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Pengertian Konflik
 Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak

atau lebih, yang disebabkan adanya perbedan nilai,
status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya
 Konflik muncul karena hak yang dimiliki seseorang

bersifat dinamis



Permasalahan Mendasar Pemicu
Konflik
1. Paradigma Pembangunan

1. Negara kuat akan menyingkirkan hak dasar rakyat
dalam berinteraksi dengan SDA

2. Diimplementasikan dalam model dan strategi
pembangunan yang berorientasi sentralistik, top
down dan eksploitatif

3. Pilihan politik pembangunan mengarah pada pro
pertumbuhan



2. Sistem Penguasaan SDA
1. Distribusi penguasaan tanah telah menciptakan

pemiskinan struktural
2. Tekanan terhadap hutan akan meningkat karena

tanah pertanian subur dikuasai segelintir orang
3. Masyarakat lokal tdak lagi memiliki tenurial rights



3. Alokasi SDH
1. Asumsi bahwa luas kawasan hutan masih seperti yang

tercantum dalam TGHK
2. 64 juta hektar menjadi hutan produksi
3. Kawasan konservasi menjadi “pulau terlarang” bagi

manusia (atau manusia di enclave-kan)



4. Manajemen SDH
1. Komersialisasi hutan
2. Kontribusi sektor kehutanan terhadap GDP hanya

berkisar 0.81% hingga 1.15&. Tidak seimbang dengan
kerusakan yang ditimbulkan

3. Alokasi hutan untuk keperluan HPH, HTI, Perhutani



Beberapa Contoh Corak Konflik
 Konflik tanah akibat penerapan fungsi tanah akan

dieksploitasi secara masif
 Konflik akibat pencabutan hak rakyat atas tanah

karena pembangunan taman nasional
 Konflik tata ruang
 Perebutan wilayah adat
 Pembangunan HPH dan HTI



Pendekatan Manajemen Konflik
 Asumsi dasar

1. Konflik selalu ada
2. Konflik menciptakan perubahan
3. Konflik melibatkan banyak pemangku kepentingan

(Stakeholder)



Analisis Stakeholder dalam
Penanganan Konflik
 Stakeholder: kelompok/individu yang dapat

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian
tujuan bersama
 Analisis stakeholder mengacu pada seperangkat alat

untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan
stakeholder atas dasar atributnya, hubungan timbal
baliknya dan kepentingannya dalam kaitannya dengan
isu atau sumberdaya yang ada.



Menganalisis Atribut
Stakeholder
1. Power dan kepentingan relatif masing-masing

stakeholder
2. Kepentingan dan pengaruh yang mereka punya
3. Beragam atribut yang mereka kenakan
4. Jaringan dan koalisi tempat mereka berada



Mengapa analisis stakeholder
digunakan?
1. Untuk menemukan pola interaksi yang ada secara

empiris
2. Untuk meningkatkan intervensi secara analitis
3. Sebagai alat manajemen dalam pembuatan

kebijakan
4. Sebagai alat untuk memprediksi adanya konflik



Langkah-langkah Analisis
Stakeholder
 Tentukan tujuan utama analisis
 Kembangkan pemahaman sistem dan pembuat

keputusan dalam sistem
 Temukan stakeholder utama
 Pelajari kepentingan karakteristik dan lingkungan

stakeholder
 Temukan pola dan konteks interaksi antar stakeholder
 Definisikan pilihan untuk manajemen


