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1.I Latar Belakatrg Petrelitian

Masalah keamanan dan ketcrtiban umum yang lazim disebut Cengan social

order mer,jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia ditcngah cra reformasi dan

dcmokratisasi yang sedang berjalan sekarang ini. Dalam bidang keamanan

i
menuntut adanya konitmen bersama yang kuat bagi segenap komponen bangsa

untuk mengelolanya. Ditambahkan lagi dengan adanya persoalan-persoalan

lainnya seperti separatisme yang selalu meng.urcam serta konflik-konJlik sosial

yang berkepanjangan yang menelan banyak korban baik materi bahkan nyawa

sekalipun belum dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut Simon Fisher dkk (2004;4) mendefenisikan koDflik sebagai

hubungan yang tidak cocok adara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok),

temasuk dalam cara mencapai sasaradtujuan merek4 semeotara kekerasan

didefelisika[ sebagai sebuah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau

sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial lingkungan dan

atau meoghalaogi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secam

penuh.

Dad pendapat diatas, dapat kita pahami bahwa ada perbedaan antara

konflik dan kekerasan. Bila ditelusuri lebih lanjut perbedaaonya antan keduanya

terletak pada bentuk dan bagaimana pengelolaan serta cara penyelesaiarmya.

Konllik akan menghasilkan kondisi yang harmonis setelah tercE)ailya suatu



kesepalGtan- Ada beberapa penyebab timbulnya konflik antara lain adalal

kemakmuran yang tidak merat4 akses dan kekuasaan yang tidak seimbang, serta

kesenjangan sosial.

Dengar demikian, penyelesaian korflik-konllik sosial dan pemulihanaya

diperlukan proses rekonsiliasi sosial politik yaag seungguh-sungguh dianlara

berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah konflik golongan dan etnis,

perbedaan pandangan sosial politik, se a p€rbedaan keyakinan agama.
.ii

Konflik sosial di Kabupaten ini tergolong cuL:up dnggi terutana konllik

yang berkaitan dengan Iahan perkebunan, konflik etnis maupun konflik sumber

daya alam. Kabupaten Pelalawan memiliki l:uas 13.924,94 Km2 datr pada awal

terbentunya terdiri dari 4 KecamatarL yaitu Kecamalal Langgam, Pangkalan

Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Dalan perkembalrgannya Kabupaten

Pelalawan secara administratif terdapat 12 wilayal kecamatan, yaag meliputi 106

Desa dao 12 kelumhan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan yaitu

kecamatan Bandar Seikiialg dan Bandar Petalangan.

Sektor perkebunan terutama sawit dan karet memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap perekooomian Kabupaten Pelalawan. Pe*ebunan kelapa sawit

mendominasi hampir di semua Kecamatan di kabupaten ini. Dengan begitu

luasnya perkebuoan di Kabupaten Pelalawan, dan tingginya

penduduk di daemh ini tidak menutup kemuogkinan akao banyak terjadi konflik

sosial. :- 
.

Berdasarkatr observasi yang penulis lakr:kan bahwa penanganan konflik

sosial oleh Pemerintah Daerah tem€but belum maksimal dilakukan karena



penalganan yang dilakukan selama ini masih bersifat memadafilkal api semata,

disatu sisi akar permasalahan kolllik sosial tersebut sedikit mendapatkan

perhatian dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian penulis tertarik untuk

me[eliti masalah tersebut dengan judul : 'Faktor-faktor yatrg Mempengaruhi

Usaha Pengelolaan datr Resolusi Konflik Sosial di Kabupaten Pelalawan'.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pers&lan di atas, maka dirumuskan peonasalahao

penelitian ini sebagai berikut: "Apa saja faktor yang mempengaruhi Usaha

pengelolaan dal resolusi Lonllik sosial di Kabupaten Pelalawan?"

1.3 Maksud daq Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha menelusuri, mengungkap dan menganalis faktor-

faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan konllik sosiat di Kabupaten

Pelalawan dengatr memberikan penekanan-penekanan sebagai berikut : "Untuk

mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi usaha

pengelolaatr datr resolusi konllik sosial di Kabupaten Pelalawatr?"

1.4 Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan luaran, antam lain :

a Meryhasitkatr artikel ilaiah yary siap rmtuk dipublikasikan

prosiding/jumal Nasional.

t. Momfasititasi mahasiswa shata satu (Sl) dalam menyelesaikan

athir.
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