
BAB II

KAJIAN PUSTAK,A.

2.1 Pengertian konflik

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang

memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan,

kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya
.il

yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan

sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala

tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model

kekerasan yang terkecil hingga peperangal.

lstilah'konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang

berarti bersama dan "fligere" yangbeofti benturan atau tabrakan. Pada umumnya

istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertetrtangan dan

pertikaian antar p.ibadi melalui dari koniik kelas sampai pada pertertangan dan

peperangan intemasiotral.

Coser metrdefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap

nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan

sumber-sumber pertetrtangatr dinetralisir atau dilalgsungkan atau dieliminir

saingarmya.

.{orflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertedargar. Sedangkan

konflik sosial yaitu pcrtcnlangan antar EoggotE atau masyffskst ysog bqrsif0t



menyeluruh dikchidupan. Konllik yaitLr proses pencapaian lujuan dengan cara

melemahkan pihak larvan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang

bcrlangsung dengaa meliba&an orang-orang atau kelompok-kelompok yang

saling menantang deDgan ancaman kekerasan.

Menurut La*'ang (1994) konflik dia(ikan sebagai perjuangan untuk

memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, stat'rs, kekuasaan dan sebagainya
I

d nana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memDerol€h keuntugan tetapi

juga untk menundukkan pesaingnya. Konllik dapat diartikan sebagai benturan

kekuaran dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam

proses perebutan sumber2 kenasyaiakatan (ekonomi, politilqsosial dan budaya)

yang relatifterbatas.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik

adalah percekcokan, perselisihan dan pertentatrgal yang terjadi antar anggota atau

masyamkat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara

saling metrafltar1g dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu

benhrk intemksi sosial anhra satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat

yang ditandai dengan adanya sikap saling menganc^m, meneka.n, hingga saling

menghmcurkaD-

Konflik sosial sesunggulnya merupakan suatu prcses bertemunya dua

pihak atau lebih yang mempunnyai kepentingan yang relative sama lerhadap hal

yang sifalnya lerbatas.



Dalam bentukDya yang cktrem, konflik itu dilangsungkrur tidak hanya

sckedar uqhrk mempertalankan hidup dan eksistensi, al(ar ietapi juga betujuan

sampai ketarafpembinasaan eksistcnsi omng atau kelompok lain yang dipandang

sebagai lawan atau saingaan;a.

2.2 B€ntuk-bcntukkodflik

- 
Secam garis besar berbagai konllik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan

ke dalam beberapa bentuk konJlik berikut ini :

a. Berdrsarkansifatnya.

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan

konflik konstruktit

l. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang,

rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak

lah. Pada konflik ini tedadi bentokan-benhokan fisik yang

mengakiba*an hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso,

Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

2. Konflik Konsluktil

Merupakan konflik yang berifat fingsional, konflik ini muncul karena

adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi

suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkao suatu koosensus dari

berbagai pendapat tersebut dan menghasilkao suatu !,erbaikan. Misalnya

perbedaan pen<iapat dalam sebuah organisasi.



b. Bcrdasarkan posisi pelaku yarg berkonflik

l. Konllik Vertikal

Merupakan konfiik antar komponen masyarakat di dalam satu stniltr

yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang tedadi artara atasan

dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2. KonJlik Horizorlal

Merupakan konllik yang terjadi antara individu atau kelompok yang

t{

memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konllik yang terjadi

antar orgatusasl massa.

3. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi

sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertenta,lgan

yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Soekarto (1 992) membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang tedadi antara dua

individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.

2- Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yar1g timbul akibat

perbedaan-perbedaan ras.

3. Konflik atau perteotangan antaE kelas-kelas sosial, yaitu konllik yang

terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan altar kelas sosial.

4., Kooflik atau pertedangan politik, yaitu konflik yary te.jadi akibat

adanya kepelrtil1ga,lr atau tujuar politis seseom[g atau kelompok.



5. KonJlik atlu pertontaogan yang bercifat htemasional, yaihr konllik yang

te{adi karcna perbedaar kepetrtingatr yang kemudian berpengaruh pada

kedaulatan negara.

Sementara itq Ralf Dahredorf (1986) meEgatakar bahwa konflik dapat

dibedakan atas empat macarn, yaitu sebagai berikut :

1. Konllik antara atau yang terjadi dalam peanan sosial, atau biasa disebut

dengan konllik pemn. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana

1-

individu menghadapi harapanharapan yang berlawanan dari bermacam-

macam peranan yang dimilikinya-

2. KoDllik antara kelompok-kelompok sosial.

3. Konflik antam kelompok-kelompok yang tercrganisir dao tidak

terorganisir.

4. Konflik antam sahEn nasional, seperti antarpartai politik, antar negarE,

atau orgadsasi intemasio[al-

2.3 F'aktor-faktor penyebab terjadinya konflik

Para sosiolog berpendapat baiwa akar dari timbulnya konllik yaitu adanya

hubungan sosial, ekonomi, politik yang akamya adalah perebutan atas sumber-

sumber kepemilikan, status sosial dan kek-usaan yang jumlah ketersedlaanya

sangat terbatas detrgan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Ketidalsnerataatr pembagian aset-aset sosial di dalarn masyarakat tersebut

dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan

pihak-pihak te entu berjuang urrtuk mendapdkannya atau menarnbahiDya bagi

yang pelolahan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara piha.k yang telah
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mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaia umuk ,nempertahankan

da,Ir bisa juga mcnambahinya. Pihali yarrg cenderung mempertahankatr dan

menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusalra

mendapatkannya discbut sebagai status nced. Pada dasarnya, secam sederhana

penyebab konflik dibagi du4 yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, ya[g aninya adalah struktur masyarakat yang

mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agam4 ras dan majemuk

\
sosial dalarn arti perbedaan pekegaan dan profesi seperti pctani, buruh,

pedagang, pengusal4 pegawai negeri, militer, \r'artawan, alim ulama,

sopir dan cendekiawa.n. Kemajemukaa horizontal-kultuml menimbulkan

konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai

karalleristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya terscbut ingin

mempertahankal kalakteristik budayanya tersebut. Dalam masyaiakat

yang struktumya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang meojadi

pegangan bersam4 konflik yarg terjadi dapat menimbulkan perang

saudara-

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya strukhf masyaf,akat yang

terpotarisasi berdasarkan kekayaarL pendidikaq dan kekuasaan.

Kemajemukan vertikal dapal Eenimbulkan konflik sosial kerens ada

sekelompok kecil masyarakat yang meniliki kekayaa!, pendidikan yang

mapaq kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar

tidak alau kuang memiliki kekayaar, pendidikan rendah, dan tidak

memiliki kekuasaan dan kewelangan.



Pembagian mesyarakat seperti ini merupakrm benih subur bagi timbulnya

konflik sosial. Namun beberapa sosiolog me4jabarkan banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik-konfl ik. diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan

konflik antar individu.

Dalam konflik-konJlik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan

pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan

ii

laqainya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebogai

pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk peinusnahan

simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di

dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter

yang s.rma sehingga perbedaan pe[dapat, tujuan, keinginan tersebutlah

yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial-

2. Perbedaan kebudayaan.

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konJlik antar

individq akatr tetapi bisa juga antar kelompok Pola-pola kebudayaan yang

befteda akan menimbulkau pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku

yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas.Selain itu,

pe$edaan kebudayaan akan mengakibatkan adatrya sikap etnosentdsme

yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya

.adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yaog ada di dalam

kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikiar, maka sikap ini akan

memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaaL
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3. Perbcdaill kepentingan. Mengejar tujuan kepeltilgan masing-masing yang

berbeda-bed4 kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonllik unnih

mempercbutkan kesempatan dan sarana.

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tercebut diatas

sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikiaa perubahan-

perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga

tedadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubalran-perubahan sosial yang

1-

cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubalnya sistem nilai-niiai yang

berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini

akan melyebabkar perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

2.4 Dampak dari adatrya konflik terhadap masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah

suntu proses yang bersifat disosiatif Namun demikiarq sekalipun sering

berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konilik itu sering pula

mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Korflik-konflik yang

berlangsung dalarn diskusi misahya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran

yang kurang terkaji secara benar akao tenisil- Positif atau tidaknya akibat

konllik-konllik memang tergantung dari persoalan yarg dipertentangkaq dan

terganhmg pula dari strultur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik-

Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

a. Dampak positif dari adaaya konflik

l. BertambahDya solidadtas intem dan msa iFgroup suatu kelompok-
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Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas

antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akalr menhgkat

sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi nomlal

sulit dikembangkan, akan la.rgsung medngkat pesat saat teiadinya

konllik dengan pihak-pihak luar.

2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga

rnasyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memai-okan peranan

ii

tertentu di dalam masyaEkat.

Dampak negatif dari adatrya konflik

1. Hancumya kesatuan kelompok.

Jika konllik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan

atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok temebut akan

mengalami kehancuran.

2. Adanya perubahan kepribadian irdividu. Artinya, di dalam suatu

kelompok yang mengalami konflik, maka seseomng atau sekelompok

omng yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi

beringas, a$esif dan mudah mamb lebihJebih jika konflik te$ebut

berujung pada kekemsan.

3. Hancumya nilai-nilai dan norma sosial yaog ada. Antara nilai-nilai dan

norma sosial dengan konflik terdapat hubugan yatrg bersifat

. korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada

hanoumya nilai-nilai dan oorma sosial akibat ketidakpatuhan alggota

masyarakat akibat dari konflik.



2.5 Manajcmen Konflik

Manajemen Konflik lvtenurut Ross (1993) bahwa manajemen konllik

nerupakan langkahJangkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam

rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mutrgkirl atau tidak

muogkin menghasilkan suatu aklir berupa penyelesaian kontlik dan mungkin atau

tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kcatif, bermufakat, atau

agiesia Manajemen konllik dapat melibatkan bantLran di sendiri. kerjasama

dalam memecahkan masalah (dengan atau tanlla baituan pihak ketiga) atau

pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berodenlasi

pada pros€s manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk

perilalru) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan

penafsiran terhadap konfl ik.

Fisher dkk (2004) merygunakan istilah transfo.masi konflik secara lebih

umum dalam menggarnbarkan situasi secara keseluuhat.

1, Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konllik yang

keras.

2. Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan

melalui persetujuan damai.

3. Pengelolzran Konllik, beaujuan

kekemsan dengan mendoro[g

: pihakpihak ya.ng terlibat.

untuk membatasi dan menghindari

perubahan perilaku positif bagi
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4. Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konllik dan berusaha

membangun hubuagan baru dan yaog bisa talan lama diaotara

kelompokkelompok yang bermusuhan.

5. Transfonnasi Korflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan

politik yang lebih luas dar berusaha mengubah kekuatan negatif dari

peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positil'.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan

ii

dalam mengelola konllik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan talap

sebelumnya misalnya pengelolaar konflik akan mencakup pencegahan dan

penyelesaian konllik.

2.6 Usaha mengatasi ko lik sosial

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat

menggabungkan (associalive processes) dolr proses sosial yang mencelailart

(dissociattue prccesses). Proses sosial yary bersifat asosiatif diarahkan pada

teruujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas.

Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatifmeagarah pada terciptatrya nilai-

nilai negatif atau asosial, seperti kebencia& permusuhan, egoisme, kesombongan,

perteltangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat

dikatakan Eos€s positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif.

Sehubrmgan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosidif d4pat digunakan

sebagai usaha menyelesaikankonflik.

Adaprm bentuk penyelesaian konllik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi-

mediasi, arbitrosi. koersi (paksaan), ddtente. Urutar ini beidasarkan kebiasaan
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orang meDcari penyelesaia[ suatu masalah, )-akni cara yang tidak fomal lebih

dahulu. kemudian cara yang fomral, jika cara pertama membawa hasil.

Menurut Nasikun (2003). bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam

vaitu:

l. Korslliasi (c o n c i I i a t i o n)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembagalembaga terte[tu

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan

ti

keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang bcrlawanan mengenai

persoalan-persoalan yang meleka pertentangkan-

2. Mediasi (mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihal( yang

bersengketa bersama-sama sepakat untuk memb€rikan nasihat

nasihalnya tentang bagaimaoa mereka sebaiknya menyelesaikan

pertentangan mercka.

3. Arbitrasi berasal dari kata latin arbitriuil, artinya melalui pengadilan,

dengan seomng hakim (arDiler) sebagai pengambil k€putusaL Arbihasi

berbeda dengan konsiliasi dall mediasi. SeoEtrg arbiter meflrberi

keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersetrgketa" artinya

keputusan seorang hakim harus ditaali. Apabila salah satu pihak tidak

menerima kepuhrsan itq ia dapat naik banding kepada pengadilan yang

lebih tinggi sarnpai instansi pengadilan nasiona.l yang tertinggi.

4 Perwasilan
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Di dalarn hal ini kedtLa belah pihak yang betentangan bersepakat untuk

mernberikan Leputusaa-keputusan tertentu tintuk me[yelesaikan konllik

1,ang terjadi diantara mereka-

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar : 2.1
Ke.argki Pemikiran

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha

Pengerolaan Konflik Sosial oleh Pemerintah

Usaha Penoegahan
Konflik Sosial :

Usaha Penyelesaian
Konflik Sosial :

1_

2.
3-

Faktor SOP
Frktor Dana
Faktor SDM

Tercapainya Tujuan
Pengelolaan Konflik

Sosial yang Efekifdan
Efisien
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