


 Pendekatan Peka Konflik (Conflict Sensitive 
Approach)

 Pendekatan Pembangunan Peka Konflik
(Conflict Sensitive Development)

 Pengarusutamaan Perdamaian (Peace 
Mainstreaming)



 Dinamika Pembangunan di Indonesia dengan dinamika peruabahan daerah

mencakup; implementasi otonomi daerah/khusus, Pilkada, demokratisasi, Isu

pemekaran wilayah, local wisdom, investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan

pelaksanaan program pembangunan. 

 Kebutuhan para pemangku kepentingan di Aceh (pemerintah dan masyarakat sipil) 

dalam memformulasikan kebijakan dalam sistem penanganan konflik (conflict 

prevention and conflict mitigation).

 Tingkat Kriminalitas dan Kekerasan yang cenderung meningkat

 Pembangunan berpotensi menimbulkan konflik

 Tingginya biaya dan kerusakan akibat konflik

 Keterisolasian kesenjangan antarwilayah

 Keragaman masyarakat (suku, ras, agama dan kondisi sosial)





 Pendekatan peka konflik dalam pembangunan sebagai 
upaya pencapaian tujuan melalui berbagai intervensi 
(program/kegiatan) yang berdampak positif atau 
negatif berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 
melalui pemahaman terhadap lingkungan (context) di 
mana program itu dilaksanakan. 

 Keterpaduan analisis kebutuhan pembangunan dan
peningkatakan kerekatan sosial dan perdamaian.

 Mitigasi dan prevensi konflik dalam pelaksanaan
pembangunan



 Mengkaji tentang permasalahan (kesenjangan) dan kebutuhan 
dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan situasi 
damai dalam masyarakat.

 Mengkaji kondisi lingkungan (context) di mana seluruh elemen 
masyarakat berinteraksi.

 Mengenal interaksi antara para pemangku kepentingan dan
dinamika konflik dalam masyarakat.

 Menemukan alternatif tindakan (intervensi) berdasarkan
pemahaman terhadap masalah, konteks dan pemangku
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam
meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak
positif dari konflik.







Aspek
Perbedaan

Pendekatan Pembangunan 
Konvensional

Pendekatan Pembangunan
Peka Konflik

Kebijakan Arah pembangunan lebih diprioritaskan terkait dengan 
isu-isu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan 
kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar

Arah pembangunan lebih dititik beratkan pada isu-isu 
peningkatan kelompok masyarakat rentan,  kesenjangan 
pembangunan, keadilan, distribusi sumber daya dan 
perdamaian secara berkelanjutan.

Perencanaan Perencanaan lebih bersifat top-down dan administratif; 
Menggunakan pendekatan komprehensif ;
 Kewilayahan
 Administratif
 Substansi/sektor

Perencanaan topdown dan bottom-up dan partisipatif; 
Menggunakan pendekatan komprehensif dan integratif;
 Lintas wilayah
 Lintas sektor
 Lintas pelaku
 Dinamika perubahan

Pelaksanaan 1. Program pembangunan dilaksanakan oleh lembaga 
atau tanaga ahli yang kompeten di bidangnya

2. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan.
3. Dilaksanakan langsung oleh unit kerja teknis
4. Berorientasi pada hasil.

1. Program pembangunan dilaksanakan dengan 
melibatkan masyarakat, pemerintah hanya 
berfungsi sebagai regulator dan kontrol kualitas

2. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
3. Dilaksanakan melalui proses kerja lintas sektor 

dan forum musyawarah
4. Lebih mengutamakan proses daripada hasil

Partisipasi Masyarakat 1. Masyarakat hanya sebagai pemanfaat 
pembangunan

2. Melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan 
fungsinya

1. Masyarakat sebagai perencana, pelaksana, 
pemanfaat dan pengawas kegiatan 
pembangunan.

2. Berbagi peran dan memberikan kontribusi dalam 
pelaksanaan pembangunan

Dampak 1. Meningkatnya laju pertumbuhan
2. Meningkatkan kesenjangan antar wilayah dan 

antarkelompok
3. Eksploitasi sumber daya alam
4. Menigkatkan ketegangan akibat tidak meratanya 

distribusi sumber daya.

1. Mengurangi kesenjangan dan keterisolasian
2. Mempercepat kohesi sosial
3. Optimalisasi sumber daya alam
4. Mengurangi ketegangan antarwilayah dan antar 

kelompok



 Konteks merujuk pada lingkungan mikro dan 
makro (konteks geografis atau lingkungan sosial 
dimana konflik terjadi).

 Interaksi merupakan hubungan dua arah yang 
dapat berkontribusi dalam memperburuk atau 
mengurangi kekerasan dan potensi konflik.

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

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

 Masalah/Penyebab Menilai kesenjangan ‘gap’ 
antara harapan dan kenyataan. Penyebab 
merupakan faktor dominan yang mendorong 
peningkatan konflik atau kesenjangan 
antarkelompok dalam masyarakat.




