
Konflik dan Proses Politik

Dosen Pengampu;

Adji Suradji Muhammad

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji



Deskripsi Pokok Bahasan
MK : Pengantar Ilmu Politik

Kode : SA 1103

SKS : 3 ( 1x50 menit)

Pokok

Bahasan

Konflik dan Proses Politik

TIU : Mahasiswa memahami konsepsi tentang Konflik dan Proses Politik



Sub Pokok Bahasan

• Apa yg dimaksud dengan konflik

• Faktor penyebab konflik

• Tujuan dan Struktur Konflik

• Pengaturan dan Pengendalian Konflik

• Konflik sebagai Proses politik



Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin con artinya bersama
dan figere yang berarti benturan atau tabrakan.

Configere berarti saling memukul atau saling bertabrakan.

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses
sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok
dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dengan menghancurkannya atau membuatnya
tidak berdaya.



Jenis Konflik
1) Konflik Pribadi/individu
2) Konflik rasial;

➢ Disebabkan karena berbeda kepentingan dan budaya (salah satu merasa paling unggul)

3) Konflik Politik;
➢ Bisa antar kelompok maupun antar negara

4) Knflik antar kelas sosial;
➢ Umumnya dipicu karena perbedaan kepentingan

5) Konflik internasional; 
➢ awalnya konflik dua negara, namun masing-masing mencari kawan/koalisi sehingga meluas

6) Konflik antar kelompok
7) Konflik antar generasi; 

➢ konflik yg terjadi karena generasi yg satu ingin mempertaankan nilai dan generasi lainya ingin
mengubahnya

8) Konflik antar penganut agama



Penyebab Umum Konflik

Perbedaan pendapat
Salah paham

Ada pihak yang 
dirugikan

Perasaan sensitif



4 Penyebab Konflik

1) Perbedaan Pendapat. 

Suatu konflik yang terjadi karena pebedaan pendapat dimana
masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau
mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat
tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan
sebagainya.

2) Salah Paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan
konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya
baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain.



Lanjutan. . .

3) Ada Pihak Yang Dirugikan. 

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang 
lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain 
sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, 
kurang senang atau bahkan membenci.

4) Perasaan Sensitif. 

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan
tindakan orang lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang
wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap merugikan.



Penyebab Konflik Politik

1) Kekuasaan Politik

2) Keterbatasan sumber daya dan posisi

3) Kamejemukan Horizontal dan Vertikal

4) Proses pembuatan keputusan



Tujuan Konflik

• Tujuan Dari Konflik

– Sama-sama ingin mendapatkan dan atau mempertahankan
sumber-sumber.

– Disatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak yang
lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.



Struktur Konflik (Paul Conn)

1) Konflik Menang-kalah (Zero Sum Conflict)

Suatu konflik yang sifatnya antagonistic sehingga tidak 
mungkin ada kompromi

2) Konflik menang-menang (non zero Sum Conflict). 

Konflik dimana antar pihak memungkinkan terjadinya 
kompromi dan kerjasama.



Teori-teori sosial yang menekankan beberapa konflik
sosial memiliki akar dalam pemikiran Karl Marx (1818-
1883), ahli teori besar Jerman dan aktivis politik.

Marx berpendapat, konflik pada dasarnya muncul
dalam upanya memperoleh akses terhadap kekuatan
produksi, apabila ada control dari masyarakat konflik
akan bisa dihapus. Artinya bila kapitalisme di gantikan
dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapus dan
pertentangan kelas akan berhenti.



2 Tipe-tipe konflik

1) Positif, konflik yg tidak mengancam eksistensi sistem 
politik. Biasanya diselesaikan melalui jalur 
hukum/konstitusi

2) Negatif, konflik yg mengancam sistem politik yg 
biasanya dilakukan melalui jalur nonkonstitusional 
(kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi)



3 Model Resolusi konflik (Johan Galtung)

1) Peace Keeping, operasi keamanan yg melibatkan aparat 
kemanan dan militer

2) Peace making, negosiasi antara kelompok yg memiliki 
kepentingan

3) Peace building, strategi atau upaya mengembalikan 
keadaan destruktif akibat kekerasan yg terjadi akibat 
konflik.



3 Cara Pengendalian Konflik

• Konsiliasi, dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang 
memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-
keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengani persoalan
yang mereka pertentangkan.

• Mediasi, dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang terlibat konflik
bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan
memberikan nasehat-nasehatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya
menyelesaikan pertentangan mereka

• Arbitrasi, dilakukan apabila 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.



Manajemen Konflik

1) Menghindari (menarik diri)

2) Kompetisi/komando Otoritatif

3) Akomodasi/meratakan

4) Kompromis

5) Kolaborasi/kerjasama



Konflik Sebagai Proses Politik

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan
dengan kekerasan, seperti; kerusuhan, kudeta,
tetorisme, dan revolusi.

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal,
yaitu

kemajemukan horisontal dan

kemajemukan vertikal.



Lanjutan. . 

• Kemajukan Horizontal adalah struktur masyarakat 
yang majemuk secara;
– kultural (suku bangsa, daerah, agama, dan ras); 

– majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekejaan dan 
profesi; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat 
tinggal. 

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik 
karena masing-masing unsur kultural berupaya 
mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari 
ancaman kultur lain



Lanjutan. . . 

• Kemajemukan Vertical adalah struktur masyarakat 
yang berbeda menurut pemilikan kekayaan, 
pengetahuan, dan kekuasaan. 

• Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik 
karena sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki 
atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, 
dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang 
bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang 
mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut.   



Tahap penyelesaian konflik

▪ Apabila konflik diselesaikan dengan memberikan
sanksi negatif, maka akan menimbulkan kekerasan
yang berkepanjangan.

▪ Sehingga, konflik harus diselesaikan tanpa adanya
kekerasan melalui beberapa tahap, yakni;

▪ pertama tahap politisasi/koalisi,

▪ kedua tahap pembuatan keputusan, dan

▪ tahap pelaksanaan dan integrasi.



Bentuk-bentuk Konflik Politik

1) Pertempuran

2) Kekerasan fisik “manusia pertama yg menjadi raja 
adalah seorang serdadu yang berhasil”

3) Kekayaan, “uang berkuasa”



Pengaturan konflik politik

1) Koalisi pemerintahan yg stabil diantara parpol

2) Penerapan prinsip proporsionalitas (distribusi kekuasaan 
berdasarkan golongan masyarakat)

3) Penerapan prinsip saling veto (kpts disetujui semua pihak)

4) Pihak yang berkonflik menghindarkan keterlibatan 
pemerintah

5) Pihak yg berkonflik bersedia menyesuaikan diri

6) Konsesi diberikan hanya oleh kelompok yg kuat kpd kel 
yg lemah.



Definisi Radikal

• Radikal vs Ready Call

• Radikali; 

• Radikalisme; ideologi/paham yang ingin melakukan
perubahan secara cepat dan mendasar dengan
menggunakan cara cara kekerasan



Ciri-ciri radikalisme

• Fanatik

• Intoleran

• Ekslusif

• Revolusioner



Faktor penyebab radikalisme

1) Pemikiran

2) Ekonomi

3) Politik

4) Sosial

5) Psikologis

6) Pendidikan 



Studi kasus

• Penusukan Menkopolhukam, Wiranto di Pandeglang Banten, 
– Sentimen karena Menkopolhukam akan melakukan “perang terhadap

radikalisme”
– Banyak kasus yg belum diselesaikan

• Penyiraman air keras thd novel
• Kasus (chating) Habib Rizieq, kriminalisasi
• Bendera tauhid vs Bintang Kejora
• Penolakan (persekusi) ceramah yg dituduh “radikal”

• Konflik rasial di Wamena,
– Diawali dg perintah guru kepada murid “Baca dengan keras”, murid 

mendengar kata “kera”
– Sebelumnya ada penangkapan mhs Papua di Malang
– Ada yg menyebut orang papua mirip “kera”



Tanya jawab

• Konflik internasional? Dan lembaga apa yg menangani?

• Kenapa terjadi konflik rasial?


