 
perencanaan di susun dan disepakati oleh para pemangku kepentingan. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi 
pengambil keputusan dalam rangka mengkaji ulang bentuk intervensi, kapasitas pendukung dan kualitas program 
ke depan. 

Aktivitas evaluasi pengarusutamaan perdamaian dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu 
kebijakan atau program yang telah ditetapkan dan disepakati bersama terhadap hasil dan manfaat yang diterima 
oleh sasaran berdasarkan tujuan jangka panjang (goal), hasil (ouput) dan dampak (impact) yang telah ditetapkan. 
Evaluasi akan mengukur pencapaian tujuan dan target program yang telah ditetapkan menyangkut perubahan 
komunitas dari model penyelesaian konflik atau aksi perdamaian. Hasil dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh 
organisasi, unit kerja, komunitas atau unsur lainnya menjadi dasar atau acuan bagi para pengambil keputusan untuk 
merumuskan kebijakan. 
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Secara khusus, topik ini diarahkan untuk memperkenalkan konsep evaluasi pengarusutamaan perdamaian 
mencakup konsep dasar dan langkah-langkah dalam menilai kinerja (performance) program dan kelembagaan 
masyarakat berdasarkan indikator kerangka kerja penyelesaian konflik dan perdamaian yang telah dirumuskan oleh 
SKPD. 

Tujuan

Peserta memahami konsep evaluasi pengarusutamaan perdamaian.•	

Peserta memahami ruang lingkup evaluasi pengarusutamaan perdamaian.•	

Peserta merumuskan kerangka kerja evaluasi pengarusutamaan perdamaian dalam program •	
pembangunan.

 

Pokok Bahasan

Konsep evaluasi pengarusutamaan perdamaian.•	

Ruang lingkup evaluasi pengarusutamaan perdamaian.•	

Kerangka kerja pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan.•	
 

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 x 40 menit.
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Curah pendapat.•	

Simulasi dan Diskusi kelompok.•	

Presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 6.1 - 10.•	

Lembar Permainan 6.1: Auditor.•	

Bahan Bacaan 6.1: Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian: Konsep, Model dan Aplikasi.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian 

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. Kaitkan 1. 
dengan pemahaman peserta tentang pokok bahasan yang telah dipelajari sebelumnya. 

Bagilah peserta dalam beberapa kelompok terdiri 4-5 orang (disarankan kelompok berdasarkan 2. 
wilayah atau unit kerja yang sama). Mintalah kepada peserta untuk melakukan permainan 
“Auditor”. Sebagai panduan fasilitator dapat menggunakan lembar permainan 6.1.

Berdasarkan permainan tersebut, masing-masing peserta diberikan kartu metaplan dengan 3. 
warna yang berbeda. Mintalah masing-masing peserta untuk menuliskan minimal 3 (tiga) 
perbedaan antara monitoring dan evaluasi. 

Hasilnya dibahas dalam kelompok untuk dibuat rangkuman dan dituliskan dalam tabel 4. 
sebagai berikut:

Tabel: Perbedaan Monitoring dan  Evaluasi

Monitoring Evaluasi

Hasilnya dipresentasikan dalam pleno. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, 5. 
mengkritisi dan mengajukan pendapat. Fasilitator dapat mencatat hal-hal pokok hasil 
pembahasan yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi. 

Buatlah resume atas hasil presentasi dan curah gagasan yang telah dilakukan dengan 6. 
mengajukan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang pengertian evaluasi peka konflik?•	

Apa yang membedakan antara monitoring dan evaluasi dalam mengukur kinerja dan •	
pencapaian program pembangunan yang peka konflik?

Mengapa sebuah organisasi atau komunitas perlu melakukan evaluasi dalam mengukur •	
pencapaian tujuan dan dampak program yang telah ditetapkan?

Prinsip-prinsip dasar apa saja yang melandasi dalam melakukan evaluasi program •	
menyangkut penetapan prioritas usulan dan penguatan perdamaian?

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut?•	

Catatlah beberapa pokok pikiran terkait dengan pertanyaan tersebut. Mintalah klarifikasi 7. 
beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

Pada akhir pembahasan lakukan penegasan ulang terkait dengan pembahasan dan 8. 
kesimpulan yang telah dilakukan.
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Variasi:

Pembahasan topik ini, dapat dilakukan dengan mengundang nara sumber atau tenaga ahli dibidang 
evaluasi, dengan langkah-langkah   sebagai berikut:

Mintalah kepada nara sumber untuk memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang 1. 
“Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” (30 menit). 
Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan diskusi tentang 2. 
topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh moderator. Jika, tersedia waktu 
cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.
Buatlah kesimpulan dari hasil pemaparan nara sumber dan pembahasan yang dilakukan.3. 

Kegiatan 2: Ruang Lingkup Evaluasi Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

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

Mintalah peserta untuk melakukan diskusi kelompok untuk menggali pemahaman tentang 2. 
ruang lingkup evaluasi pengarus-utamaan perdamaian dengan mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tujuan evaluasi pengarusutama-an perdamaian?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pengarusutamaan •	
perdamaian?

Manfaat yang diharapkan dalam evaluasi pengarusutamaan perdamaian?•	

Bagaimana metodologi evaluasi pengarusutamaan perdamaian?•	

Bagaimana tahapan pelaksanaan evaluasi pengarusutamaan perdamaian?•	

Siapa saja pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi?•	

Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai 3. 
sumber belajar (buku, makalah, internet, dan hasil penelitian). 

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lain untuk bertanya, mengajukan 5. 
pendapat, mengkritisi dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 
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Kegiatan 3: Kerangka Kerja Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

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

Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk mempelajari kembali dokumen yang telah 2. 
disusun. Tetapkan satu tema atau objek yang akan dievaluasi disarankan menggunakan 
informasi perencanaan yang telah disusun sebelumnya (misalnya RPJMD atau Renstra 
SKPD). Kemudian mintalah peserta untuk merumuskan kerangka kerja evaluasi dengan 
menggunakan tabel logframe sebagai berikut:

Tabel: Model Kerangka Logis Evaluasi Program

Deskripsi Indikator
Sumber/

Pengumpul Data
Asumsi 
Kritis

Tujuan (Goal)    

Sasaran (Objectives)    

Hasil (Output)    

Kegiatan (Activities)    

Berdasarkan tabel di atas, rumuskanlah beberapa aspek penting berkaitan dengan tujuan, 3. 
sasaran, hasil dan kegiatan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

Berdasarkan permasalahan dan analisis tujuan yang telah disusun, apa saja yang menjadi tujuan, 
sasaran, hasil dan kegiatan yang akan diukur?

Indikator apa saja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian setiap aspek tersebut? 

Sumber data dan instrumen apa saja yang digunakan untuk menggali informasi dan  data yang 
dibutuhkan?

Hal-hal apa saja yang menjadi asumsi kritis untuk mencapainya?

   
Diskusikan pertanyaan tersebut dalam kelompok dan hasilnya dituliskan pada metaplan atau 4. 
kertas plano.

Presentasikan hasil kerja kelompok dalam pleno. Berikan kesempatan peserta lain untuk 5. 
bertanya, mengkritisi, dan memberi masukan terkait hal-hal penting yang perlu penelaahan 
lebih lanjut. Gunakan lembar media yang telah disediakan untuk memperkaya wawasan 
peserta.

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

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian sangat penting untuk dipahami oleh SKPD untuk 
kepentingan pengukuran sejauh mana manfaat dan dampak dari program terhadap pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, di awal sesi pelatihan.  Pembahasan topik ini 
lebih difokuskan pada upaya menggali pemahaman peserta tentang peta pengalaman dan 
kapasitas setiap unit kerja/dinas/badan dalam melakukan evaluasi program melalui pendekatan 
pengarusutamaan perdamaian. 

Fasilitator perlu menegaskan beberapa istilah monitoring dan evaluasi, agar tidak terjadi 
kerancuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Disarankan untuk menggali pemahaman awal peserta 
tentang kedua istilah ini dalam konteks program. Pemahaman ini sangat penting juga bagi para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam program untuk menentukan bentuk keputusan yang 
tepat sebagai tindaklanjut program yang telah dirancang. 

Peserta diberikan pembelajaran tentang bagaimana menyusun kerangka kerja evaluasi 
pengarusutamaan perdamaian melalui kerangka kerja program. Kegiatan ini akan membantu SKPD 
dalam pengambil keputusan dalam menilai keberhasilan program. Penguasaan peserta dalam 
menyusun rencana evaluasi dilakukan dengan memaparkan model kerangka kerja perencanaan 
dan evaluasi yang sensitif konflik melalui penerapan kerangka kerja logis (logical framework analysis). 
Fasilitator disarankan untuk menganalisis hasil review Renstra SKPD ke dalam logframe evaluasi dan 
perangkat (tools) yang diperlukan untuk pengumpulan data, analisis dan kesimpulan. 
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Auditor

Format : Individu dan Kelompok
Waktu : 10-20 Menit
Tempat       : Di dalam ruangan
Bahan : Kertas, metaplan, catatan  dan alat tulis
Peserta : 20-25  orang

Deskripsi

Permainan ini melatih berfikir analitik dalam melakukan pengamatan terhadap fenomena 
sosial dan manajemen. Kemampuan ini sangat penting dalam mempertajam hasil 
pengamatan atau penilaian terhadap informasi, data, fakta dan peristiwa yang terjadi 
sebagai bahan pengambilan keputusan. Peserta di bagi dalam beberapa kelompok 
dimana, setiap kelompok diminta untuk melihat, mengamati dan menganalisis 
lingkungan baik ruang kelas, restoran, ruang resepsionis, mushola, manajemen 
parkir dan lain-lain. Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk menulis 
laporan pengamatan (observasi). Laporan yang disusun harus detail dan bersifat 
analisis terhadap kondisi dan situasi yang dijumpai—meskipun bukan bidang 
peserta. Peserta dilatih untuk melakukan perencanaan dan pendekatan terhadap 
manajemen hotel atau yang bertanggung jawab terhadap pelayanan itu agar tidak 
terjadi masalah. Laporan perlu menyajikan kritik, rekomendasi, saran dan usulan 
untuk meningkatkan pelayanan atau hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki. 

 

Tujuan

Melatih kemampuan dalam mengidentifikasi dan menggali informasi dan 1. 
kondisi lingkungan.

Meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan analitis sebagai salah satu 2. 
kemampuan manajerial sebagai syarat seorang pemimpin.

Melatih kemampuan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang 3. 
berkepentingan dalam mempermudah dan memperlancar kepentingan 
penilaian.

Melatih kemampuan menyajikan laporan termasuk saran dan rekomendasi yang 4. 
diperlukan untuk perbaikan.

Lembar Permainan

6.1



pengarusutamaan
perdamaian

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan93

Cara Permainan

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

Mintalah peserta untuk membentuk kelompok, masing-masing maksimum 3 2. 
(tiga) orang.

Setiap kelompok diminta untuk melakukan identifikasi dan pengamatan terhadap 3. 
lingkungan atau kondisi di sekitar tempat pelatihan. Jika sedang melaksanakan 
pelatihan di hotel, maka tema pengamatan terkait dengan aspek pelayanan dan 
manajemen hotel.

Peserta diminta untuk masuk ke area hotel (bagian atau ruang kerja) dan 4. 
melakukan observasi untuk mengamati secara detail apa saja yang mereka 
jumpai. Termasuk melakukan wawancara terhadap karyawan, petugas dan 
pimpinan hotel yang dijumpainya.

Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk melakukan penelusuran, 5. 
pengamatan dan analisis sesuai dengan minatnya. Mereka dapat menentukan 
jenis dan bentuk pertanyaan yang akan diajukan dalam proses wawancara 
termasuk dalam menyusun rencana pengamatan.

Mintalah kelompok untuk menuliskaan hasil pengamatannya dan menuliskan 6. 
dalam laporan Waktu yang diberikan selama 30-60 termasuk merangkum hasil 
temuan yang diperoleh dari lapangan. 

Presentasikan hasil audit tersebut di depan peserta. Setiap kelompok dapat 7. 
merumuskan jenis dan metode presentasi secara menarik. Setelah selesai 
melakukan audit, peserta diminta presentasi dengan panduan pertanyaan 
sebagai berikut:

Apa objek atau tema yang sebaiknya dilakukan audit?•	

Cakupan atau ruang lingkup bidang apa saja yang masuk dalam kerangka •	
penilaian?

Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan proses audit?•	

Kendala apa saja yang dihadapi di lapangan pada saat melakukan observasi •	
atau pengamatan?

Bagaimana cara untuk menyelesaikan kendala tersebut?•	

Apa saja temuan yang didapat?•	

Hal apa saja yang sangat penting untuk diperbaiki ?•	

Kesan dan saran kelompok apa saja yang bisa dicatat?•	

Buatah kesimpulan dari hasil permainan ini dikaitkan dengan topik yang akan 8. 
dibahas. 
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Diskusi

Apa yang pertama kali dirasakan peserta pada saat tim melakukan proses audit?1. 

Bagaimana sebaiknya berkerjasama dalam kelompok yang anggotanya terdiri 2. 
2-3 orang?

Apakah perlu ditunjuk koordinator untuk melakukan proses ini dan bagaimana 3. 
bentuk pembagian tugas yang dianggap sesuai? 

Siapa saja orang atau petugas yang perlu ditemui dalam melakukan proses ini?4. 

Bagaimana Anda dan tim bersikap dan bertindak terhadap situasi pekerjaan 5. 
yang bukan menjadi keahlian atau bidangnya?

Laporan seperti apa yang dianggap sesuai untuk disajikan kepada pihak yang 6. 
berkepentingan?

Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini ?7. 

Variasi

Permainan ini akan lebih menarik jika tema atau unit kegiatan yang beragam, misalnya 
dengan memperluas unit kerja yang akan diamati oleh peserta. Tema atau objek 
kegiatan jenis ini dapat persiapkan terlebih dahulu, sehingga dapat mengefektifkan 
waktu yang ada. Peserta diberikan kesempatan untuk merancang instrumen yang 
diperlukan untuk melakukan audit atau kunjungan lapangan, termasuk pembagian 
tugas. Peserta juga dapat mengetahui dan mengenal lebih awal kemana mereka harus 
pergi dan bahan apa saja yang perlu dibawa dengan menyusun daftar (checklist). 
Hal terpenting bagaimana pelatih dapat menjelaskan hal-hal teknis permainan ini 
dengan benar dan lebih menarik.

Kunci
Kunci dari permainan ini terletak dari kemampuan peserta untuk mempersiapkan 
perangkat alat bantu yang dibutuhkan dalam kegiatan audit termasuk pembagian 
tugas masing-masing. Kemampuan berfikir analitis dan terstruktur akan membantu 
dalam menyelesaikan tugas. Sikap fasilitator atau pemimpin dalam situasi ini ada dua 
bagaimana seseorang mampu menghadapi tantangan dan mengungkapkan dengan 
benar kepada pihak-pihak berkepentingan, sehingga dapat diterima “masuk” dalam 
wilayah yang bukan menjadi kewenangannya. Kemudian, bagaimana cara berfikir 
analitis dan kritis seseorang dalam menyelesaikan masalah, mengorganisir pekerjaan, 
dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi 
kemampuan ini sangat penting baik untuk menyelesaikan masalah maupun untuk 
menghasilkan formulasi analisis dan kritis terhadap laporan penilaian yang disusun, 
sehingga apa yang disampaikan bermanfaat untuk perbaikan ke depan. 
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Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian: 
Konsep, Model dan Aplikasi

 

Evaluasi secara umum diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam 
pelaksanaan program. Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu 
metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi 

dan efektifitas suatu program. Wirawan (2006) Evaluasi adalah proses mengumpulkan 
dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar 
evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek 
evaluasi. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dalam 
konteks membangun perdamaian (peace building) merupakan penerapan prosedur 
ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi 
dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas 
suatu program membangun perdamaian. evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau 
sebagian unsur program tersebut terhadap dinamika konflik dan perubahan yang 
diharapkan atau unsur-unsur yang telah direncanakan sebelumnya.

 

Konsep Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian merujuk pada pemahaman yang terperinci 
tentang bagaimana melakukan penilaian terhadap dampak dari program 
pembangunan terhadap pencegahan konflik dan pengiatan perdamaian. Evaluasi 
juga memforkuskan pada pengenalan para pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam konflik, sikap, perilaku, konteks dan dinamika dalam kegiatan dan proses 
evaluasi. Hal ini digunakan untuk memahami keseluruhan dampak yang dihasilkan 
dari sebuah intervensi program terhadap konteks konflik atau konteks intervensi itu 
sendiri terhadap efektivitas kinerja program. Evaluasi pengarusutamaan perdamaian 
diifokuskan pada interaksi antara konteks dan intervensi yang dilakukan dalam 
menyelesaikan masalah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur harapan program 
(program intended) dengan aktualisasi di lapangan (actual implementation).

Evaluasi menjadi bagian integral dari program yang harus dilaksanakan secara berkala 
untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kegiatan evaluasi ini 
dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan. Dengan 
demikian, evaluasi pengarusutamaan perdamaian dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai 
dengan rencana, perubahan dan dampak apa yang terjadi setelah intervensi dilakukan. 
Lebih lanjut, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar bagi pengelola dalam pengambilan 
keputusan, apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau 
ditingkatkan.

Bahan Bacaan

6.1
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Evaluasi sebagai Alat Pengambilan Keputusan

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian adalah proses untuk menentukan nilai 
atau harga dari sebuah program, pengembangan, atau prakarsa lainnya dalam 
bentuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan akhir 
yaitu menghasilkan sebuah keputusan mengenai penerimaan, penolakan atau 
perbaikan. Dengan demikian evaluasi menjadi dasar bagi pengambil keputusan 
untuk menentukan sebuah program dapat dilanjutkan atau dianggap gagal. Evaluasi 
berfungsi sebagai arahan atau kerangka acuan untuk mengetahui sejauh mana 
efektivitas dan efisiensi program terhadap pencapain tujuan atau sasaran yang telah 
ditetapkan. Proses evaluasi berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, 
analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk 
pengambilan keputusan (decision making). Menurut Anderson (1978) fungsi evaluasi 
meliputi: (a)  memberi masukan untuk perencanaan program; (b) menyediakan 
informasi untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan; perluasan dan 
penghentian program; (c) memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan 
penghambat; dan (d) memberikan pemahaman terkait  landasan keilmuan bagi 
peneliti.

 Program merupakan serangkaian aktivitas yang lakukan oleh seseorang atau 
organisasi dengan harapan akan diperoleh hasil atau pengaruh terhadap penyelesaian 
konflik. Seringkali informasi dan data yang dikumpulkan dan dianalisis bermanfaat dalam 
membuat keputusan. Misalnya bagaimana memperbaiki program, apakah akan diperluas 
atau dihentikan. Kadang-kadang informasi hanya berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap keputusan, atau mungkin juga tidak dihiraukan sama sekali karena merugikan 
pimpinan. Terlepas bagaimana akhir dari kegunaannya suatu evaluasi program harus 
mengumpulkan informasi yang valid, yang dapat dipercaya, dan yang berguna untuk 
program yang dievaluasi.

Manfaat Evaluasi Pengarusutamaan perdamaian

Setiap program yang dilaksanakan tentu saja memerlukan pengkajian dan 
penilaian secara mendalam untuk mengetahui sejauhmana tujuan tercapai dan 
dampaknya terhadap sasaran atau penerima manfaat (beneficeries). Evaluasi program 
pembangunan dapat dilakukan dengan memastikan keseluruhan proses penilaian 
hingga pengambilan keputusan meng-integrasikan prespektif—indikator konflik 
atau kerangka perdamaian (peace building strategy) dalam melihat kebutuhan dan 
penerima manfaat program. Ada beberapa alasan yang menyebabkan evaluasi 
pengarusutamaan perdamaian diperlukan, yaitu;

Mengukur tingkat ketercapaian program yang dilaksanakan tidak menimbulkan 1. 
permasalahan atau gesekan diantara pemangku kepentingan yang terlibat 
setelah didahului oleh analisis konflik. Evaluasi ini meliputi penilaian komprehensif 
terhadap kondisi sosial, kelembagaan dan dinamika konflik sebelum dan sesudah 
intervensi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan perbaikan, kelanjutan 
atau dihentikannya suatu program.
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Mengukur tingkat kesenjangan antara tujuan, dan realisasi kinerja pelaksanaan 2. 
program. Dalam evaluasi pengarusutamaan perdamaian penentuan target 
dan indikator pengukuran kinerja harus mempertimbangkan faktor-faktor 
kesenjangan dan kerentanan sosial, rekonsiliasi, dan reintegrasi, sehingga 
ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pola intervensi, bentuk perubahan, 
hasil dan dampak program dapat dikurangi.

Mengukur tingkat komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah, 3. 
swasta, masyarakat sipil dalam mendorong perubahan, pengurangan eskalasi 
konflik dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan 
jangka panjang, menengah dan tahunan untuk melaksanakan berbagai kebijakan, 
operasi dan dampak terhadap masyarakat sebagai hasil pembangunan. 

Model  Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian kerapkali disalahartikan sebagai proses 
penilaian atau pengukuran kinerja khusus untuk menangani konflik atau perdamaian. 
Evaluasi ini memberikan pemahaman yang lebih luas tidak sekedar melakukan 
proses penilaian terhadap tujuan dan hasil program secara spesifik. Lebih dari itu, 
memberikan informasi komprehensif terhadap dampak yang akan diukur melalui 
prespektif dan kerangka kerja ”peace building” terhadap berbagai pendekatan dan 
kegiatan. Berikut beberapa konsep dasar terkait dengan evaluasi pengarusutamaan 
perdamaian, yaitu:

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian bukanlah model evaluasi yang khusus 1. 
dirancang untuk mengkur keberhasilan program yang terpisah dari manajemen 
program.

Pendekatan penilaian untuk mengukur secara integratif dan lintas sektor dalam 2. 
isu penanganan konflik dan perdamaian.

Menterjemahkan komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 3. 
program dalam proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Seperangkat alat bantu dan kerangka kerja analisis, proses, dan pengukuran 4. 
kinerja. Menilai dampak strategi dan program terhadap kelompok rentan dan 
kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan dinamika konflik dalam 
masyarakat.

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian mempertimbangkan kebutuhan 5. 
dan perubahan masyarakat secara menyeluruh yang damai, berkeadilan  dan 
berkelanjutan.
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Karakteristik Evaluasi Pengarusutamaan perdamaian

Karakteristik evaluasi pengarusutamaan perdamaian mencakup penentuan rencana 
dan metode penelitian yang dipakai untuk mengukur suatu objek tertentu hendaknya 
ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya. Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam menentukan kriteria penilaian suatu objek yaitu: (a) kebutuhan, 
ideal, dan nilai-nilai; (b) optimalisasi penggunaan sumber daya dan kesempatan; (c) 
ketepatan efektivitas program; dan (d) pencapaian tujuan yang telah dirumuskan 
dan tujuan penting lainnya. Beberapa karakteristik evaluasi pengarusutamaan 
perdamaian, yaitu;

Evaluasi pengarusutamaan perdamaian merupakan pendekatan komprehensif 1. 
dalam menguji dan mengidentifikasi tingkat kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan terkait dengan penyelesaian konflik dan program secara terpadu.

Melibatkan para pemangku kepentingan program untuk mengurangi pengaruh 2. 
negatif dan intensitas konflik yang terjadi.

Evaluasi dilakukan dengan kerangka kerja program dan terintegrasi dalam 3. 
keseluruhan program baik dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.  

Dari sisi pemanfaatan alat pengukuran atau penilaian untuk menjawab 4. 
kebutuhan praktis dan strategis dalam menyelesaikan berbagai konflik dan 
upaya membangun perdamaian.

Mengalokasikan anggaran belanja target khusus penanganan korban konflik 5. 
atau aksi perdamaian. Alokasi ini lebih diperuntukkan untuk kebutuhhan praktis 
pencegahan konflik dan membangun perdamaian.

Penyelenggaraan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau 6. 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik. Evaluasi sebagai masukan 
dalam mengukur tingkat kesenjangan antarkelompok.

Evaluasi dapat menguji kekuatan hubungan dan bentuk intervensi yang terhadap 7. 
berbagai isu yang berkembang (crosscutting issues). 

Evaluasi untuk penyiapan prasyarat yang dibutuhkan agar hasilnya dapat 8. 
diterapkan untuk memperbaiki, inovasi dan meningkatkan kinerja para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam program 

Memperkuat dasar eksplanatoris untuk pengambilan keputusan dalam rangka 9. 
perbaikan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program dengan 
menggunakan prespektif ”Peace Building Framework”.
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Tahapan dalam Evaluasi Pengarusutamaan Perdamaian

Memasukkan isu-isu pencegahan konflik dan penguatan perdamaian tidak berarti 
merubah kerangka dasar dan evaluasi tetapi lebih berfokus pada penerapan model 
evaluasi sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bagi para pemangku 
kepentingan yang teribat dalam program. Terdapat lima tahapan dasar dalam 
evaluasi:

Langkah 1: Menetapkan Tujuan dilakukan evaluasi
Langkah 2: Mendesain Proses Evaluasi
Langkah 3: Mengumpulkan informasi dan Data
Langkah 4: Analisis Informasi dan Data
Langkah 5: Kesimpulan, Rekomendasi dan Redesain.

Langkah 1: Menetapkan Tujuan dilakukan Evaluasi

Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur tujuan dan dampak suatu program. 
Pada tahap awal perlu ditentukan siklus dan waktu evaluasi yang akan dilakukan. 
Evaluasi program sebagai langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan 
data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian bentuk intervensi atau 
bimbingan yang  sesuai. Evaluasi program pembangunan yang ditentukan melalui 
perencanaan dan penetapan kebijakan evaluasi, ruang lingkup, tujuan dan kerangka 
kerja program yang akan menjadi panduan bagi evaluator. Hal terpenting dalam 
menentukan tujuan dari evaluasi program: (a) Kebutuhan dan konteks yang akan 
dievaluasi termasuk ketercapaian program sebagai realisasi atau implementasi suatu 
kebijakan; (b) Sasaran dan objek yang akan dievaluasi; (c) Waktu yang sesuai dengan 
tujuan dan siklus program; (d) Proses penyelenggaraan evaluasi sebagai kegiatan 
berkesinambungan; (e) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang 
atau penanggung jawab program. 

Langkah 2: Mendesain Proses Evaluasi

Secara sederhana tim evaluator dapat menyusun Garis-Gari Besar Program Evaluasi 
(GBPE) mencakup tujuan, materi yang akan diukur, indikator, sasaran penilaian, 
pelaksana, proses pengumpulan data dan waktu. Seperti halnya penelitian, evaluasi 
program memerlukan proposal dan rancangan evaluasi. Perbedaan antara proposal 
evaluasi program dan rancangan evaluasi program terletak pada tekanan isinya. jika 
proposal merupakan usulan kegiatan, maka rancangan merupakan peta perjalanan 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi. Hal-
hal yang harus diperhatikan dalam merancang proses evaluasi meliputi: 

Analisis kebutuhan sebagai sebuah proses penting bagi evaluasi program  •	
karena melalui kegiatan ini akan  dihasilkan gambaran yang jelas tentang 
kesenjangan antara hal atau kondisi nyata dengan kondisi yang  diharapkan. 
Analisis kebutuhan dilakukan dengan sasarannya aparatur di daerah, masyarakat, 
komunitas, lembaga lokal, dan pelaku yang terlibat dalam konflik. 
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Menyusun proposal evaluasi program, dengan memperhatikan butir  •	
“Pendahuluan” yang menekankan garis besar bagian isi. Metodologi yang berisi 
tiga hal pokok, yaitu penentuan sumber data, metode pengumpulan data dan 
penentuan instrumen pengumpulan data. 

Penentuan instrumen evaluasi yang menekankan pada alat apa yang diperlukan •	
untuk mengumpulkan data, hal tersebut biasanya harus disesuaikan dengan 
metode yang sudah ditentukan oleh evaluator.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi dan Data

Kualitas evaluasi sangat ditentukan bagaimana informasi dan data dikumpulkan dan 
relevansinya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data berdasarkan 
sampel atau dilakukan secara rutin atau temporer. Dasar pertimbangan pengumpulan 
informasi menyangkut data hasil pemantauan terhadap dinamika konflik yang 
dilakukan secara berkala untuk merespon kebutuhan internal dan eksternal pada 
akhir program, Serta waktu data tersebut dikumpulkan. Tujuan pengumpulan data 
yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang ada, fakta secara kuantitatif, 
perilaku dan mengukur karakteristik permasalahan. Sumber informasi yang akan 
dikumpulkan memiliki karakteristik tertentu yang akan diolah untuk kepentingan 
program. Sumber informasi tersebut meliputi:

Pengetahuan terhadap berbagai sumber data mutlak diperlukan agar data yang •	
dikumpulkan sesuai dengan kompetensi sumber yang mengeluarkannya.

Identifikasi dan pengumpulan data biasanya terlebih dahulu dilakukan melalui •	
penelusuran kepustakaan dan publikasi pemerintah.

Instansi sumber data bisa instansi pusat atau departemen teknis, instansi •	
propinsi, instansi, BUMN, lembaga penelitian, dan swasta.

Data yang bersifat umum atau dasar biasanya telah tersedia di BPS yang telah •	
menghimpun berbagai data umum untuk berbagai keperluan.

Pengumpulan informasi dan data dapat dilakukan melalui penyebaran •	
kuesioner, wawancara dan observasi. Penyebaran kuesioner digunakan untuk 
mengumpulkan informasi terkait karakteristik demografis dan kondisi sosial-
ekonomi, pola aktivitas, sikap atau perilaku, pekerjaan, hubungan kelembagaan, 
dinamika konflik kelompok, sikap, opini, persepsi.

Langkah 4: Analisis Informasi dan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen 
pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya 
melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau 
rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 
dalamnya. Kemudian menyusunnya dalam satuan dan kategori tertentu. Kategori 
data melalui koding. Tahap akhir dari analisis data adalah memeriksa keabsahan data. 
Setelah selesai tahap ini, mulailah pada tahap penafsiran data dengan mengolah 
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hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode 
tertentu. Data yang dibutuhkan untuk tujuan analisis konflik yang bersifat spesifik 
memerlukan pengolahan yang jauh lebih detail. Terkadang setiap temuan data 
lapangan membutuhkan kehati-hatian dalam menemukan akar penyebab masalah, 
sehingga membutuhkan identifikasi dan triangulasi dengan subjek yang berbeda. 
Ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh; pertama dengan menemukan cara 
yang paling efektif terhadap struktur informasi terkait kompleksitas data berdasarkan 
prioritas kepentingan dengan mengkaitkan antara program dengan konteks yang 
ada. Kedua, dengan melakukan kajian melalui proses triangulasi untuk menggali 
tentang suatu konteks konflik ditinjau dari berbagai sudut pandang.  

Langkah 5: Kesimpulan, Rekomendasi dan Redesain

Hasil analisis dan interaksi konteks dan intervensi program akan digunakan 
dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan. 
Kesimpulan merupakan jawaban atau generalisasi atas pertanyaan dan temuan 
penting dalam evaluasi yang dilakukan. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan 
hasil kesimpulan evaluasi dalam rangka memberikan masukan kepada berbagai 
pihak yang berkepentingan dalam program serta memberikan masukan dalam 
rangka pengambilan keputusan. Rekomendasi hasil evaluasi pengarusutamaan 
perdamaian terkait redesain atau penyesuaian (adjustment) terhadap organisasi, 
proyek atau aktivitas dalam pelaksanaan program khususnya interaksi antara konteks 
dan program. Dalam menginformasikan hasil evaluasi perlu dipertimbangkan 
pola pelaporan terkait informasi sensitif yang dapat menimbulkan gejolak, jika 
hal itu disampaikan kepada publik secara terbuka. Tetapi tidak dalam pengertian 
melakukan perubahan terhadap hasil evaluasi yang perlu disampaikan. Langkah ini 
sebagai bahan dalam melakukan umpan balik bagi organisasi atau para pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam program untuk melakukan proses transformasi dari 
hasil kedalam tindakan praktis dengan menentukan prioritas intervensi, bimbingan 
teknis dan penyesuaian yang perlu dilakukan.
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Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia a. 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan 
menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana 
yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai 
wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda;

bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat b. 
menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional 
dan terhambatnya pembangunan nasional; 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan c. 
penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai 
dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan d. 
huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial; 

Mengingat: Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan 1. 
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 
berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu 
stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam 2. 
situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan 
konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. 

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik 3. 
dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. 

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, 4. 
membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian 
harta benda.

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki 5. 
hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, 
dan rekonstruksi.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak 6. 
tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu 
yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, 
keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya. 

Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik 7. 
yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara 
biasa. 

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk 8. 
menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat. 
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Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 9. 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 10. 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur 11. 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat 12. 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 13. 
dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 
keutuhan dan kedaulatan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan 14. 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri.

Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh 15. 
masyarakat.

Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang 16. 
dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 17. 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 18. 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS,  TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

kemanusiaan;a. 
hak asasi manusia;b. 
kebangsaan;c. 
kekeluargaan;d. 
kebhinneka-tunggal-ikaan;e. 
keadilan;f. 
kesetaraan gender;g. 
ketertiban dan kepastian hukum;h. 
keberlanjutan;i. 
kearifan lokal;j. 
tanggung jawab negara;k. 
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partisipatif;l. 
tidak memihak; danm. 
tidak membeda-bedakan.n. 

Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;a. 
memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;b. 
meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;c. 
memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;d. 
melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;e. 
memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; danf. 
memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.g. 

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

Pencegahan Konflik;a. 
Penghentian Konflik; danb. 
Pemulihan Pascakonflik.c. 

Pasal 5

Konflik dapat bersumber dari:

permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;a. 
perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;b. 
sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;c. 
sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; ataud. 
distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.e. 

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  6

(1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: 

memelihara kondisi damai dalam masyarakat; a. 
mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; b. 
meredam potensi Konflik; dan c. 
membangun sistem peringatan dini. d. 
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(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat.

Bagian Kedua

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 7

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, 
setiap orang berkewajiban:

mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai a. 
dengan agama dan kepercayaannya; 
menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; b. 
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; c. 
mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa d. 
membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; 
mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau e. 
menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.f. 

Bagian Ketiga

Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. (1) 

Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk (2) 
mufakat. 

Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak. (3) 

Bagian Keempat

Meredam Potensi Konflik

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan: 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;a. 
menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; b. 
melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; c. 
mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; d. 
menegakkan hukum tanpa diskriminasi; e. 
membangun karakter bangsa; f. 
melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dang. 
menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan h. 
pelaku usaha di daerah setempat.
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Bagian Kelima

Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah: (1) 

Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau a. 
perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. b. 

Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi (2) 
mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada (3) 
ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi. 

Pasal 11

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dengan cara: 

a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHENTIAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penghentian Konflik dilakukan melalui:

penghentian kekerasan fisik;a. 
penetapan Status Keadaan Konflik;b. 
tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atauc. 
bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.d. 
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Bagian Kedua

Penghentian Kekerasan Fisik

Pasal 13

(1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan 
dikendalikan oleh Polri.

(2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan/atau tokoh adat.

(3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 14

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi 
pemerintahan.

Pasal 15

(1) Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. skala kabupaten/kota;
b. skala provinsi; atau
c. skala nasional.

(2) Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila 
eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada 
tingkat kabupaten/kota.

(3) Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi 
Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu 
provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.

(4) Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi 
Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki 
dampak secara nasional.

Pasal 16

Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh 
bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
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Pasal 17

DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status 
Keadaan Konflik. 

Pasal 18

Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi. 

Pasal 19

DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan 
Konflik. 

Pasal 20

Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. 

Pasal 21

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala 
nasional. 

Pasal 22

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 
(sembilan puluh) hari. 

Pasal 23

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan 
Konflik kabupaten/kota.

(2) Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota 
wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada 
menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota. 

Pasal 24

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik (1) 
provinsi. 

Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan (2) 
perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam 
negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD provinsi. 

Pasal 25

Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden bertanggung jawab atas Penanganan Konflik (1) 
nasional. 

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjuk (2) 
menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan 
melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait. 
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Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden (3) 
menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR. 

Pasal 26

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat melakukan: 

pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu; a. 
pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;b. 
penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; danc. 
pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara d. 
waktu.

Pasal 27

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi gubernur dapat melakukan:

pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;a. 

pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;b. 

penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; danc. 

pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara d. 
waktu.

Pasal 28

Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi 
urusan politik, hukum, dan keamanan untuk melakukan:

pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;a. 
pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;b. 
penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; danc. 
pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara d. 
waktu.

Pasal 29

(1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali 
kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu 
Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala provinsi, gubernur setelah 
berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan 
Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pengendalian keadaan Konflik skala nasional, Presiden 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik 
paling lama 30 (tiga puluh) hari.
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Pasal 30

(1) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dikonsultasikan oleh bupati/wali kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dikonsultasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum 
berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(3) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 
dikonsultasikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya 
jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(4) Dalam hal penetapan Status Keadaan Konflik dicabut, semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak berlaku.

Pasal 31

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden berwenang mencabut penetapan Status Keadaan 
Konflik.

Bagian Keempat

Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban

Pasal 32

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban 
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 

(2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat; a. 
pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik; b. 
pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan c. 
kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 
pelindungan terhadap kelompok rentan; d. 
upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; e. 
penyelamatan sarana dan prasarana vital; f. 
penegakan hukum; g. 
pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan h. 
penyelamatan harta benda korban Konflik. i. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Kelima

Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI

Pasal 33

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan 
kekuatan TNI kepada Pemerintah.

(2) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan 
TNI kepada Pemerintah.

(3) Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah 
berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

(4) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan 
oleh Polri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir 
apabila:

telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; ataua. 

berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.b. 

BAB V

PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara 
terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

(2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

rekonsiliasi;a. 
rehabilitasi; danb. 
rekonstruksi.c. 
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Bagian Kedua

Rekonsiliasi

Pasal 37

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:

a. perundingan secara damai;
b. pemberian restitusi; dan/atau
c. pemaafan.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata 
Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 38

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena 
dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung 
jawab, dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;
b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian 

berbasiskan hak masyarakat;
f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang 

berkebutuhan khusus;
h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat

Rekonstruksi

Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
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b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, 

termasuk kesenjangan ekonomi;
e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, 

anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 40

Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata 
Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Kedua

Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

Pasal 41

(1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan 
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat 
dan/atau Pranata Sosial.

(3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang 
terlibat dalam Konflik.

(4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas 
Penyelesaian Konflik Sosial.

(5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan 
dan kelurahan/desa setempat.
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Bagian Ketiga

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Paragraf Satu

Umum

Pasal 42

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc. 

(2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal: 

tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; a. 
tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; b. 
tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata c. 
Sosial; 
tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; d. 
dan 
telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik. e. 

Paragraf Dua

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 43

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk (1) 
mufakat. 

Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat (2) 
bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. 

Dalam hal penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya (3) 
dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian Konflik 
Sosial menyelenggarakan fungsi:

pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta a. 
dan penyebab terjadinya Konflik;
pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan b. 
peraturan perundang-undangan;
koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, c. 
dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;d. 
perumusan kesepakatan yang telah dicapai;e. 
penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;f. 
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penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi g. 
dan Pemulihan Pascakonflik; dan
penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada h. 
Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Paragraf  Tiga

Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 45

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan 
melalui mekanisme:

pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/a. 
kota dilakukan oleh bupati/wali kota; 

pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi b. 
dilakukan oleh gubernur; dan/atau 

pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional c. 
diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada 
Presiden. 

Pasal 46

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila: 

a. Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau 
b. penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan. 

(2) Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, 
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan. 

(3) Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas 
Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan. 

(4) Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi 
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan 
terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.
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Paragraf Empat

Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 47

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bupati/wali kota; 
b. ketua DPRD kabupaten/kota; 
c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; 
d. kepala kepolisian resor; 
e. komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan 
f. kepala kejaksaan negeri. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. tokoh agama; 
b. tokoh adat; 
c. tokoh masyarakat; 
d. pegiat perdamaian; dan 
e. wakil pihak yang berkonflik. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen). 

Pasal 48

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
huruf b terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. gubernur; 
b. ketua DPRD provinsi;
c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;
d. kepala kepolisian daerah;
e. panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
f. kepala kejaksaan tinggi; dan
g. unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tokoh agama;
b. tokoh adat;
c. tokoh masyarakat;
d. pegiat perdamaian; dan
e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.
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(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 49

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
b. kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
c. kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
d. kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
e. kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;
f. kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
g. kementerian yang membidangi urusan sosial;
h. kementerian yang membidangi urusan agama;
i. Polri;
j. TNI;
k. Kejaksaan Agung;
l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
n. unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; 

dan
o. instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tokoh agama;
b. tokoh adat;
c. tokoh masyarakat;
d. pegiat perdamaian;
e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
f. lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 50

Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan 
moralitas.
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Pasal 51

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti atau diberhentikan karena:

masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial telah berakhir;a. 
penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;b. 
meninggal dunia;c. 
mengundurkan diri secara tertulis; dan/ataud. 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik e. 
Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. pembiayaan; 
b. bantuan teknis; 
c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau 
d. bantuan tenaga dan pikiran. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 53

(1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan 
Pascakonflik.

(2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. 

Pasal 54

(1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/
lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja 
perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. 
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Pasal 55

(1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/
atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur 
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat 
(1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara 
umum negara. 

Pasal 56

(1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang 
bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD. 

(3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap 
pascakonflik yang terjadi di daerah. 

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan 
dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) 
dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana 
anggaran biaya.

(2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri. 

Pasal 58

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik yang telah berlangsung sebelum 
ditetapkannya Undang-Undang ini dapat terus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan 
kegiatan tersebut. 
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang ini.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012
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