


 Melibatkan sejumlah proses yang mendukung, 
membangun dan memelihara prinsip-prinsip serta
praktek ang disepakati dan saling menguntungkan
pihak-pihak yang bersengketa/konflik

 Suatu komitmen dan tindakan yang dibangun
secara bersama dalam menangani masalah yang 
dihadapi untuk memperoleh pola penyelesaian
langsung terkait dengan peran dan fungsi-fungsi
masing-masing pihak.



 Memberikan alternatif solusi dari kebuntuan dengan
membangun distribusi pengelolaan dan peran masing-
masing pihak.

 Mempercepat proses pengenalan terhadap akar
konflik, potensi dan model pengelolaan yang dapat
dilakukan.

 Mengoptimalkan kapasitas para pemangku
kepentingan dalam menentukan kesepakatan
penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.

 Mengurangi dampak dari pola penyelesaian konflik
yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang 
besar.



 Kebijakan program dan proyek pembangunan dapat
menjadi sumber konflik, meskipun untuk tujuan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

 Kebutuhan penyelesaian konflik secara partisipatif dan
inklusif.

 Membangun proses dan prosedur kerja pembangunan
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

 Proses perubahan masyarakat dan kebutuhan
pembangunan yang selalu tidak seimbang sehingga
membutuhkan mekanisme penyesuaian dan adaptasi
untuk mencapai tujuan.

 Melibatkan berbagai pihak dan kepentingan dalam
pengelolaan pembangunan.



 Perkembangan teknologi baru yang memberikan pengaruh
positif dan negatif terhadap interaksi antarkelompok.

 Komersialisasi dan eksploitasi sumber daya yang dimiliki suatu
daerah tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan
sehingga dibutuhkan metode atau cara untuk
mengendalikannya.

 Urbanisasi yang tinggi akibat tuntutan ekonomi.

 Pasar bebas menyebabkan persaingan tidak sehat.

 Mekanisme pengambilan keputusan yang membutuhkan
keterlibatan berbagai pihak dan ragam kepentingan.

 Mekanisme penyelesaian masalah yang mampu mengantisipasi
perubahan sosial, transisi dan ragam kultural.











 Kompetisi: Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keputusan
yang cepat dari kepentingan salah satu pihak yang sangat vital.

 Menghindar: Tindakan yang diambil untuk memberikan ruang
sementara bagi para pihak dalam mendinginkan ketegangan.

 Akomodasi: Tindakan yang dilakukan untuk memberikan
kesempatan terhadap pihak lain yang lebih besar dengan tujuan
menjalin hubungan baik.

 Kompromi: Tindakan yang dilakukan pada saat kedua belah pihak
merasa persoalan yang diperselisihkan memiliki kepentingan yang 
sama dengan tetap menjaga hubungan baik yang lebih utama.

 Kolaborasi: Tindakan yang diambil kedua belah pihak untuk
membangun situasi menang-menang dan saling menguntungkan.




