


 Konflik diartikan adanya perbedaan pandangan atau
kepentingan antara dua pihak atau lebih yang 
menghambat pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

 Konflik dipandang sebagai fenomena sosial.
 Konflik sesuatu yang melekat dalam kehidupan

manusia baik secara personal, komunal, dan
institusional.

 Konflik menjadi sesuatu yang positif dan produktif
jika dikelola dengan benar.



 Setiap individu/kelompok berinteraksi untuk
memenuhi kebutuhannya.

 Keterbatasan akses terhadap sumber daya.
 Kekuasaan atau kekuatan antarkelompok yang 

tidak seimbang.
 Persepsi, harapan, dan tujuan yang berbeda.
 Kesenjangan sosial dan ekonomi

antarkelompok.



 Muncul sebagai respon atas ketidakadilan atau
kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

 Mempengaruhi orientasi dan tujuan individu atau
kelompok.

 Intensitas berlangsung secara dinamis dan terpola.
 Membutuhkan pendekatan dalam pengelolaan yang 

sistematis dan komprehensif.
 Jika tidak terkendali kerapkali menimbulkan tindakan

kekerasan.
 Dapat diarahkan secara positif.



 Konflik Struktural menjelasakan ketimpangan akibat struktur kekuasaan
yang tidak seimbang dalam melakukan akses dan kontrol sumber daya.

 Konflik Kepentingan menjelaskan pertentangan yang terjadi akibat
persaingan yang dirasakan menjadi kebutuhan yang secara nyata tidak
berkesuaian.

 Konflik Nilai menjelaskan pertentangan yang terjadi akibat perbedaan
sistem nilai atau keyakinan yang Jika tidak terkendali kerapkali dianut oleh
pihak terkait.

 Konflik Hubungan menjelaskan pertentangan akibat ikatan sosial atau
interaksi sosial antarpribadi, antarkelompok, antarkomunitas, dan
antarorganisasi.

 Konflik Data menjelaskan pertentangan akibat keabsahan dan
penggunaan metode analisis data yang digunakan untuk pengambilan
keputusan



 Interpersonal manusia sebagai individu sering mengalami pertentangan
dalam diri menyangkut nilai-nilai, harapan, pilihan dan komitmen.

 Intrapersonal pertentangan antara dua orang pada tingkat hubungan
personal.

 Antar Peran pertentangan antar dua orang atas dasar pembagian kerja
atau tugas (misalnya, manajer, petugas, penyelia dan pegawai)

 Antar Kelompok/Organisasi pertentangan yang terjadi antara dua
kelompok atau lebih yang memiliki kekuatan relatif seimbang atau yang 
berbeda (misalnya, militer dengan kelompok pro-demokrasi)

 Antar Komunitas pertentangan antara dua kelompok besar yang 
dipersatukan oleh wilayah, adat, agama, nilai-nilai, sejarah atau filsafat
tertentu.





 Arah dan tujuan menjadi terbatas dan masing-masing pihak
semakin berkurang sikap komprominya.

 Stereotipe semakin menguat.
 Semakin menghindari komunikasi yang membuka diri dan

membangun kepercayaan.
 Masing-masing kelompok semakin kohesif sebagai sebuah

kelompok (sikap asobiyah) dan semakin negatif terhadap kelompok
lainnya.

 Pemimpin dan kekuasaan politik semakin kuat dan tidak kenal
kompromi pada perubahan dan perbedaan.

 Tidak mengupayakan titik temu atau penyelesaian yang 
menguntungkan kedua belah pihak.

 Kurangnya inisiatif untuk membangun komunikasi dan upaya
perdamaian.



 Konflik merupakan perbedaan 
pandangan, kebutuhan, sasaran 
dan tujuan yang berpengaruh 
terhadap hubungan antara dua 
pihak atau lebih. 

 Kekerasan merupakan 
perkataan, sikap dan tindakan 
yang dilakukan oleh individu 
atau kelompok untuk menekan 
pihak lain yang berakibat pada 
kerugian, kerusakan secara fisik, 
mental, sosial dan lingkungan.






