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BAB. II 

PENDEKATAN TEORITIS 

 

Dalam bab ini, akan di bahas kajian teoritis yang digunakan sebagai dasar 

penuntun dalam analisa data secara holistik. Menurut Budiardjo teori adalah 

generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Tentang menyusun 

generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep yang lahir dalam pikiran 

(mind) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai 

sebagai batu loncatan. Lebih spesifik Kerlinger menjelaskan teori adalah 

serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar 

konsep. Dalam kerangka itu, maka penulis memberikan penekanan pada aspek-

aspek subtansial, yang secara teoritis memiliki korelasi. Dengan demikian aspek-

aspek tersebut dikonsepkan dalam poin-poin sebagai berikut: 

 

A. KONFLIK. 

1. Pengertian Konflik  

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu 

dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah 

menyangkut fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. 
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Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik 

merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat 

pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan 

kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 

hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik 

dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang 

terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna 

dapat menciptakan konflik.  

Sementara itu, konflik bisa diartikan menjadi dua hal. Pertama, perspektif 

atau sudut pandang yang menganggap konflik selalu ada dan mewarnai segenap 

aspek interaksi manusia dan struktur sosial. Kedua, konflik sosial merupakan 

pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan, dan gerakan perlawanan. 

Soerjono Soekanto menyebutkan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, 

yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya 

dengan jalan menantang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan atau 

kekerasan
1
.  

2. Cara Pandangan  Masyarakat Tentang Konflik 

Dari pemahaman di atas menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berarti 

kekerasan atau peperangan. Hal itu karena banyak konflik yang sebenarnya masih 

tersimpan dan belum muncul ke permukaan atau yang sering kita sebut sebagai 

konflik laten (tersembunyi). Kita bisa menyimpulkan bahwa sekecil apapun 

perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah suatu konflik, walaupun konflik ini 

belum begitu berdampak negatif kepada masyarakat. Namun demikian, jika hal ini 

                                                           
1 S. Soerjono, Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan sosiologi, (Sinar Grafika cet I),hal 

78  
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tidak kita kelola dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan perbedaan 

pendapat bisa berubah menjadi konflik kekerasan. 

Setiap masyarakat memiliki cara pandang tersendiri atas konflik yang 

terjadi di lingkungannya. Cara pandang ini sangat tergantung pada kerangka 

konseptual umum, atau budaya masyarakat yang melingkupinya. Cara pandang 

yang berbeda-beda inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan makna konflik 

antara masyarakat yang satu dan lainnya, yang kemudian memunculkan cara 

pandang tentang konflik.
2
  

Cara pandang itu antara lain; pertama, yang menyatakan bahwa suasana 

harmoni itu normal, kalau ada konflik maka keadaan itu tidak normal. Ada yang 

menganggap pandangan itu salah karena menganggap konflik merupakan sesuatu 

yang alamiah. Konflik itu normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada 

interaksi antarmanusia. Kedua, yang menyatakan bahwa konflik dihasilkan oleh 

perbedaan kepribadian. Bagi sebagian orang mungkin ini dianggap salah karena 

ada yang berpendapat bahwa konflik terjadi karena ada perbedaan sikap dan 

persepsi dalam relasi antarmanusia. Ketiga, yang menyatakan bahwa konflik dan 

pertentangan itu sama, sementara ada sebagian masyarakat yang menganggap 

berbeda karena pertentangan hanya perbedaan opini, sedangkan konflik lebih 

menunjukkan ancaman. Pertentangan dibatasi oleh kewajaran, sedangkan konflik 

disertai ancaman, kemarahan bahkan seringkali dilakukan secara irasional. 

Keempat, yang menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa luar biasa yang 

dapat merusak, tetapi dapat diselesaikan. Namun demikian, ada juga yang 

menyatakan sebaliknya. Kelima, konflik merupakan suatu proses karena dilihat 

                                                           
2 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi, Modul UT (Jakarta: Depdiknas, 2000), hal. 8-9, Lihat juga Liliweri, hal. 
246.  
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sebagai suatu yang sedang terjadi, bersifat non zero sum game, produktif dan 

dapat dikelola. Keenam, konflik bersifat alamiah sehingga tidak dapat dielakkan. 

Oleh karena itu, konflik dapat diselesaikan atau akan selesai dengan sendirinya.
3
 

Banyaknya cara pandangan tentang konflik inilah yang menyebabkan sulitnya 

menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal itu karena masyarakat memiliki 

pandangan masing-masing tentang cara menyelesaikan konflik, sesuai cara 

pandangan mereka tentang konflik, sebab setiap sudut pandang tentunya memiliki 

konsekuensi masing-masing dalam upaya mencari jalan keluarnya. 

Para teoritisi konflik banyak berpedoman pada pemikiran Marx, meskipun 

memiliki pemikiran sendiri yang berlainan. Tokoh-tokoh teoritisi konflik 

diantaranya Ralf Dahrendorf dan Randall Collins. Dahrendorf berpendirian bahwa 

masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, sehingga teori 

sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. 

Dahrendorf juga mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan 

konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Tokoh lainnya Collins 

menjelaskan bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial sehingga 

tidak menganggap konflik itu baik buruk. Collins memandang setiap orang 

memiliki sifat sosial tetapi juga mudah konflik dalam hubungan sosial mereka. 

Konflik bisa terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan oleh 

seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulannya. Ia melihat orang 

mempunyai kepentingan sendiri-sendiri , jadi benturan mungkin terjadi karena 

adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. 

 

                                                           
3 Ibid, hal. 246-247. 
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3. Pendekatan Terhadap Konflik. 

Ada banyak teori sosial yang dapat diuraikan untuk mendekati konflik sosial 

yang ada, antara lain adalah terori Marxis. Teori Marxis ini dikembangkan dari 

literatur Marx tentang kelas dan konflik kelas. Para pengikut Marx ini telah 

melakukan elaborasi terhadap Marx, bahwa bukan hanya dominasi dalam bidang 

ekonomi, tapi dominasi juga terjadi dalam pelbagai bidang lain, seperti 

kebudayaan, pendidikan, politik, yang mana bisa nenjadi akar atau salah satu 

kemungkinan munculnya konflik sosial.
4
  

Realitas sosial masyarakat adalah sebuah sejarah pertentangan antar kelas 

atau golongan. Orang merdeka dan budak-budak, penguasa dan yang dikuasai, 

kaya dan miskin, bodoh dan pintar, penindas dan ditindas, selalu berada dalam 

pertentangan yang tiada habisnya. ini merupakan gambaran realitas kehidupan 

manusia yang selalu kontradiktif dengan sendirinya pertentangan pun kekal 

adanya
5
. Meskipun demikian perlu juga diingat bahwa ada faktor-faktor lain yang 

menjadi pendorong terjadinya pertentangan tersebut, antara lain adalah faktor 

dominasi dan kepentingan.  

Munculnya pertentangan itu karena masing-masing mengejar untuk 

mewujudkan dan mempertahankan kepentingannya, sebab manusia sesungguhnya 

tidak puas dan tidak pernah akan puas dengan apa yang sudah dimiliki. Menurut 

Marx, pertentangan berkaitan dengan posisi masing-masing terhadap sarana 

produksi yang ada. Masing-masing kelompok berusaha untuk memperebutkannya. 

Kelas pemilik mendominasi sehingga memaksa kelas yang tidak memiliki untuk 

memuaskan keinginan dan kelas yang mendominasi. Di sinilah muncul 

                                                           
4 Shindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modem oleh Max Horkheimer dalam 

Rangka Sekolah Frankfurt, (Gramedia, Jakarta, 1983), hal. 53. 
5 Siahaan, Hotman, M., Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, (Erlangga,Jakarta, 1986), ha 180. 
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ketidakpuasan dan kelas yang merasa tereksploitasi dan segera akan berontak 

melawan kelas dominan. Demi mengatasi perlawanan dan kelas bawah, maka 

kelompok yang dominan antara lain dengan kekuatan modalnya akan segera 

menggandeng penguasa dengan kekuatan negaranya untuk membendung 

kelompok pemberontak
6
.  

Pendapat Marx tentang konflik kelas ini telah diperluas oleh Teori Kritis, 

karena menurut Teori Kritis bahwa pertentangan itu dapat terjadi dimana-mana 

dalam kelompok masyarakat, tidak hanya dalam arti dominasi ekonomi politik, 

sebab masih ada aspek lain yang bertautan dengan kehidupan Manusia, misalnya 

budaya, hukum, gender, ras atau suku dan Agama
7
. Hal ini sangat mungkin karena 

adanya ketidak-samaan sosial, dimana ada kelompok atau kelas yang dieksploitasi 

oleh kelompok yang lebih dominan atau lebih berkuasa
8

. Dengan adanya 

eksploitasi, manusia bukan jadi dirinya, manusia diasingkan (teralienasi) dari 

dunianya, dirinya dan sesamanya. Manusia hanyalah sebagai sebuah obyek yang 

berdaging. Atau dapat dikatakan bahwa dengan kekuasaan orang dapat 

menundukkan atau menguasai dan memutuskan relasi-relasi yang integrative 

dengan diri, sesama dan lingkungan. 

Pendapat Marx ini, disanggah sekaligus diperluas oleh Weber dengan 

mengatakan bahwa terjadinya konflik itu bukan hanya karena alasan perebutan 

sumber daya ekonomi, tapi juga karena secara politik orang memperebutkan 

kekuasaan dan dominasi individu dan kelompok yang sama terhadap pihak lain. 

                                                           
6 Sanderson Stephen K. MakroSosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, edisi 2. 

(RajaGrafindo Persada,Jaya 2000) hal 12. 
7 Ben Agger, Cultural Studies as Critical Theory, (Falmer Press, Philadelphia, USA, 1992), hal. 9. Lih Ben 

Agger, (teje.Nurhadi),Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinva, (Judul asli: Critical Social 

Theories: An Introduction), (Kreasi Wacana, Yaogyakarta, 2003), hal. 9 
8 Sanderson Stephen K. MakroSosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, edisi 2. 

(RajaGrafindo Persada,Jaya 2000)hal. 153. 
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Bagi Weber, pertentangan selain terjadi dalam organisasi politik formal, 

pertentangan dapat juga pada tingkat wacana yaitu gagasan, ide-ide atau cita-cita. 

Pada bagian ini orang berjuang untuk mendapatkan dominasi dalam pandangan 

tertentu tentang dunia, agama dan ideologi tertentu. Di sini, yang diperjuangkan 

bukan kekuasaan dalam arti posisi tetapi nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang 

dianggap sebagai benar
9
, yang hendak dimenangkan. 

Berdasarkah perspektif Marxis yang modern, Dahrendorf membangun teori 

konfliknya. Sekalipun demikian ia tidak memakai perspektif Marxis untuk 

mengkritik budaya yang radikal
10

 sebagaimana yang dilakukan oleh aliran 

Frankfurt. Ia lebih menggunakan teorinya untuk menganalisis struktur sosial. 

Marx, membangun teori tentang lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat 

berdasarkan pada pemilikan alat produksi. Dahrendorf berpendapat bukan 

kepemilikan alat produksi itu yang penting, melainkan terletak pada kontrol 

terhadap alat produksi itu yang penting.  

Dahrendorf mengkritik teori Marx, bahwa pembentukan kelas dan teori 

kelasnya Marx sudah tidak relevan lagi pada masyarakat industri post-kapitalis. 

Sedangkan teorinya sendiri dianggap relevan untuk masyarakat post-kapitalis dan 

masyarakat kapitalis. Ia melihat teorinya ini lebih luas dan dapat diterapkan pada 

semua organisasi sosial atau sistem sosial. Asumsinya bahwa semua organisasi 

yang ada telah dibentuk atau dikoordinasi secara imperatif dengan pola hubungan 

otoritas, seperti dalam birokrasi pemerintahan, perusahaan, partai-partai politik, 

gereja, organisasi buruh dan lain-lain. Sebab semuanya ini berkaitan dengan apa 

                                                           
9 Ibid.  hal. 13.  
10 Johson Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jld.2, (Gramedia, Jakarta, 1986), hal. 183. 
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yang disebutnya kontrol atau dalam teori krisis disebut dengan dominasi dan 

kewenangan
11

. 

Dengan perspektif ini, Dahrendorf sama dengan Weber, membedakan antara 

kekuasaan dan otoritas. Otoritas adalah hak yang sah untuk mendapatkan 

kepatuhan, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan 

kehendak sekalipun mendapatkan perlawanan”
12

. Dalam hubungannya dengan 

konflik sosial, perlawanan itu muncul karena perbedaan dan adanya dorongan 

untuk melawan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasan dengan mereka yang 

memiliki kekuasaan
13

. Norma-norma dalam masyarakat sebenarnya dibangun 

bukan atas konsensus sosial, melainkan dibangun dan dipelihara atas dasar 

kekuasaan dan disosialisasikan secara baik untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu dan kelompok dominasi atau yang berkuasa tersebut
14

. 

 

4. Perubahan Sosial. 

Ada berbagai macam definisi tentang perubahan sosial. Di antaranya adalah 

Wilbert Moore. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi 

dalam struktur sosial atau bentuk perilaku dan interaksi sosial dalam 

masyarakat
15

. Melalui definisinya ini Moore mau menunjukkan bahwa perubahan 

tersebut mempunyai pemahaman yang amat luas, mencakup ekspresi mengenai 

nilai dan norma yang ada dalam budaya tertentu. Ada ahli yang lain mengatakan, 

perubahan sosial itu adalah variasi atau modifikasi yang terjadi dalam setiap 

                                                           
11 Sekolah Frankfurt dalam menganalisa tentang kekuasaan menegaskan bahwa sistem kekuasaan yang 

otoriter itu dapat memanipulasi manusia secara individu sampai pada tingkatan yang paling dalam. Di sini 

mereka mengatakan bahwa bukan hanya ekonomi, tapi juga masih ada bidang lain yang patut diperhitungkan 

dalammenganalisa situasi masyarakat masa kini. Sindhunata, Dilema usaha. hal.53. 
12 Johson Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jld.2, (Gramedia, Jakarta, 1986), hal. 183. 
13 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Tiara Wacana, Yogya, 1992), hal.34-35. 
14 Ibid, hal. 36. 
15 Laurer Robert H. Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Rineke Cipta, 2001), hal.4. 
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proses sosial, bentuk-bentuk sosial, atau sebagai modifikasi pola antar hubungan 

yang mapan dan standar tingkah laku.Yang menjadi masalah dalam perubahan 

sosial sebenarnya terletak pada tingkat kecepatan dan arahnya perubahan, bukan 

pada ada atau tidaknya
16

 perubahan tersebut. Oleh karena itu menurut Laurer, 

bahwa yang perlu dicermati adalah mengapa pada masyarakat tertentu perubahan 

sangat cepat atau sangat lambat dan faktor apa yang mempengaruhinya dan 

bagaimana pengaruhnya. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, paling tidak telah 

memperlihatkan bahwa perubahan sosial (social change) itu mengandung dua 

konsep dasar yang saling berkaitan yaitu dinamika sosial dan struktur sosial
17

. 

Yang dimaksudkan dengan dinamika sosial itu mencakup semua hal yang berubah 

dan waktu ke waktu yang mendorong manusia untuk mencapai tahap 

keseimbangan baru dan lebih lengkap atau lebih tinggi dari sebelumnya. 

Sedangkan struktur sosial mengarah pada hirarki masyarakat yang berdasarkan 

tingkatan perkembangan dan satu masa ke masa yang berikutnya
18

.  

Dengan pemahaman yang demikian berarti peruhahan sosial ini bercirikan 

kontinuitas dan masa ke masa, baik direncanakan ataupun tidak, akan berjalan 

terus dan tak dapat dibendung. Sedangkan cepat dan lambatnya perubahan itu 

sangat tergantung dari situasi yang mempengaruhinya. Misalnya situasi sosial 

yang ada pada masyarakat atau, keadaan fisik alamnya. 

Perubahan itu tidak datang dengan sendirinya tetapi terjadi melalui interaksi 

sosial harian dan bila ini dikaitkan dengan pemikiran Dahrendorf, maka unsur 

                                                           
16 Ibid, hal 11. 
17 Salim, Agus, Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, (PT. Tiara 

Wacana, Yogyakarta, 2002), hal. 9. 
18 lbid, hal. 10. 
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dominasi menjadi salah situ penyebab terjadinya perubahan
19

. Ada dua daya yang 

mempengaruhi perubahan, yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor eksternal 

lebih dominan sebagai pengubah itu berhubungan erat dengan orang atau ide dan 

nilai-nilai tertentu. Faktor-faktor inilah menjadi penentu perubahan, baik dalam 

skala kecil maupun besar pada sebuah masyarakat. 

Semua perubahan tidak harus disertai dengan konflik. Dan juga sebaliknya 

bahwa konflik tidak juga harus berarti membawa perubahan. Meskipun demikian 

tak terhindarkan pula bahwa perubahan yang terjadi sering disertai dengan 

konflik, sekalipun telah disadari bahwa perubahan itu sesuatu yang absolut ada. 

Artinya bahwa perubahan selalu ada, namun sering kali tidak dapat berjalan 

dengan mulus sebab ada faktor-faktor yang menghambatnya
20

. Faktor 

penghambat itu antara lain misalnya pola kebudayaan yang ada dalam masyarakat 

dan faktor komunikasi antara pembawa dan penerima perubahan. Atau juga 

karena ideologi yang dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu. 

Menurut Spencer
21

, ada tiga faktor penghambat utama perubahan yaitu: 

pertama, jika perubahan itu dibayangkan akan mengancam keamanan. Kedua, jika 

perubahan itu tidak dikomunikasikan terlebih dahulu. Ketiga, jika perubahan itu 

dipaksakan. Artinya hanya ada kemauan sepihak, terutama mereka yang 

mempunyai wewenang. Bila semua faktor penghambat ini ditelaah lebih jauh 

maka akan dijumpai adanya reaksi penolakan. Dan bahwa reaksi penolakan ini 

adalah bukti ungkapan ketakutan akan didominasi oleh pihak lain. Atau juga 

                                                           
19 Veeger, K.J.; Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam 

Cakrwala Sejarah Sosiologi, (Gramedia, Jakarta, 1993), hal.214 
20 Laurer Robert H., Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Rineke Cipta, 2001), hal. 12. 
21 Ibid, hal. 12-13. 
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sebagai reaksi mengelak dan penegasian atau alienasi
22

. Reaksi pengelakan ini 

sering terungkap melalui gerakan pembangkangan dan gejolak sosial, biasanya 

sering tersalur keluar dalam bentuk aksi-aksi, baik damai maupun kekerasan 

hingga jatuh korban. Akhirnya perlu ditegaskan pula bahwa konflik yang terjadi 

itu bukan hanya dalam arti benturan-benturan yang bersifat fisik belaka akan 

tetapi juga termasuk di dalamnya adalah pertentangan yang terjadi pada tingkat 

wacana dan perasaan, antara harapan dan realitasnya, antara apa yang dipikirkan 

dengan apa yang dipraktekkan, yang sering kali membuat orang merasa putus 

atas, frustrasi, dan akhirnya salah satu cara mengatasinya yakni dengan 

mengambil jalan pintas adu otot, untuk menundukkannya. 

 

B. Beberapa Konsep Dasar 

Selanjutnya akan dipaparkan beberapa konsep penting yang memiliki peran 

konflik sosial dan perubahan sosial. Konsep-konsep tersebut baik secara langsung 

ataupun tidak langsung berkaitan dengan struktur, sistem kepentingan dari 

masing-masing entah itu dalam kelompok ataupun antar kelompok. Selain itu 

konsep-konsep ini juga akan menjadi pijakan dalam penelitian ini, konsep-konsep 

itu antara lain : 

 

 

                                                           
22 Alienasi: karena faktor dominasi dan kekuasaan, manusia harus terasing atau terpisahkan dan lingkungan, 

diri dan sesama. Menurut teori Marx bahwa proses yang berlangsung dalam sistem kapitalisme, para Pekerja 

tidak dapat menganggap pekerjaan sebagai aktivitas yang dapat dinikmati secara intrinsik, tetapi hanya 

sebagai sebuah pelucutan akan kemanusiaan atau dehumanisasi. Manusia tidak lagi berkorelasi dengan alam 

bendabenda dan dirinya, ia tidak mengalami dirinya sebagai pelaku, dan pemilik yang menguasai dunianya, ia 

menjadi asing dengan dunianya. In hanyalah sebagal sebuah obyek meskipun dunia itu bisa menjadi obyek 

ciptaannya, Fromm, Erich, Konsep Manusia Menurut Marx, (terj. Agung Prihantoro, Judul Asli: Marx’s 

Concept of Man), (Pustaka Pelajar Opset, Yogyakarta, 2001), hal. 58-59 
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1. Bentuk Dan Motif Konflik.  

Menurut Lewis A. Cosser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai 

atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber 

kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, sehingga pihak-pihak yang 

sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang 

diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau mengancam lawan 

mereka
23

. Konflik ini dapat berlangsung antar individu, antar kolektif 

(collectivities), atau antara individu dengan kolektif, hal ini selalu terjadi di mana 

orang hidup di tempat yang sama. Konflik tidak selalu tidak baik, karena konflik 

dapat menyumbang banyak dalam melestarikan kelompok dan mempererat 

hubungan antara anggotanya. Seperti saat menghadapi musuh bersama 

mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat 

orang lupa akan perselisihan intern mereka. Dalam pengertian lain bahwa konflik 

adalah keadaan yang antagonis dengan keadaan damai, rukun dan nyaman. 

Untuk dapat mengurangi atau meredahkan konflik mau atau tidak, orang 

harus dapat mengklarifikasi bentuk dan penyebab konflik tersebut. Menurut 

bentuknya konflik itu bisa berwujud kekerasan dan non kekerasan. Yang 

berwujud kekerasan biasanya terdapat dalam masyarakat dan negara yang belum 

memiliki perangkat konsensus yang kuat tentang penyelesaian. Dampak konflik 

semacam ini adalah anarkis, separatis, sabotase, pemberontakan, lebih bersifat 

destruktif. Sebaliknya konflik yang berwujud non kekerasan. Konflik bentuk ini 

biasanya ada dalam negara yang masyarakatnya telah memiliki konsesus bersama 

yang kuat seperti halnya adat “molo sabuang” di Kabupaten Kepulauan Aru. 

                                                           
23 Veeger, K.J.; Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam 

Cakrwala Sejarah Sosiologi, (Gramedia, Jakarta, 1993), hal. 211-212. 
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Mekanisme penyelesaiannya tidak dalam bentuk gerakan yang frontal atau 

anarkis, tetapi dapat disalurkan melalui lembaga formal adat. Konflik bentuk ini 

biasanya tidak sampai melakukan aksi pengrusakan yang mengakibatkan kerugian 

bagi pihak lain. 

Selain bentuknya, penting juga mengetahui motif atau penyebab terjadinya 

konflik. Marx mengatakan, motif dasarnya adalah ekonomi politik, karena yang 

diperebutkan adalah sarana produksi. Namun ada pendapat lain yang membantah 

pendapat tersebut, salah satunya ialah Dahrendorf, Menurut Dahrendorf konflik 

terjadi karena perebutan kepentingan posisi atau kedudukan sosial dalam 

masyarakat, agar bisa menguasai dan memiliki kewenangan untuk mengatur
24

. 

Dahrendorf menekankan bahwa yang diperebutkan bukanlah alat produksi  

tetapi posisi dan kewenangan untuk menguasai. Perbedaan kepentingan dan 

dorongan dan yang tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan perlawanan 

dengan yang memiliki kekuasaan. Di satu sisi ada pihak yang memperjuangkan 

kekuasaan dan sisi yang lain ada pihak yang berusaha untuk mempertahankan
25

, 

maka terlihat bahwa kepentingan akan kedudukan atau kekuasaan sebagai 

motifnya. Lebih jauh Dahrendorf mengatakan bahwa sebenarnya bukannya 

perebutan posisi kekuasaan, tapi juga konflik dapat terjadi karena tingkat 

pluralitas masyarakat dengan aneka kepentingannya masing-masing. Maka bisa 

dikatakan bahwa konflik itu terjadi karena tarik menarik antara dua kutup 

kepentingan yang antagonis. 

 

 

                                                           
24 Ibid  hal.214-217  
25 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Tiara Wacana, Yogya, 1992), hal. 35. 
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2. Kekuasaan 

Dalam menganalisis masyarakat berdasarkan teori konflik, Dahrendorf 

membagi kenyataan masyarakat menurut dua kelompok yaitu kelompok yang 

mempunyai kuasa dan kelornpok yang dikuasai
26

. Kekuasaan di sini didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri sekalipun kemauan itu 

berseberangan dengan kemauan orang lain. Berdasarkan pengertian ini maka 

kekuasaan itu mengandung unsur pemaksaan. Menurut Veeger, pemahaman 

tentang kekuasaan yang demikian tidak relevan, dalam beberapa hal misalnya, 

kalau dikaitkan dengan peran para pejabat. Mereka dilantik secara resmi, 

perannya sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan instruksi yang diketahui 

bersama. Lalu dapat diketahui sejauh mana batas wewenang seseorang dan batas 

kewajiban untuk mentaatinya, karena relasi-relasi ini punya dasar hukum yang 

kuat maka setiap pelanggaran selalu ada sanksi. Bagi Veeger, sebenarnya 

wewenanglah yang paling tepat, sekalipun dalam prakteknya berlaku juga, bahwa 

ada pihak yang berkuasa dan ada yang dikuasainya. Dengan demikian jaringan 

relasi-relasi yang tercipta atau yang ada adalah berifat superordinasi (atasan) 

dengan subordinasi (bawahan)
27

 . 

Dalam suatu masyarakat sering terjadi pembagian wewenang yang tidak 

merata, hingga muncul ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial. Dan diferensiasi 

posisi mengakibatkan kepentingan masing-masing berbeda dan saling 

bertentangan. Kepentingan pihak yang berwenang berbeda dengan kepentingan 

dan pihak yang dikuasai. Oleh karena itu, muncullah seperti yang dikatakan Marx, 

bahwa manusia tidak dapat memperoleh kebebasan penuh, karena manusia 

                                                           
26 Veeger, K. J., Realitas Sosial.., hal. 214; dan lihat juga, Poloma Margaret H., Sosiologi..., hal. 136. 
27 Ibid.,hal. 215. 
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didominasi dan dikuasai oleh sistem yang ada dalam masyarakat kapitalis atau 

berorientasi kapitalis. Karena itu juga bisa dikatakan bahwa institusi sosiallah 

yang membuat manusia dibebani, direndahkan derajatnya, dan bahkan hanya 

menciptakan kesadaran palsu. Dan ini biasanya didukung dengan ideologi-

ideologi yang diciptakan oleh kelompok dominasi dari penguasa untuk 

melegitimasi peran dan memperkuat kedudukan
28

. Dalam rangka mencapai 

tujuan, dibangun ideologi tertentu dan dijadikan sebagai sarana pembelaan dan 

pembenaran kelompok pengatur kebijakan atau penguasa
29

, sedangkan 

masyarakat atau asosiasi yang dikuasai merupakan persekutuan yang terkoordinir 

secara paksa (imperatively coordiriated association)
30

. Masyarakat seperti ini 

adalah masyarakat tanpa hak, terutama hak bersuara dan dapat perlakuan adil. 

Para pengatur kebijakan adalah penguasa negara. Yang dimaksudkan 

dengan penguasa di sini adalah pemerintah, para elit politik yang menciptakan 

kebijakan-kebijakan atau hukum, termasuk juga di dalamnya agama, atau 

kelompok tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran Dahrendorf dan 

Marxis, dapat saja dikatakan bahwa pertentangan dapat terjadi, karena di satu 

pihak penguasa berkeinginan untuk mempertahankan status quo dan di pihak lain 

bahwa mereka yang dikuasai ingin melakukan perubahan. Misalnya sistem 

sentralisasi kekuasaan, politik dan monopoli ekonomi, dengan gaya feodal yang 

terjadi dalam suatu negara demokrasi. Dengan pemberlakuan Sistem yang 

demikian akan mengundang reaksi penolakan dari masyarakat, karena dianggap 

tidak adil. Mereka menuntut sistem pembagian hasil, kekuasaan, kesempatan, 

                                                           
28 Campbell Tom, Tujuh Teori..., hal. 147. 
29 Shindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modem oleh Max Horkheimer dalam 

Rangka Sekolah Frankfurt, (Gramedia, Jakarta, 1983), hal. 55. 
30 Johnson, Doyle Paul, Teori..., jld.2. hal. 185, Lihat juga Veeger, Realitas...., hal. 216. 
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secara adil. Atau pada sisi yang lain, penguasa dengan kewenangannya ingin 

melakukan perubahan, tapi di pihak lain masyarakat menolaknya dengan alasan 

perubahan tidak memenuhi harapan. Jadi reaksi dari masyarakat itu bukan 

menolak perubahan, melainkan pada cara yang dipakai untuk mencapai perubahan 

tersebut. Penolakan tersebut sebenarnya ada hubungannya dengan peran dan 

posisi mereka dalam arus perubahan tersebut. ini berarti ada hubungannya dengan 

struktur sosial dan masyarakat tersebut
31

. Perubahan yang dipaksakan atau secara 

drastis sering dianggap membahayakan atau menghancurkan sistem dan struktur 

yang ada. 

Berdasarkan pemikiran Dahrendorf, bahwa konflik dalam suatu masyarakat 

itu dapat dilihat dari sah tidaknya relasi dan wewenang yang sedang berlaku. 

Dapat saja bahwa pihak penguasa menjadikan nilai-nilai tertentu sebagai 

ideologinya: Harapannya adalah agar kedudukannya menjadi sah dan diakui. 

Dengan cara demikian, setiap oposisi dilihatnya sebagai yang membahayakan 

kedudukannya, selanjutnya setiap oposan patut dicurigai dan dilihat sebagai 

subversif, separatis atau gerakan anti integrasi. Dengan logika seperti ini maka 

penting menciptakan ideologi dan menjadikannya sebagai modal pembenaran diri. 

Konflik sosial itu dapat terjadi karena benturan atau pertentangan antara dua 

atau lebih budaya, pola pikir, nilai dan kepentingan dari masing-masing 

kelompok. Dan ini bisa terjadi dalam struktur sosial entah secara vertikal maupun 

secara horisontal. Pertentangan seperti ini dapat saja tejadi karena salah satu pihak 

merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. pertentangan tersebut bisa 

berkepanjangan bahkan tidak akan dapat diredakan apabila masing-masing 

                                                           
31 Ibid  hal. 208. 



32 

 

kelornpok tidak menyadarinya, serta para penentu kebijakan belum atau sengaja 

tidak mau mengerti dan memahaminya secara kritis akan nilai dan norma yang 

berlaku dalam masing-masing kelompok. Pada hal nilai dan norma yang ada dan 

dianut oleh masing-masing pihak merupakan dasar pijak untuk mengejar cita-cita 

atau harapan-harapan di masa mendatang dan menjadi pengikat rasa solidaritas 

antar kelompok. 

 

3 Solidaritas dan Identitas 

Salah satu asumsi yang dibangun oleh Durkheim dalam pendekatan 

sosiologi adalah, gejala sosial itu nyata dan dapat mempengaruhi kesadaran dan 

perilaku individu
32

. Baginya ini merupakan fakta-fakta sosial dan fakta sosial ini 

bersifat eksternal. Fakta sosial yang dimaksudkan di sini adalah cara berpikir, cara 

bertindak dan cara berbicara. Semuanya ini menggambarkan sesuatu yang berada 

diluar kesadaran dirinya. Fakta-fakta sosial ini juga bersifat mengikat individu dan 

menjadi milik bersama dalam kelompok
33

 sehingga fakta sosial tersebut juga 

bersifat umum. Dengan demikian menurut Durkheim, di dalam masyarakat itu ada 

gambaran integrasi kolektif yang dapat membangkitkan dan memperkuat 

kesadaran kolektif  karena ada ikatan sosial yang kuat antar anggota. 

Dengan pemahaman seperti yang diungkapkan oleh Durkheim ini maka 

nilai solidaritas dalam masyarakat itu menunjukkan suatu keadaan hubungan 

antara individu dan kelompok yang telah direkatkan oleh moral dan kepercayaan 

yang di anut bersama, yang di teguhkan oleh pengalaman emosional bersama, 

yang terungkap dalam struktur sosial, ancaman dan tanggapan terhadap ancaman 

                                                           
32 Johson Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jld.2, (Gramedia, Jakarta, 1986), hal. 174. 
33 Ibid hal. 177-178.. 
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tersebut. Artinya ada kesadaran dan gambaran kolektif dan anggota-anggota, 

sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemampuan untuk saling membina 

rasa solidaritas
34

 sesama anggotanya. Dengan demikian solidaritas menjadi 

sebuah kekuatan moral sosial. Dan hal inilah yang menunjuk pada kecirian dan 

sebuah identitas kelompok. Indentitas kelompok atau etnis ini bukan muncul 

dengan sendirinya tetapi dibangun dan diakui secara bersama oleh anggota-

anggotanya. Pada tingkat ini akan muncul kelompok koalisi-koalisi dalam 

menghadapi arus dominasi dan luar yang dianggap mengancam kelompoknya. 

Dalam proses sosial, masyarakat dapat meningkatkan integrasi dan 

solidaritas karena mereka memiliki kesadaran kolektif seperti, ide-ide moralitas, 

sistem kepercayaan, sistem hukumnya. Kesadaran yang ada dalam diri satu orang, 

juga ada dalam orang-orang lain. Akibatnya sulit dibedakan antara pikiran dan 

perasaan seseorang dengan orang lain, demikian halnya dengan ketegangan. 

Hampir tidak ada ketegangan yang serius antara keinginan individu dan kolektif.  

Hal ini bagi Durkheim sebagai sebuah fenomena “moral”, yang ada dalam 

masyarakat. Dengan memahami keteraturan sosial berarti mengetahui apa yang 

mempersatukan masyarakat. ini jugalah menjadi pola acuan dalam masyarakat 

untuk mengembalikan anggotanya ke dalam jalur keberadaannya bila ada anggota 

yang menyimpang. Karena faktor-faktor ini sebagai sarana yang mempersatukan, 

maka anggotanya akan memeliharanya, dan bila ada yang dengan serta merta mau 

mengubahnya maka akan terjadi penolakan. Sebab bagi mereka dengan perubahan 

secara tiba-tiba dan drastis bisa menggoyahkan citra diri dan kelompok, atau 

sebagai sebuah pengingkaran terhadap diri sendiri. 

                                                           
34 Laeyendecker, L., Tara, Perubahan dan Ketimpangan, Pengantar Sejarah Sosiologi, (Gramedia, Jakarta, 

1991), hal. 289-291. Bnd. Johnson, Doyle Paul, Teori...,hal. 173-179 
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Bilamana kekuatan unsur luar lebih besar bahkan sampai merubah seluruh 

tatanan yang ada, maka salah satu dampaknya individu kehilangan integritas 

dirinya atau krisis identitas. Individu atau kelompok berada dalam suatu situasi 

tanpa gagasan tentang apa yang harus digapai atau bagaimana mencapai suatu 

keadaan hidup yang lebih memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, akan muncul hal 

yang disebut dengan anomie
35

 yang pengungkapannya dalam pelbagai macam 

bentuk. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Durkheim, yaitu bunuh 

diri. Bunuh diri merupakan ungkapan ketidak-puasan individu dan kelompok 

terahadap yang sedang dihadapinya. 

Di sini memperlihatkan bahwa bila terjadi marginalisasi, maka yang terkena 

bukan hanya individu tetapi juga pada kelompok etnis, agama, warna kulit, 

kelompok minoritas. Karena secara institusiona1 dalam masyarakat sederhana 

terintegrasi secara ketat sehingga tidak dibedakan secara tegas aturan-aturan dan 

tuntutan seperti agama, moral dan politik
36

. Masing-masing unsur dilihat dalam 

konteks keseluruhannya. 

Apabila masyarakat telah kehilangan pedomannya oleh karena perubahan 

yang terjadi, maka mereka berada dalam kebingungan. Bila masyarakat dalam 

kondisi yang demikian, apa sesungguhnya peranan agama? Apakah ia turut 

menunjang keadaan atau berusaha menghantar anggota kelompok itu menyadari 

akan realitas hidup kesehariannya? 

Agama adalah suatu sistem sosial yang dibuat oleh penganutnya yang 

berporos pada kekuatan empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk 

                                                           
35 Menurut Durkheim anomie adalah suatu keadaan dalam masyarakat dimana agama, pemerintah, sebagai 

daya dukung integritas kelompok telah kehilangan keefektifitasannya sehingga menimbulkan kekecewaan. 

Orang merasa telah kehilangan jati diri dan realitas yang berharga, yang berdampak pada krisis identitas 

kelompok, Cambell, Tujuh Teori...hal.188-189; Johnson, Teori Sosial..hal. 194-198. 
36 CambbeIl, Tujuh Teori hal. 182. 
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mencapai keselamatan bagi diri dan masyarakat luas. Di sini agama mengandung 

makna sebagai kontrak sosial yang muatannya adalah tentang perdamaian, 

mengusahakan kedamaian
37

. Dalam hal ini agama sebagai lembaga sosial 

tertantang untuk memainkan peranannya yang cukup strategis. Bukan sebagai  

penyulut atau pemadam kebakaran saja. Tetapi lebih pada bagaimana mencari 

bersama instansi-instasi lain, bersama masyarakat dalam meredahkan konflik. 

 

4. Kebebasan 

Melalui interaksi sosial yang terjadi dalam dan antar kelompok etnis, 

masing-masing pihak dapat mengekspresikan dirinya. Pengekspresian ini 

mengandung faktor kebebasan.  Menurut Hegel, bila kebebasan hanya diartikan 

sebagai melakukan tindakan sebagaimana ia suka, adalah suatu pemahaman yang 

sangat dangkal dan tidak mengandung makna etis
38

. Bagi Hegel, bahwa 

kebebasan itu sendiri merupakan potensi yang ada pada setiap orang untuk 

merealisasikan dirinya, akan menjadi apa dirinya itu. Perealisasian akan 

kebebasan ini sangat tergantung pada latihan dan pendidikan yang diterima dan 

masyarakatnya
39

, termasuk didalamnya adalah bagaimana penerimaan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan padanya kelompoknya termasuk negara sebagai 

lembaga sosial tertinggi. Kebebasan dalam pengertian Hegel mengandung unsur 

hak dan kewajiban, yang mana dalam mengekspresikannya dibutuhkan suatu 

kesadaran, agar tidak sampai menghambat atau mengganggu pihak lain. 

                                                           
37 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Kanisius, Gng Mulia, 1983), hal. 27. 
38 Aiken, Henry D.,Abad ldeologi,  (Yogyakarta, 2002), hal. 89. 
39 Ibid. hal. 89-90; Lihat juga, Mead, George H., Mind Self and Society, (The University of Chicago, 

Chicago-lllinois, USA, 1934), hal. 171. 
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Manusia senantiasa berusaha memenuhi harapannya untuk hidup sejahtera. 

Oleh Mill, dikatakan kesejahteraan tergantung pada pemuasan atas hasrat-hasrat 

sosial serta perasaan-perasaannya. Manusia tidak hidup sendirian tapi ia hidup dan 

ada bersama (co-eksis) dengan orang lain, sehingga hal yang penting adalah 

memperhatikan unsur kebebasan tersebut. Mill bermaksud agar kebebasan 

individu itu tidak sampai mengurangi kebebasan dan perkembangan lain. Karena 

kebebasan adalah sarana sekaligus tujuan, suatu syarat bagi kesejahteraan umum, 

dan merupakan komponen intrinsik bagi kebahagiaan pribadi. Kebebasan pribadi 

seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berbicara, yang secara 

bersama-sama membentuk cita-cita dan hal ini merupakan kebebasan tertinggi 

yang bisa diwujudkan oleh masyarakat yang terorganisir secara politik. Sejauh 

mana itu terwujud, sejauh itu pula merupakan satu-satunya ukuran tingkat 

keberadabannya dan kemampuannya untuk berkembang memajukan
40

 diri dan 

kelompok. Kebebasan pribadi itu tidak dapat dilepas-pisahkan dengan keadaan 

kelompok dan pribadi-pribadi yang lain. 

Ada berbagai macam pihak, telah melakukan kritikan terhadap materialisme 

Marx. pihak-pihak itu antara lain adalah para politikus, ilmuwan sosioal dan 

filsof. Marx dihadapan mereka tidak lain hanya merupakan seorang yang telah 

mengabaikan pentingnya individu, tidak menghargai pentingnya spiritualitas 

manusia secara umum. Karena bagi mereka kritikan Marx terhadap agama 

diidentikkan dengan penolakan terhadap agama dan semua hal yang berkaitan 

dengan spiritualitas. Dalam pembelaan terhadap Marx, Erich Fromm mengatakan 

dengan tegas, bahwa kebanyakan orang dan kelompok pengeritik ini adalah salah 

                                                           
40 Aiken, Henry D.,Abad ldeologi,  (Yogyakarta, 2002),hal .178-l79. 
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bahkan bodoh, karena orang-orang ini tidak mengikuti secara kritis pemikiran 

Marx
41

. Menurut Fromm, semua yang dituduhkan terhadap Marx tersebut sangat 

tidak tepat. Karena tujuan dan perjuangan Marx yakni pembebasan spiritualitas 

manusia, pembebasan manusia dari belenggu ekonorni, agar manusia  dapat 

menemukan kesatuan dan keseimbangan hubungan dengan sesama dan alamnya
42

. 

Bisa dikatakan bahwa hal yang dilakukan Marx sesungguhnya berisikan 

perjuangan untuk melenyapkan alienasi, sehingga manusia dapat mengembangkan 

diri dan mentransformasikan dirinya sendiri dalam sejarahnya, karena manusia itu 

menyejarah.  Ini merupakan unsur kebebasan yang diperjuangkan oleh Marx. 

Maka baik Hegel, Mill maupun Marx, sama-sama menekankan kebebasan 

sebagai sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Bagi mereka, dalam dan 

melalui kebebasan tersebut kemanusiaan manusia terpenuhi karena hanya dengan 

kebebasan tersebut manusia dapat mengekpresikan tentang siapa dia dalam 

interaksinya dengan lingkungannya atau konteks dimana dia berada. 

 

5. Individu dan Kolektif  

Individu tidak dapat berdiri sendiri, individu selalu berada dalam posisi 

terbuka berhubungan dengan individu-individu yang lainnya. Dalam proses 

pewujudan dirinya, ia membutuhkan diri-diri yang lain, sehingga aktivitas pribadi 

itu selalu adalah aktivitas sosial
43

. Lingkungan kerja manusia membangun tatanan 

masyarakat dan sebaliknya manusia tergantung pada tatanan yang ada. Ia 

mengubah alam dan menciptakan kerangka sosial dan lewat kerangka ini pula ia 

                                                           
41 Erich Fromm, Konsep Manusia ..., hal. 4. 
42 lbid hal. 5. 
43 Laeyendecker, L., Tara, Perubahan dan Ketimpangan, Pengantar Sejarah Sosiologi, (Gramedia, Jakarta, 

1991). hal 243-244.  
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dibentuk. Dengan pemahaman seperti ini telah menyingkapkan bahwa manusia itu 

memiliki keseluruhan hubungan-hubungan sosial. Hubungan-hubungan ini telah 

menjadi satu keseluruhan atau totalitas, masing-masing saling memaknai, atau 

dengan kata lain tidak saling meniadakan satu terhadap yang lain. Saya (Individu) 

dapat bermakna ketika saya temu dengan saya-saya yang lain (kolektif) Maka 

adanya saya dan adanya saya-saya yang itu tidak akan memiliki makna kalau 

terurai dan berdiri sendiri-sendiri. 

Dapat dirumuskan secara sederhana bahwa saya ini bisa berarti kalau saya 

ada bersama dengan orang-orang lain, sebaliknya jikalau saya terpisahkan dari 

kelompok maka saya menjadi tanpa makna. Kesadaran individu tentang siapa dia 

dan cara dia mengartikan diri dan dunianya hanya dapat terjadi melalui 

interaksinya dengan kelompok dimana individu itu berada. Oleh  karena itu Mead 

katakan: 

“Mind arises in the social process only when that process as a whole enters 

into, or is present in, the experience of any one of the givien individuals 

involed in that process. When this occours the individual becomes self-

conscious and has a inind; he becomes aware of his relations to that process 

as a whole, and to the other individuals participating in it with him; he 

becomes aware of the individuals-includirig himself-who are carying it on
44

”. 

 

Bedasarkan pemikiran Mead ini dapat pula kita katakan, pola budaya yang 

dijunjung itu telah menjadi suatu kerangka acuan yang menawarkan 

kemungkinan-kemungkinan atau ketidakmungkinan-ketidakmungkinan bagi 

pendukung budaya itu untuk berinteraksi dalam rasa dan karsanya dan melaluinya 

ia dapat memaknai dirinya. pemikiran Mead ini juga memberikan gambaran 

tentang hubungan yang erat antara individu dengan komunitas atau kelompok. 

                                                           
44 Mead, George H., Mind Self and Society, (The University of Chicago, Chicago-lllinois, USA, 1934). 

 hal. 134. 
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Individu memperoleh kesadaran tentang diri dan makna ke-diri-annya karena 

aksinya dengan kelompok. 

Demikian halnya dengan pemikiran Marx bahwa sekalipun ia berbicara 

dalam konteks produksi (ekonomi), tapi pada bagian ini paling tidak ia telah 

merintis pembicaraan tentang individu dan masyarakat (kolektif). Dia tidak 

memberikan penekanan mana yang lebih prioritas apakah individu atau kelompok. 

Yang menjadi pokok baginya terletak pada relasi yang saling memberi makna dan 

kepenuhannya. pemikiran Marx ini searah dengan pemikiran Berger dan Veeger. 

Dalam pemahaman Weber, tingkah laku sosial individu lebih diprioritaskan. 

Sebab menurutnya, masyarakat itu ada karena ada individu-individu. Sebaliknya 

Durkheim, kolektifitas menjadi prioritas dalam pembahasannya, karena 

masyarakatlah yang membentuk Individu. Jelas bahwa pendapat Weber dan 

Durkheim ini saling memunggungi satu terhadap yang lainnya. 

Meskipun demikian ketika kita berbicara tentang manusia dan masyarakat, 

kedua pendapat ini tidak dapat dipisahkan secara tegas, dengan memprioritaskan 

salah satunya, sehingga oleh Berger mau menajaminya, dengan menghubungkan 

kedua pendapat tersebut. Bagi Berger, kedua pendapat itu sama penting dan ada 

korelasi ketergantungan, saling mengisi antara indivdiu dengan masyarakat dan 

sebaliknya. Ia mentautkan kedua pendapat itu dengan mengatakan, manusia dalam 

masyarakat dan masyarakat dalam manusia
45

. Ide yang sama diistilahkan oleh 

Veeger dengan kedwitunggalan manusia
46

. Ini berarti bahwa individu itu turut 

menyumbang dalam pembentukan identitas masyarakat, dan sebaliknya 

masyarakat bukan hanya mengontrol gerak seseorang, tetapi sekaligus 

                                                           
45 Berger, Peter L., Humanisme Sosiologi, (terj. Daniel Dhakidae), (Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985), 1l. 

170. 
46 Veeger, K.J., Realitas Sosial p. 242.  
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membentuk identitas, pikiran dan emosi individu. Yang terjadi antara individu dan 

masyarakat adalah saling membentuk dan membangun. Struktur masyarakat 

menjadi bagian dan struktur kesadaran diri, sebab telah terjadi pengintegrasian
47

 

dalam diri individu. Apa yang menjadi ciri khas dalam masyarakat menjadi ciri 

khas dan individu dan sebaliknya. 

Dalam korelasi yang demikian, maka identitas diri bukanlah sesuatu yang 

ada sejak lahir, tetapi pemberian dari masyarakat, karena itu harus dipertahankan 

pula secara kelompok sosial. Hal ini akan menjadi sebuah persoalan besar apabila 

ditarik secara tiba-tiba orang merasa dilucuti, tanah tempat berpijak pun terasa 

goyah, terjadi keterpecahan kepribadian atau individu dan kolektif. Maka konflik 

menjadi salah satu sarana untuk mempertahankan identitas dan harga diri 

kolektivitas dan dominasi kelompok lain. 

Maka dalam kaitannya dengan konflik sosial ini dikatakan pula oleh 

Timasheff bahwa: 

Confiicts among nation, among religious groups, and among subgroups within 

nations arise from a lack of such understandirig. because of an absence of 

adequate intercommunication, people do not graps one another’s motives and 

ways of acting
48

”. 

 

Identitas diri dan kelompok merupakan salah satu peluang terjadinya 

konflik. Konflik dalam diri sebagai pribadi dan sebagai kelompok bisa terjadi 

karena diri dan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan karena kedwitunggalannya. 

Maka manusia sebenarnya hidup di antara takut dan terancam terus menerus akan 

kehilangan identitasnya. Unsur-unsur ini terjadi dalam diri manusia karena ego 

dan rasionya. Dari ego dan rasio ini menumbuhkan pemahaman bahwa kehadiran 

pihak lain merupakan ancaman, tidak lebih dari itu maka dalam berhadapan 

                                                           
47 Berger. Peter L., Humanisme hal. 179. 
48 Timasheff,dkk, General Sociologi, The Bruce Publishing Company, USA, 1959. hal. 138. 
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dengan pihak lain tersebut orang harus membangun bentengnya yang kokoh 

dengan bersikap defensif, agar tidak ditundukkan atau diluluh-lantahkan tapi 

kalau bisa ia dapat menguasainya. 

Dapat dipahami pula bahwa faktor kebudayaan dengan keseluruhan detail-

detailnya memiliki potensi yang besar untuk terjadinya pertentangan. Dalam dan 

melalui budaya manusia membentuk pola tingkah laku. Ada berbagai macam 

kepercayaan, nilai, aturan dan sistem sosial yang diciptakan dan dijadikan sebagai 

alat untuk mendefinisikan relasi antara sesama anggota dan relasi dengan 

lingkungan alam yang ada
49

. Tatanan nilai tersebut menjadi milik individu bukan 

merupakan sebuah warisan genetik, melainkan sebagai hasil dan proses 

pembelajaran lewat interaksi dalam kelompok. Pada akhirnya bahwa apa yang ada 

menjadi sebuah sistem yang dipelihara bersama dalam suatu masyarakat sebagai 

pola kebudayaan. ini semua dapat terjadi melalui sebuah proses sosialisasi yang 

terus menerus dan generasi ke generasi. 

Sedangkan Dahrendorf mengatak
50

 bahwa orang hanya dapat memikirkan 

masyarakat karena memiliki kesadaran tentang dialektika antara stabilitas dan 

perubahan, antara integrasi dan konflik, fungsi dan daya, motivasi, konsensus dan 

paksaan. Maka konflik bisa terjadi karena adanya proses perubahan, dan terus 

berkelanjutan karena manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang digapai oleh 

para pendahulunya. Juga karena tidak ada kesepahaman antar individu. 

Nampaklah bahwa tiap-tiap unsur dalam masyarakat berpeluang untuk 

menyumbang kepada disintegrasi dan perubahan, karena adanya kemungkinan 

untuk saling berkompetisi dan saling menundukkan. Bagi Dahrendorf, konflik 

                                                           
49 Sanderson, Stephen K., Makrososaologi hal. 44. 
50 Laurer, Robert H., Persperktif tentang… hal. 281-282. 
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sosial itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan dominasi dalam struktur 

organisasi, sehingga menyebabkan perubahan struktural. Ia mengatakan konflik 

jenis ini dapat terjadi di mana-mana karena kekuasaan atau kepentingan 

kekuasaan baik, secara individu maupun secara kolektif. 

 

C. Resolusi Konflik 

1. Beberapa Model Penyelesaian Konflik.  

Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk 

mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang tejadi. 

Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni (1) 

pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan 

dalam konflik, (2) penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan 

melalui persetujuan perdamaian, (3) pengelolaan konflik; bertujuan membatasi 

atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang 

terlibat agar berperilaku positif; (4) resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-

sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat 

bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, (5) transformasi 

konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih 

luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada 

kekuatan positif.
51

 

Selain memahami istilah-istilah penyelesaian konflik tersebut, adalah juga 

penting untuk memahami; (1) tahapan konflik; (2) tahap penyelesaian konflik; dan 

                                                           
51 Simon Fisher, Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak (Jakarta: The British 
Council, 2001),hal.14.  
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(3) tiga asumsi penyelesaian konflik.
52

 Tahapan-tahapan konflik tersebut antara 

lain potensi oposisi atau keadaan pendorong, kognisi dan personalisasi, 

penyelesaian-penanganan konflik, perilaku konflik yang jelas, dari hasil. Untuk 

tahapan penyelesaian konflik adalah pengumpulan data, verifikasi, mendengar 

kedua belah pihah yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, 

negosiasi, dan menciptakan kerukunan. Sementara itu, asumsi-asumsi dalam 

penyelesaian konflik adalah (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam 

konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah–

Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari 

penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima 

sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: 

dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak 

kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. 

Istilah ini lebih popular dengan nama win-win solution di mana kedua belah pihak 

merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.  

Selain asumsi-asumsi di atas, juga perlu untuk mengetahui strategi- strategi 

untuk mengakhiri konflik. Setidaknya ada sepuluh strategi untuk mengakhiri 

konflik, yakni abandoning atau meninggalkan konflik, avoiding atau 

menghindari, dominating atau menguasai, obliging atau melayani, getting help 

atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, postponing atau 

menunda, compromise atau berkompromi, integrating atau mengintegrasikan, 

problem solving atau bekerjasama menyelesaikan masalah.
53

 

                                                           
52 Ibid, hal. 293-294. 
53 Op-cit, hal. 296-297. 
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Sementara itu, untuk menyelesaikan konflik, secara teoretis ada banyak 

sekali model, namun dapat di sajikan beberapa model,  di antaranya adalah 

sebagai berikut. Pertama, model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. 

Dalam model ini, untuk penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu 

diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, 

kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah 

untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan 

keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian 

konflik yang tunggal.  

Kedua, model Boulding. Model Boulding menawarkan metode mengakhiri 

konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri 

konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan 

pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya 

bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri 

konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan 

strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur 

rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat 

mengakhiri konflik.  

Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu 

untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak 

memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan 

mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai 

asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan 

konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih 
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yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan 

perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan 

bersama.
54

 

Keempat, model intervensi pihak ketiga. Ralf Dahrendorf membagi tiga 

bentuk pengaturan konflik: konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi.
55

 

 Konsiliasi (conciliation) terbentuk melalui lembaga-lembaga tertentu 

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan 

keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai 

persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Pengendalian 

konflik yang kedua yaitu apa yang disebut dengan mediasi 

(mediation), adalah suatu cara pengendalian yang dibutuhkan apabila 

kedua belah pihak yang bertentangan tidak menghendaki timbulnya 

ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan.  

 Mediasi (mediation), adalah suatu cara pengendalian yang dibutuhkan 

apabila kedua belah pihak yang bertentangan tidak menghendaki 

timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Kedua 

belah pihak yang bersengketa sama-sama untuk menunjuk pihak 

ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana 

sebaiknya mereka menyelesaikan pertentangan mereka. 

 Perwasitan (arbitration), di dalam hal ini kedua belah pihak yang 

bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima 

hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan 

tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. 

Dengan perkataan lain, melalui mekanisme pengendalian konflik-

konflik sosial diantara berbagai kelompok kepentingan justru akan 

                                                           
54 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 239. 
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 Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 1992), hal 160.  
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menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan 

sosial yang tidak akan mengenal akhir
56

. 

Keempat model di atas hanyalah sebagian dari berbagai model penyelesaian 

konflik yang ada. Masih banyak lagi model-model penyelesaian konflik yang lain. 

Namun demikian, satu hal yang harus diingat adalah setiap konflik memiliki 

kompleksitas yang berbeda-beda sehingga tidak bisa mengambil salah satu model 

untuk langsung diterapkan begitu saja untuk menyelesaikannya. Harus dipahami 

secara sungguh-sungguh kerumitan dan kompleksitas konflik yang akan dicari 

jalan keluarnya.  

2. Budaya Lokal Sebagai Sarana Resolusi Konflik,  

Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di 

atas, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang 

memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri 

dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya 

kearifan dalam menyelesaikan konflik.
57

 Kearifan-kearifan seperti inilah yang 

sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom). 

Sejalan dengan banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia, bersamaan itu 

muncul pula teori-teori tentang penyelesaian konflik yang berasal dari luar dan 

dalam negeri sebagai bahan referensi pada berbagai diskusi, seminar dan analis 

konflik. Namun demikian, penerapannya tidaklah mudah karena variabel faktor-

faktor lain sulit diprediksi. Konflik-konflik yang tengah berlangsung di wilayah 
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 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta, PT; Raja Gravindo Persada), hal 30 
57 Konjtaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993), hal. 31 
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nusantara, baik konflik vertikal maupun konflik horisontal telah menimbulkan 

gangguan terhadap ketahanan bangsa dan negara karena cenderung melebar ke 

aspek-aspek kehidupan nasional yang lain, di antaranya gejala pudarnya rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian warga Indonesia. 

Ciri kemajemukan bangsa dan wilayah negara kita yang berbentuk 

kepulauan harus diterima sebagai kenyataan objektif yang mengandung potensi 

konflik. Sumber-sumber konflik dalam suatu negara antara lain konflik separatis, 

perebutan sumber daya alam, persoalan SARA/etnisitas, kesenjangan ekonomi, 

kriminalitas, pengangguran, perang saudara, pemberontakan bersenjata, politik, 

dan sebagainya. 

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung 

lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri 

primordial sulit dipecahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, 

tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul 

interaksi rumit antarkekuatan berbeda di samping variabel kondisi sosial wilayah 

tanah air. 

Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah 

lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa 

konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik 

universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar 

objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan 

bangsa kita. Faktor-faktor sebagai pendukung analisis pemecahan konflik tersebut 

antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah 

ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, 
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kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan 

sebagainya. 

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model 

penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat.
58

 

Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat 

bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya 

budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Oleh karena 

kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya 

berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga 

pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan 

adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua 

kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam 

masyarakat itu sendiri. 
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