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ANALISIS Konflik itu?

 Suatu kajian sistematis tentang profil, 
penyebab/akar masalah, pelaku dan faktor-
faktor yang mendorong konflik dan
perdamaian.

 Analisis terhadap berbagai isu, kebutuhan
dan strategi dalam membangun
perdamaian.

 Alat bantu dalam memahami konteks dan
situasi dalam rangka pencapaian tujuan.



JENIS Analisis Konflik

 Analsisi Dimana (Where) ? yaitu kajian mendalam untuk
memetakan konteks ruang dan tempat dimana konflik itu terjadi
mencakup kondisi sosial dan geografis.

 Analisis Apa (What) ? yaitu kajian mendalam tentang apa yang 
menjadi faktor penyebab atau akar masalah yang menimbulkan
peningkatan intensitas konflik.

 Analisis Siapa (Who) ? yaitu kajian mendalam untuk memetakan
peran dan kekuatan hubungan para aktor (pelaku) yang terlibat
dalam konflik

 Analisis bagaimana (How) ? yaitu kajian mendalam tentang
faktor-faktor apa saja yang mendorong (dividers) eskalasi konflik
dan yang mendorong upaya perbaikan hubungan (connectors) 
dan perdamaian.



PRINSIP Analisis Konflik

Menyeluruh (comperhensive)
Keterpaduan (Integrated)
 Partisipatif
Berdasarkan fakta dan data (evidance

based)
Keterbukaan
Akuntabel



DO NO Harm Frameworks

Langkah 1 Memahami Konteks Konflik
 Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial berkaitan dengan program pembangunan.
 Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan kerawanan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan

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

Langkah 2 Analisis Pemecah (Dividers) dan sumber konflik
Langkah 3 Analisis Perekat (Connectors) dan Kapasitas Lokal untuk Perdamaian
Langkah 4 Analisis Bantuan dan Program Pembanguan

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

Langkah 5 Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik melalui Transfer Sumber Daya dan Pesan
Etis (nilai)
 Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) berdampak pada pemecah dan sumber

konflik?
 Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) pada perekat dan kapasitas lokal untuk

perdamaian

Langkah 6 Memformulasikan Pilihan Program
Jika suatu elemen program pembangunan berdampak negatif terhadap pemecah (dividers)—penguatan sumber
ketegangan atau
jika elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap melemahnya perekat (conncetors) dan kapasitas lokal
maka, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk meminimalisasikan pemecah (dividers) dan memperkuat
perekat (connectors).

Langkah 7 Uji Pilihan dan Redesain Program
Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman;
 Apa dampak potensial pemecah atau sumber konflik?
 Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal untuk perdamaian?
 Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk meredesain program.



ANALISIS DIMANA (WHERE)



ANALISIS Dimana (Where)

 Mendeskripsikan kondisi sosial dan geografis
tempat dimana para pelaku atau kelompok
berkonflik.

 Mendeskripsikan kondisi tata ruang dan
karakteristik kewilayahan termasuk sumberdaya
alam dan sebaran penduduk yang berpengaruh
terhadap pola kehidupan dan dinamika konflik
yang terjadi.

 Memperkirakan perubahan sosial akibat pengaruh
kodisi geografis, ruang dan sumber daya.



PROSES Analisis Dimana

 Mengidentifikasi dimana peristiwa konflik terjadi.

 Gambarkan kondisi geografis dari lokasi atau tempat dimana konflik

terjadi dengan memberikan batasan ruang/wilayah, pemukiman, 

administrasi dan karakteristik topografis lainya.

 Gambarkan kondisi sumber daya dan produksi yang ada di wilayah

bersangkutan.

 Gambarkan secara lengkap pusat kota/pemerintahan, pemukiman

berserta karakteristiknya, kawasan industri, kawasan pertanian-hutan-

pantai, pusat ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur jalan utama,  dsb.

 Gunakan data kependudukan untuk mengetahui profil kondisi sosial

ekonomi masyarakat.

 Deskpripsikan secara keseluruhan kondisi sosial dan letak geografis untuk

lebih memahami karakteristik dan ruang interaksi fungsional dalam suatu

wilayah



PETA Geografis



ANALISIS APA (WHAT)



ANALISIS Apa (What)?

 Menggali isu, kepentingan dan pandangan para

pelaku atau pemangku kepentingan yang menjadi

masalah utama dari konflik yang terjadi.

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya

konflik.

 Mengidentifikasikan dampak dari konflik.

 Menemukan kesenjangan (gap) antara kebutuhan

dan pencapaian tujuan.



PROSES Analisis Apa

 Lakukan kajian mendalam menyangkut berbagai isu, keluhan, keberatan dan

masalah yang paling mendasar dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

• Apa yang menjadi pokok persoalan atau keberatan yang dari masing-masing pihak?

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

• Apa masalah utama yang menimbukan rusaknya hubungan diantara para pihak? 

 Jawab pertanyaan tersebut akan menentukan jenis masalah utama (inti) yang akan

diletakkan sebagai batang. Misalnya perebutan lahan parkir, pemagaran lahan

kelapa sawit oleh masyarakat, perkelahian antarpemuda, tingginya pengangguran, 

pengusiran warga, dsb.

 Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu muncul. Dengan menempelkannyan

di bawah masalah inti sebagai akar. Setiap jawaban kemudian diajukan

pertanyaan yang sama untuk masing-masing jawaban hingga ditemukan jawaban

akhirnya. 

 Identifikasikan “akibat apa saja yang ditimbulnya dari masalah tersebut?”. Tuliskan

semua jawab dari masalah tersebut dalam bagian daun dan ranting pohon dan

buahnya.



POHON Masalah



Kemiskinan

Angka Kematian Bayi

???



ANALISIS SIAPA (WHO)



ANALISIS Siapa (Who)?

 Mengidentifikasi para pelaku atau pemangku

kepentingan yang terlibat dalam konflik.

 Mengidentifikasi tingkat hubungan antarpelaku

yang terlibat dan mempengaruhi eskalasi konflik.

 Mengidentifikasikan isu atau kepentingan yang 

diperjuangkan oleh masing-masing pelaku

 Memetakan peran para pelaku yang terlibat

dalam konteks dimana konflik itu terjadi.



PROSES Analisis Siapa

 Mengidentifikasi aktor konflik; Ajukan pertanyaan siapa aktor atau
pemangku kepentingan (kelompok-kelompok) yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan. Misalnya; kepala desa, camat, LSM, masyarakat, 
petani, perguruan tinggi, pengacara, polisi, dsb.

 Mengidentifikasi Aktor Utama Konflik; menentukan siapa saja aktor atau
kelompok yang secara langsung berhadapan dan terlibat dalam konflik.

 Mengidentifikasikan aktor sekunder dan (pendukung) konflik; menemukan
siapa saja aktor atau kelompok yang secara tidak langsung berhubungan
dengan konflik tetapi memiliki pengaruh dalam mendukung pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik.

 Mengidentifikasikan aktor-aktor lain dalam konflik; menemukan siapa saja
aktor lainnya (diluar aktir utama dan pendukung) yang memberikan
kontribusi positif dan negatif dalam upaya perdamaian.

 Pengaruh dan Kekuatan hubungan; memetakan pengaruh dan kekuatan
hubungan antaraktor atau pemangku kepentingan diatas terhadap isu, 
masalah atau kepentingan dalam konflik.



PETUNJUK Visual



SOSIOGRAM



ANALISIS BAGAIMANA (HOW)



ANALISIS Bagaimana (How)

 Memetakan bagaimana proses konflik terjadi.

 Mengidentifikasi Faktor-faktor yang dapat memicu

konflik (dividers) dan perbaikan hubungan

(conncetors) atau perdamaian para pelaku atau

pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik.

 Menemukan pembelajaran dan kapasitas lokal

yang dapat mendorong perdamaian termasuk

pengalaman yang digunakan untuk menyelesaikan

berbagai konflik yang dihadapi.



PROSES Analisis Bagaimana

 Identifikasikan apa saja yang menjadi faktor-faktor
pemecah (dividers) konflik.

 Identifikasikan apa saja yang menjadi faktor-faktor
perekat (conncetors) hubungan antarkelompok.

 Analisis bagaimana dampak pemanfaatan sumber
daya terhadap faktor-faktor pemecah konflik

 Analsisi bagaimana dampak pemanfaatan sumber
daya terhadap faktor-faktor perekat perdamaian.

 Deskripsikan secara menyeluruh kapasitas lokal dalam
mendorong perdamaian dan pencapaian tujuan
pembangunan



FAKTOR Pemecah dan Perekat



SIRIP Ikan


