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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Mengenai Peranan dan Fungsi Pemerintah 

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang 

menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar.  Peranan 

pemerintah pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian 

pelayanan umum oleh dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, 

mengoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah-

daerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak 

bertujuan memeroleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan 

terpenuhinya kepuasaan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi 

kemauan birokrasi itu sendiri (Labolo, 2010:39).   

Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah sangat luas mengingat peranan 

tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis.  Terutama menyangkut 

aspek pelaksanaan birokrasi yang efesien, efektif, cepat dan tepat dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui suatu 

masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Fungsi-fungsi pemerintahan 

yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas 

pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-



12 
 

fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana 

pelayanan dapat menumbuhkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan 

kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. 

Untuk mengemban tugas negara menurut Ndraha (Hum 2010:36), 

pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: 

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan 

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai 

provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk 

jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi 

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai 

providerkebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan  barang dan jasa 

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak 

berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. 

Ndraha (Hum,2010:36)  

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu 

mengarahkan kemandirian masyarakat dan melaksanakan pembangunan 

demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat.  

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk 

membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain 

(http://iyasyusuf.blogspot.peran-dan-fungsi-pemerintahan, diakses tanggl 22 

Januari 2015): 

1. Pemerintah sebagai regulator 

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan 

http://iyasyusuf.blogspot.peran-dan-fungsi-pemerintahan/
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peraturan-peraturan.  Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan 

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala 

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. 

2. Pemerintah sebagai dinamisator 

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi 

masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan 

untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.  

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan 

secara intendif dan efektif kepada masyarakat.  Biasanya pemberian 

bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu 

untuk memberikan pelatihan. 

3. Pemerintah sebagai fasilitator 

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi pelaksanaan pembangunan daerah.  Sebagai fasilitator, pemerintah 

bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan 

peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang 

pendanaan atu pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. 

 

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam melaksankan tugas, wewenang dan kewajibannya, 

dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah daerah KabupatenMesuji dalam melaksanakan tugas, wewenang 

dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman 

masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai 

pelindung dan pelayan masyarakat. 

B. Pemerintah Daerah 

Hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah diatur di dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Istilah 

pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 

1 adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sedangkan 

Pemerintah daerah adalah “kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom” dengan demikian yang 

dimaksud pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mesuji yaitu Bupati beserta perangkatnya. 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 “daerah otonom 

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memunyai batas-

batas wilayah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yaitu bupati.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 tentang tugas, 

wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah adalah sebagai berikut: 

(1) Kepala daerah memunyai tugas: 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan 

rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, 

rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda 

tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

untuk dibahas bersama; 

e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepala daerah berwenang: 

a. Mengajukan rancangan perda; 

b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; 

c. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah; 

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 

dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 65 (point b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa kepala daerah sebagai kepala 

pemerintahan daerah memunyai kewajiban dimana salah satunya 

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
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Urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan 

wajib sehingga pemerintahan daerah berkewajiban menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut dengan sebaik-

baiknya, termasuk juga dalam menyelesaikan dan mencegah timbul konflik.  

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut melaksanakan kewajiban dan 

perannya sebagai stabilisator secara proaktif dengan menumbuhkan kondisi 

keamanan dan ketenteraman masyarakat yang kondusif sehingga konflik 

tersebut dapat diselesaikan dan dicegah terulang kembali di kemudian hari. 

C. Tinjauan Mengenai Konflik 

1. Pengertian Konflik 

Fisher  (2001:4) membedakan antara definisi konflik dan kekerasan. 

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau 

kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran 

yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, 

sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan 

secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan atau menghalangi 

seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. 

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai 

perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan 

dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar 

atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, 

apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. 

Semua bentuk hubungan manusia seperti hubungan sosial, ekonomi 

dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. 
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Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan 

tersebut. 

2. Jenis Konflik 

Wirawan (2010:32) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau 

dari berbagai aspek sebagai berikut: 

1. Aspek subyek yang terlibat dalam konflik 

a. Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri 

seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan 

b. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal 

dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi 

saling bertentangan 

c. Conflict of interest berkembang dari konflik interpersonal 

dimana para individu dalam organisasi memiliki interest yang 

lebih besar dari interest organisasi, sehingga memengaruhi 

aktivitas organisasi 

2. Aspek substansi konflik 

a. Konflik realistis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman / 

pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga 

dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi 

maupun voting 

b. Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungannya 

dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari 

kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, 

agresi/paksaan. 
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3. Aspek keluaran 

a. Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan 

mendapatkan solusi 

b. Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau 

tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri 

dan hanya saling menyalahkan. 

4. Aspek bidang kehidupan 

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk 

SDH merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan 

sumber daya alam, manusia cenderung berkembang  dan terjadi 

perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan 

penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu 

konflik-konflik bidang kehidupan lainya yaitu konflik sosial, 

politik dan budaya. 

Supohardjo (2000:26) membagi konflik menjadi dua jenis menurut 

level permasalahanya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. 

Menurut level permasalahanya, konflik vertikal terjadi antara 

pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar 

institusi pemerintah adalah konflik horizontal. 

3. Sumber-Sumber dan Bentuk Konflik 

a. Sumber-Sumber Konflik 

Winardi (1994: 4 ) mengungkapkan beberapa sumber konflik atau 

pemicu terjadinya konflik: 
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1. Perbedaan kepentingan atau tujuan.  Tiap individu memiliki 

kepentingan yang berbeda di dalam organisasi sesuai dengan 

tanggung jawab dan peran masing-masing. 

2. Perbedaan individual.  Adanya perbedaan dalam pola pikir, 

kepribadian, sikap danperilaku, juga berpotensi memicu 

terjadinya konflik. 

3. Perbedaan nilai dan keyakinan.  Adanya perbedaan dalam nilai 

dan keyakinan dapat membuat pertentangan mengenai yang 

baik dan buruk atas hal yang sama. 

4. Keterbatasan sumberdaya.  Usaha pencapaian tujuan selalu 

memerlukan penggunaan sumberdaya.  Konflik dapat terjadi 

ketika keterbatasan sumberdaya.  Konflik dapat terjadi ketika 

keterbatasan sumberdaya dapat menghambat usaha pencapaian 

tujuan dari masing-masing pihak yang berkonflik. 

b. Bentuk Konflik 

Winardi (1994:8) mengungkapkan mengenai beberapa bentuk 

konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat 

adalah: 

1) Konflik di dalam individu sendiri.  Konflik ini terjadi dalam 

batin individu.  Pemicu konflik umumnya adalah adanya 

perbedaan tujuan, kepentingan, nilai dan keyakinan. 

2) Konflik antar pribadi (konflik individu dengan individu).  

Konflik ini terjadi antara seorang individu atau lebih yang 

sifatnya dapat substantif atau emosional.  Contoh konflik 
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semacam ini sering terjadi dalam bermasyarakat, baik formal 

maupun informal. Seorang memiliki pandangan, persepsi, 

kepercayaan yang berbeda dengan orang lain.  Apabila sikap 

seseorang tersebt tidak  mudah bertoleransi, maka konflik antar 

individu tersebut mudah sekali terjadi. 

3) Konflik antar kelompok. Situasi ini muncul dalam organisasi 

sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang saling 

kait mengait.Konflik ini merupakan hal yang lazim terjadi 

dalam organisasi.  Konflik ini dapat menyebabkan upaya 

kordinasi dan integrasi menjadi sulit dilaksanakan. Konflik 

umumnya dipisah karena adanya persaingan dan konflik ini 

bersekala besar dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya. 

4. Teori Konflik 

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap 

pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan 

sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam 

menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwateori konflik 

merupakan teori terpenting pada saat ini, karena penekanannya pada 

kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat 

individual, antarpribadi atau budaya.  

Diantara para perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai 

tokoh utamadan yang paling kontroversialyang menjelaskan sumber-

sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan 

sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi 
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konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian dan ia pun 

memerlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam 

bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. 

Garis besar teori Marx tentang konflik mencakup beberapa pokok 

bahasan (Puspitawati, 2009:7) sebagai berikut: 

1. Apa penyebab terjadinya konflik 

Menurut Marx, sejarah umat manusia ditentukan oleh materi/benda 

dalam bentuk alat produksi alat produksi ini untuk menguasai 

masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang menghasilkan 

komoditas. Komoditas diperlukan oleh masyarakat secara sukarela. 

Bagi Marx fakta terpenting adalah materi Ekonomi. Oleh karena 

itu, teori Marx ini juga dikenal dengan determinisrne ekonomi. 

Konflik terjadi karena faktor ekonomi (determinasi ekonomi). 

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini adalah penguasaan 

terhadap alat produksi. Berdasarkan alat produksi Marx membagi 

perkembangan masyarakat menjadi 5 tahap:  

a. Tahap 1: Masyarakat Agraris/primitif. Di dalam masyarakat 

Agraris alat produksi berupa tanah. Di dalam masyarakat seperti 

ini penindasan akan terjadi antara pemilik alat produksi yaitu 

pemilik tanah dengan penggarap tanah; 

b. Tahap 2: Masyarakat budak. Di dalam masyarakat seperti budak 

sebagai alat produksi tetapi dia tidak memiliki alat produksi. 

Penindasan terjadi antara majikan dan budak; 

c. Tahap 3: Di dalam masyarakat feodal ditentukan oleh 

kepemilikkan tanah; 

d. Tahap 4: Masyarakat borjuis. Alat Produksi sebagai industri. 

Konflik tedadi antara kelas borjuis dengan buruh. Perjuangan 

kelas adalah perjuangan antara borjuis dan proletar; 
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e. Tahap 5: Masyarakat komunis. Di dalam masyarakat ini kelas 

proletar akan menang. 

2. Siapa yang konflik 

Konflik terjadi antara dua kelas (Borjuis dan Proretar). Konflik ini 

bersifat mendalam dan sulit diselesaikan. Perbedaannya bukan 

dalam cara hidup melainkan perbedaan dalam kesadaran kelas. Di 

dalam teori Marx eksistensi sosial menentukan kesadaran dan 

perbedaan kelas (kaya miskin) .Perbedaan ini mencakup dalam 

materi dan psikologi. Perbedaan antara kelas borjuis dan kelas 

proletar tidak hanya terdapat pada cara hidup melainkan juga cara 

berfikir. Orang komunis menganggap penting kesadaran, makanya 

mereka mementingkan sosialisasi dan indoktrinasi dan 

Brainwashing. 

3. Sejauhmana intensitas konflik tersebut intensitas konflik 

mengakibatkan adanya kelas yang ditindas (proletar ditindas oleh 

borjuis). 

4. Bagaimana penyelesaian konflik tersebut. 

Konflik akan mengakibatkan kesadaran para kaum proletar 

nantinya berada dalam kondisi yang sama. Penindasan akan 

mengakibatkan frustrasi dan frustrasi akan mengakibatkan revolusi. 

Revolusi proletarlah nantinya yang akan menyelesaikan konflik.  

Asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial konflik 

adalah bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori 

struktural-fungsionalisme (Megawangi, 2005:45), yaitu:  
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a. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang 

sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan 

kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini 

membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan 

konflik.  

b. Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua 

sistem sosial.  

c. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumberdaya yang 

terbatas, terutama kekuasaan.  

d. Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam 

masyarakat. 

Sedangkan beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Marx secara 

singkat telah diuraikan oleh Turner dalamMegawangi (2005:54) 

sebagai berikut:  

a. Semakin tidak merata distribusi sumberdaya atau kekuasaan yang 

jumlahnya terbatas, semakin tinggi tingkat konflik antara kelompok 

dominan dan kelompok subordinat dalam sebuah sistem; 

b. Semakin besar kesadaran kaum subordinat akan kepentingan 

kolektifnya, mereka akan memertanyakan legitimasi ketidakadilan 

dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Kesadaran kolektif ini 

timbul kalau masing-masing individu dapat saling berkomunikasi. 

Semakin sering para individu dalam kelompok subordinat 

mengomunikasikan penderitaannya pada lainnya yang memunyai 

penderitaan yang sama, mereka akan semakin sadar akan 

kepentingan kolektifnya. Saling mengomunikasikan ini akan lebih 

sering terjadi kalau mereka sering bertemu atau semakin memunyai 

akses terhadap media komunikasi. Selain itu, kesadaran kelompok 

dapat terjadi apabila ada figur pemersatu. Semakin baik atau 
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terorganisasi kesatuan kelompok, maka semakin tinggi tingkat 

kesadaran kolektif. Hal ini biasanya terjadi kalau ada tokoh yang 

dapat menyatukan mereka. Tokoh ini adalah pemimpin yang dapat 

menyebarkan ideologi kepada kelompoknya agar mereka semakin 

sadar akan penderitaanya, menjadi marah sehingga dapat bersatu 

dalam kolektivitasnya; 

c. Apabila kesadaran kelompok semakin tinggi dengan tingkat 

emosionalnya yang marah dan lebih terorganisasi dengan baik, 

maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadakan 

konflik langsung dengan kelompok dominan; 

d. Semakin tinggi tingkat konflik semakin besar polarisasi antara 

kelompok subordinat dan ordinat dalam sebuah sistem. Semakin 

terpolarisasi antar kedua kelompok tersebut, semakin tinggi tingkat 

kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik. 

e. Semakin tinggi tingkat kekerasan, semakin besar perubahan 

struktural yang terjadi dan akan terjadi redistribusi sumber daya 

yang terbatas tersebut. 

D. Tinjauan Mengenai Manajemen Konflik 

Menurut Wirawan (2010:129) menjelaskan konflik adalah proses pihak 

yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan 

menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi 

yang diinginkan. 

Menurut Hardjaka (Wahyudi 2011:47) manajemen konflik adalah cara yang 

dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik.  Criblin, J. Di 
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dalam Wahyudi (2011:47) mengartikan manajemen konflik merupakan 

teknik yang dilakukan pimpinan untuk mengatur konflik dengan cara 

menentukan peraturan dasar dalam bersaing. 

Sedangkan, menurut Lynne Irvine (Wirawan,2010:131) manajemen konflik 

merupakan strategi yang memerkerjakan organisasi dan individu untuk 

mengidentifikasi dan mengelola perbedaan. Sehingga mengurangi beban 

dan pengeluaran dari konflik yang tidak terkelola, sementara memanfaatkan 

konflik sebagai sumber inovasi dan perbaikan. 

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun 

sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian 

konflik dan pemulihan pascakonflik. 

Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas 

kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada 

bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban dan kepastian 

hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung  jawab 

negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan. 

Tujuan penanganan konflik sosial, menurut Pasal 3 undang-undang 

ini, adalah  menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai 

dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam 

hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan 

toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, 
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serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan 

pemenuhan hak korban dan memulihkan kondisi fisik dan mental 

masyarakat serta sarana dan prasarana umum. 

Di dalam undang-undang ini juga disebutkan  bahwa konflik dapat 

bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan 

sosial budaya; perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat 

beragama, antar suku danantar etnis;  sengketa batas wilayah desa, 

kabupaten/kota dan/atau propinsi;  sengketa sumber daya alam 

antarmasyasrakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha dan 

distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam 

masyarakat.Undang-undang tentang penanganan konflik sosial memuat 62 

pasal yang mengatur Penanganan Konflik Sosial melalui tiga tahapan. Mulai 

dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. 

Berdasarkan definisi manajemen konflik di atas dapat ambil kesimpulan 

bahwa manajemen konflik tersebutharus ada proses dimana proses tersebut 

dilakukan ketika adanya input atau memasukkan dari pihak-pihak yang 

bertikai dan pihak ketiga disini adalah sebagai pihak penengah atau pihak 

mediator yang merumuskan strategi penyelesaian konflik yang dirumuskan 

dalam suatu kesepakatan perjanjian yang menghasilkan suatu ketetapan atau 

keputusan yang diterima oleh semua pihak yang bertikai.  Manajemen 

konflik merupakan cara yang dilakukan pemimpin pada saat menghadapi 

konflik. 
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Manajemen konflik pada dasarnya adalah pengaturan sebuah konflik dengan 

sistematis dalam rangka menyelesaikan konflik.  Manajemen konflik adalah 

sebuah penyelesaian yang cenderung bersifat negosiatif. Mekanisme 

negoisasi akan membentuk sebuah proses penyelesaian konflik dan 

kesimpulan dalam mengatur dan mengelola konflik tersebut. Pola 

manajemen konflik dapat disebut pula dengan pola negoisasi,  yang pada 

dasarnya memiliki kesamaan tujuan maupun fungsi.  Manajemen konflik 

dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral tidak mendukung kedua belah 

pihak.  Pihak-pihak memungkinkan untuk berbagi tanggung jawab dengan 

membuat mekanisme perputaran diantara para pihak sendri, atau tanggung 

jawab itu bisa dipegang oleh individu yang bisa terima.  Pihak ketiga yakni 

orang, kelompok, instuti atau negara yang tidak diindentifikasikan secara 

langsung atau tidak langsung dengan salah satu pihak yang berkepentingan 

dengan konflik tersebut. 

Berikut ini adalah tujuan dari manajemen konflik menurut Wirawan 

(2010:132), antara lain: 

a. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri 

pada visi, misi dan tujuan organisasi; 

b. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman; 

c. Meningkatkan kreativitas; 

d. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran 

berbagai informasi dan sudut pandang; 

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman 

bersama dan kerjasama; 
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f. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik dan 

lingkungan kerja yang mendukung. 

Menurut Faiser dan Ury (2001: 98) negoisasi diartikan sebagai komunikasi 

dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 

pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sedangkan Menurut Gary 

Godpaster,negoisasi merupakan proses proses interaksi dan komunikasi 

yang dinamis dan beranekaragam, mengandung seni dan penuh rahasia, 

untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak.  

Melihat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negoisasi adalah sebuah 

komunikasi dalam rangka menyelesaikan sebuah perbedaan anatara 

beberapa pihak yang saling berkonflik. 

Terdapat sejumlah asumsi umum tentang negoisasi anatara lain bahwa 

negoisasi adalah sebuah pertandingan. Menekankan bahwa dalam 

pertandingan terdapat unsur  proses saling tahu disisi lain juga tentang 

menang dan kalah.  Negoisasi merupakan bentuk kompromi.  Anggapan ini 

sering membuat orang menolak negoisasi karena sebagian berfikir bahwa 

harus kompromi atas sebuah nilai atau isu penting.   

Negosiasi juga sering digambarkan sebuah upaya menekan kuasa, terutama 

pada pihak yang secara umum lebih kuat dalam sebuah relasi kuasa.  

Asumsi lain mengenai negoisasi adalah berlaku baik dan juga bersikap 

kasar. Berlaku baik dalam arti orang yang bernegoisasi menunjukaan 

keinginan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Adapun sikap kasar 

berangkat dari anggapan bahwa pada saat bernegoisasi orang harus bersikap 
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tegas dan keras.  Negoisasi disebut pula sebuah proses yang kompleks, 

secara khusus dalam hal ini merujuk pada kedua belah pihak.   

Beberapa negoisasi yang dijelaskan oleh Nazarkhan Yasin (Sanusi, 

2011:58) 

1. Negoisasi Kompetitif 

Model negoisasi ini menekankan ciri kompetitif proses perundingan, 

bagaimana menenangkan kepentingan sendiri dibandingkan 

kepentingan pihak lawan.  Kesepakatan diperoleh lewat pemberian 

konsensi (imbalan).  Disebut distributife karena model negoisasi ini 

juga ditandai oleh konflik kepentingan pihak-pihak yang berunding 

dan masing-masing pihak berusaha mendapatkan bagian yang terbesar 

dari apapun yang sedang dibagi atau dirundingkan.  

Perundingan perilaku model kompetitif antara lain, pertama, debat 

tawar-menawar, yakni perundingan mengemukakan suatu posisi, 

menunjukkan ketidaksanggupan untuk bergerak dari posisi yang 

diajukan, atau mengemukakan alasan-alasan pendukung posisi dan 

mendebat alasan-alasan yang dikemukakan pihak lain tanpa mengakui  

kebutuhan pihak lain tersebut. Kedua,pengajuan ancaman dan 

tekanan, yaitu perundingan memprediksi konsekuensi buruk jika 

tindakan tau pilihan tertentu tidak diambil, menjanjikan imbalan 

positif kalau lain tunduk dan mengikuti posisi, atau menekankan pihak 

lain supaya bertindak akomodatif; Ketiga, akomodasi, ketika 

perunding menerima posisi pihak lain dengan prasyarat dan proses 
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tertentu, atau menyatakan kesediaan menerima posisis pihak lain pada 

titik tertentu jika pihak lain juga menerima posisi pada point tertentu. 

2. Negoisasi Kolaboratif 

Model kolaboratif atau problem solving (pemecahan masalah) 

menekankan aspek kerjasama/kooperatif perundingan,  yaitu yang 

menyangkut persoalan bagaimana memerluas kesamaan kepentingan 

diantara pihak-pihak yang beruding secara bersamaan dengan 

demikian, masing-masing mendapa bagian.  Ini juga disebut model 

integratif.  Model ini lebih menekankan kepentingan (dibanding posisi 

tawar menawar).  Adapun perilaku perunding model kolaboratif antara 

lain: pertama, berusaha menemukan anternatif-alternatif kesepakan 

akhir.  Kedua, debat pemecah masalah; maksudnya perunding 

mengakui pandangan pihak klien meminta klarifikasi atau penjelasan 

tentang pandangan tersebut, atau mengajukan argumen dibalik 

posisinya dengan mengakui posisi lain.  Ketiga, berfikir positif dan 

kreatif, yaitu bersedia memasukkan atau mengeluarkan isu tertentu 

dari pembicaraan, menjelajahi berbagai pilihan yang memungkinkan 

diambil, menunjukkan atau mengisyaratkan kearah aktor bersedia 

bergerak, atau mengidentifikasi, tema pertukaran atau keadilan yang 

dapat diterima. 

Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan 

melalui persetujuan damai.  Penyelesaian konflik merupakan solusi 

dari sebuah konflik.Beberapa pihak yang memiliki konflik menempuh 
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beberapa penyelesaian konflik,  salah satunya mediasi yang 

merupakan penyelesaian konflik yang di intervensi oleh pihak ketiga. 

E. Tinjauan Mengenai Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Wirawan (2010:200), mendefinisikan resolusi konflik melalui mediasi 

sebagai proses manajemen di mana pihak-pihak yang terlibat konflik 

menyelesaikan konflik mereka melalui negoisasi untuk mencapai 

kesepakatan bersama.Mediasi merupakan suatu proses yang 

memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator.  

Dikatakan sebagai proses karena mediasi juga memerlukan sumber-

sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk 

menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu 

menyelesaikan sendiri konflik mereka.  Mediasi juga memerlukan 

waktu dan pendekatan memberi dan mengambil. 

Inti dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik saling 

melakukan pendekatan untuk melakukan negoisasi, negoisasi adalah 

hubungan sementara di mana saling tawar menawar terjadi secara 

sukarela.  Negoisasi dapat dilakukan secara rahasia hanya diketahui 

pihak-pihak yang terlibat konflik atau secara terbuka diketahui oleh 

masyarakat.Penulis menyimpulkan bahwa mediasi dapat digunakan 

dalam penyelesaian konflik diberbagai masyarakat adat, 

keluarga/perkawinan,penyelesaian konflik manajemen bisnis dan 

pemerintahan serta konflik sosial.  
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2. Tujuan Mediasi 

Para pihak yang terlibat konflik menggunakan mediasi karena tidak 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.  

Mereka berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan 

mereka demi mencapai solusi konflik, tidak dipaksa oleh hukum, atau 

sesuatu di luar mereka. Maka, dengan demikian keputusan mediasi 

merupakan keputusan mereka sendiri sehingga lebih besar 

kemungkinan terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi. 

Wirawan (2010:200) menjelaskan bahwa proses mediasi disusun oleh 

mediator dan para pihak yang terlibat konflik, serta tidak berdasarkan 

hukum acara yang diatur undang-undang atau proses yang kaku.  

Proses mediasi yang disusun oleh mediator disepakati oleh pihak yang 

terlibat konflik.  Mediator tidak memaksakan pendapatnya sendiri 

mengenai hal yang dirasakan atau alternatif yang di anggap 

terbaik.Tujuan daripada mediasi adalah mencapai kesepakatan atau 

solusi mengenai objek konflik kesepakatan tersebut ditentukan oleh 

pihak-pihak yang terlibat itu sendiri. 

Sebagai suatu profesi, perilaku mediator dalam proses mediasi harus 

dilakukan secara profesional yang mengacu pada kode etik asosiasi 

mediator.  Perilaku-perilaku tersebut antara lain sebagai berikut: 

1)   Imparsial, yaitu tidak memihak salah satu pihak yang terlibat 

konflik; 

2)   Menentukan ketentuan dan melaksanakan dasar berkomunikasi, 

termasuk apakah yang dibicarakan konfidensial atau tidak dan 



33 
 

membantu pihak yang terlibat konflik untuk fokus dan berada 

pada jalur yang benar; 

3)   Mengembangkan iklim negoisasi yang mengutamakankejujuran; 

4)   Mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber.  

Misalnya dari akutan, pengacara, lembaga penegak hukum dan 

sebagainya; 

5)   Secara aktif, mediator menghadiri pertemuan pihak-pihak yang 

terlibat konflik dan mendengarkan sepenuhnya hal yang mereka 

katakan dan mendorong mereka mengemukakan pendapatnya 

secara adil, termasuk mengemukakan emosi dan ketakutan 

mereka; 

6)   Tidak membiarkan salah satu pihak mendominasi diskusi dan 

memastikan diskusi berlangsung secara manusiawi darn adil.  

Tidak membiarkan salah satu pihak menekan dan mengintimidasi 

pihak lainnya, baik secara verbal atau fisik; 

7)   Memprioritaskan kebutuhan dan pilihan-pilihan esensial; 

8)   Membantu semua pihak memahami posisi kedua belah pihak dan 

menciptakan negoisasi yang mengarah pada kompromi atau 

kolaborasi yang diterima mereka; 

9)   Merumusakan kesepakatan negoisasi secara tertulis dan 

menjelaskankepada pihak-pihak yang terlibat konflik dan 

meminta mereka untuk menandatangani kesepakatan (Wirawan, 

2010:201-203). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi 

merupakan suatu proses penyelesaian konflik dengan melakukan 

pendekatan untuk melakukan negoisasi dengan bantuan mediator yang 

berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat 

konflik mengambil keputusan bersama. 

3. Jenis-jenis Mediator 

Wirawan (2010:204) mengemukakan beberapa jenis mediator, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Mediator Jaringan Sosial 

Individu yang diminta menjadi mediator karena memiliki 

hubungan dengan para pihak yang terlibat konflik.  Ia merupakan 

bagian dari suatu jaringan sosial, seperti seseorang teman, 

tetangga, rekan kerja, kolega bisnis, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yang dikenal oleh pihak yang bersengketa. Mereka 

memilihnya karena objek konflik beserta proses mediasinya. 

b.   Mediator Otoritatif 

Orang yang dipilih menjadi mediator karena memunyai hubungan 

otoritas dengan pra pihak yang terlibat konflik.  Sebagai contoh, 

atasan yang memunyai kapasitas untuk memengaruhi mereka 

yaitu pihak yang terlibat.  Akan tetapi, mediator jenis ini tetap 

tidak mengambil keputusan ia hanya membantu mengembangkan 

alternatif dan pemilihan alternatif terbaik yang akan diserahkan 

kepada kedua belah pihak yang terlibat konflik mediator otoritatif 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis antara lain sebagai berikut: 
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1. Mediator bajik (benevelon mediator) yang memengaruhi 

pihak-pihak yang terlibat konflik dalam mengambil 

keputusan mengeani masalah yang disengketakan, tetapi 

menyerahkan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat 

konflik.  Mediator menginginkan solusi yang memuaskan 

pihak yang terlibat konflik.  Mediator menginginkan solusi 

yang memuaskan pihak yang terlibat konflik.  Yang menjadi 

perhatian mediator adalah prosedur pemilihan solusi harus 

adil, efesien, ekonomis, meminimalkan konflik, serta 

menjaga dan menghormati posisi membantu mereka untuk 

menemukan solusi atas konflik yang dihadapi. 

2. Mediator administratif/managerial.Mediator jenis ini 

memunyai pioritas dan pengaruh terhadap pihak yang terlibat 

konflik karena menduduki posisi manajerial atau atasan 

dalam organisasi. Walaupun demikian, ia memberikan 

bantuan dalam menciptakan solusi yang diserahkan kepada 

pihak-pihakyang terlibat konflik.Jika mediator menginginkan 

proses solusi sesuai dengan kehendaknya, jenis mediator ini 

memunyaiinteres substansial dari solusi yang harus sesuai 

dengan organiasi yang dipimpinnya atau mandat yang 

diterimanya. 

3. Mediator kepentingan tetap (vested interest mediator).  

Mediator jenis ini memunyai interes, baik prosedur maupun 

substansisolusi konflik dan memertahankan interes 
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intermediari. Apabila mediator administratif mengembangkan 

parameter umum untuk menyelesaikan konflik dengan 

memenuhi norma-norma organisasi dan legal, serta 

mendorong dan membantu pihak-pihak yang terlibat konflik 

untuk bekerja dan kerangka tersebut. 

c. Mediator Independen 

Mediator independen merupakan mediator profesional yang 

melakukan intervesi secara netral dan imparsial kepada pihak-

pihak yang terlibat konflik. Pihak ketiga jenis ini umumnya 

terdapat dalam budaya yang telah mengembangkan tradisi bantuan 

untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan profesional.  

Anggota budaya ini lebih menyukai bantuan dan nasihat dari orang 

luar yang dianggap tidak memiliki kepentingan tetap personal 

dalam proses intervensi dan keluaran konflik. Anggota budaya ini 

lebih menyenangi mediator independen sehingga berupaya 

memisahakan berbagai kelompok dalam kehidupannya seperti 

keluarga, teman dekat, tetangga, atasan dan bawahan di tempat 

kerjanya. Jika menghadapi masalah, mereka lebih menyukai 

meminta bantuan mediator, konselor, konsultan, penasihat hukum 

dan terapis.  Mediator independen juga umumnya terdapat dalam 

upaya budaya, di mana terdapat tradisi pengadilan independen 

yang merupakan prosedur imprasial dalam menyelesaikan konflik. 
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4. Proses Mediasi  

Jika konflik sudah berkembang menjadi konflik destruktif dan pihak-

pihak yang terlibat konflik saling mencurigai maka mediasi 

memerlukan proses yang panjang dan kesabaran. 

Wirawan (2010:207) menjelaskan pola mediasi yang dilakukan 

mediator, yaitu: 

1.   Mengidentifikasi Kebutuhan Intervensi 

Walaupun mediator telah mendapat mandat dari para pihak yang 

terlibat konflik, tetapi tingkat kebutuhan para pihak yang terlibat 

konflik terhadap intervensi mediator tidaklah sama.  Mediator 

perlu memastikan bahwa kedua belah pihak memunyai kebutuhan 

intervensi yang sama besarnya.  Jika kebutuhan akan intervensi 

keduanya tidak sama, mediator akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan tugasnya.  Mediator tidak boleh membujuk pihak 

lainnya untuk datang dan berunding di bawah bantuannya.  Upaya 

membujuk tersebut bisa dicurigai bahwa mediator tidak imparsial. 

Perlu juga diidentifikasi apakah ada pihak lain yang berada di 

belakang para pihak yang terlibat konflik.  Apabila ada, maka 

perlu mengidentifikasi apakah mereka juga menyetujui adanya 

mediasi.  Kebutuhan intervensi mediasi perlu dituangkan dalam 

mandat yang tertulis yang juga berisi tugas, wewenang, 

kekuasaan, kewajiban dan hubungan mediator dengan pihak-

pihak yang terlibat konflik. 
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2.   Pemetaan Konflik 

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi mengenai 

konflik yang akan diintervensi.  Informasi tersebut meliputi antara 

lain sebagai berikut: 

a. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik 

1. Pihak-pihak primer. 

Pihak-pihak yang utama yang terlibat dan berinteraksi 

secara langsung dalam konflik.  Pihak primer bisa berupa 

orang, kelompok orang dalam suatu organisasi, atau unit 

organisasi; 

2. Pihak  sekunder.   

Pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam 

konflik. Pihak ini adalah pihak yang berkepentingan 

mengenai konflik dan solusi konflik, tetapi tidak terlibat 

secara langsung dalam konflik; 

3. Pihak ketiga yang tertarik dengan konflik. 

Pihak yang tertarik pada solusi konflik.  Sebagai contoh, 

dalam konflik hubungan industrial antara perusahaan dan 

para karyawannya, Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi merupakan pihak ketiga yang tertarik 

dengan solusi konflik. 

b. Analisis penyebab konflik 

Mengidentifikasi semua penyebab konflik dan persepsi 

masing-masing pihak mengenai penyebab konflik.  Konflik 
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terjadi disekitar isu yang berkaitan dan dianggap penting oleh 

para pihak yang terlibat konflik. 

c. Menyusun Desain Intervensi 

Desain intervensi adalah rencana intervensi yang berisi butir-

butir antara lain sebagai berikut: 

1) Tujuan, sasaran dan target intervensi.  Menentukan apa 

yang akan dicapai dalam proses mediasi.  Mediator 

menentukan kuantitas dan kualitas sasaran atau target 

yang akan dicapai dan diperkirakan memuaskan kedua 

pihak; 

2) Teknik-teknik mendekatkan kedua belah pihak yang 

terlibat konflik, terdiri dari mendengar pendapat, 

pelatihan, konsultasi, penelitian, penyeimbangan 

kekuasaan, transformasi elemen konflik dan sebagainya; 

3) Agenda mediasi. Acara atau kegiatan mediasi dari 

pertemuan pertama sampai proses pengambilan 

keputusan, disertai teknik-teknik pelaksanaannya 

4) Jadwal dan lokasi pertemuan mediasi. 

d. Melakukan Dengar Pendapat 

Mediator memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik dalam 

suatu pertemuan dengar pendapat.  Pihak yang terlibat 

konflik mengemukakan posisinya dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh mediator.  Mediator juga 
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mendengar saksi-saksi dan memelajari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan konflik. 

e. Mengembangkan Iklim Konflik yang Kondusif 

Iklim konflik yang kondusif adalah iklim di mana kedua 

belah pihak memunyai keinginan saling percaya, saling 

mendengarkan, untuk menyelesaikan konflik, saling 

membutuhkan, kejujuran dan ketulusan, rasa humor. 

f. Transformasi Elemen Konflik 

Yaitu semua faktor dari konflik yang meliputi antara lain: 

penyebab konflik, strategi konflik, gaya manajemen konflik, 

taktik konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak 

yang terlibat konflik dan sebagainya.  Persepsi pihak yang 

terlibat konflik mengenai elemen-elemen konflik ini berbeda 

sehingga konflik bisa berlangsung secara berkepanjangan.  

Elemen-elemen tersebut perlu ditransformasikan sehingga 

pihak yang terlibat konflik memunyai persepsi yang sama 

atau paling tidak saling mendekati. Melalui kemampuan 

berkomunikasidan bernegoisasi, mediator berupaya 

mengubah posisi/persepsi pihak-pihak yang terlibat konflik. 

g. Merumuskan Alternatif Keputusan Bersama 

Mediator berupaya menyimpulkan persamaan keinginan 

pihak yang terlibat konflik dan mengajukan usulan agar 

mereka mau berkompromi atau berkolaborasi.  Mediator 
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mengemukanan alternatif kompromi atau kolaborasi yang 

mungkin mereka pilih disertai konsekuensinya. 

h. Memilih Satu Alternatif yang Disepakati Bersama 

Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk memilih salah satu 

alternatif yang dianjurkan oleh mediator dan menandatangani 

keputusan bersama.  Setelah kedua belah pihak memilih 

alternatif yang sama, kesepakatan tertulis yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator 

kemudian dibuat.  Agar tidak menimbulkan masalah ketika 

dilaksanakan, kesepakatan diformulasikan secara operasional 

dengan mencantumkan angka-angka kuantitas, kualitas dan 

target waktunya.  Sering kali, kesepakatan disertai sanksi 

bagi pihak yang tidak mau melaksanakannya.Kesepakatan 

hasil mediasi dibuatkan akta notaris dan didaftarkan ke 

pengadilan Negeri selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari 

sejak ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa 

(pasal 6 ayat 7 UU Arbitrase) 

i. Melaksanakan Kesepakatan 

Mediator membantu kedua belah pihak yang terlibat konflik 

dalam melaksanakankesepakatan bersama dan mengevaluasi 

hasil pelaksanaan kesepakatan.  Jika usaha penyelesaian 

sengketa alternatif melalui mediasi tidak berhasil, para pihak 

yang bersengketa bisa mengajukan persengketanya pada 

lembaga arbitrase atau pada pengadilan negeri.  Pada 
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prosesnya, kedua lembaga tersebut sebelum melaksanakan 

tugasnya akan meminta pihak-pihak yang bersengketa harus 

melakukan perdamaian melalui mediasi. 

F. Kerangka Pikir  

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah menjaga ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat sehingga warga dapat menjalani kehidupan secara 

tenang, tentram dan damai.  Pemerintah modern pada hakikatnya adalah 

pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani 

dirinya sendiri.  Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama. 

Untuk mengemban tujuan negara menurut Ndraha (Labolo, 2010:36), dua 

fungsi dasar pemerintah adalah: 

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan 

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai 

provide rjasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk 

jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi 

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider 

kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan  barang dan jasa yang 

mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak 

berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.  

Sedangkan, peran pemerintah yaitu: 
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1. Pemerintah sebagai regulator 

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkanpenyelenggaraan pembangunan melalui 

penerbitan peraturan-peraturan.  Sebagai regulator, pemerintah 

memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen 

untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan; 

2. Pemerintah sebagai dinamisator 

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan 

partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses 

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika 

pembangunan daerah.  Pemerintah berperan melalui pemberian 

bimbingan dan pengarahan secara intendif dan efektif kepada 

masyarakat.  Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui 

tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan; 

3. Pemerintah sebagai fasilitator 

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.  Sebagai 

fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui 

pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan 

keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada 

masyarakat yang diberdayakan. 

Peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan 

kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram yang 
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merupakan kewajiban pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran 

pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai: 

1. Legislator (pembuat kebijakan) 

2. Fasilitator (memfasilitasi) penyelesaian konflik dalam bentuk 

mediasi dan negosiasi 

Peran tersebut sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik 

pedagang Pasar Simpang Pematang dengan pengembang pasar 

yaitu PT. Citra Kurnia Waway. Adapun permasalahan ini bermula 

dari kebijakan pemerintah Kabupaten Mesuji yang mengubah 

status Pasar Simpang Pematang dari pasar kampung menjadi pasar 

daerah, yang berdasarkan SK Bupati Mesuji Nomor 

B/159/1.02/HK/MSJ/2010. Tujuan untuk menjadikan pasar modern 

yang bersih dan nyaman serta meningkatkan aktivitas 

perekonomian dan peningkatan PAD, untuk itu pedagang diminta 

untuk pindah ke lahan penampungan sementara.   

Menurut sejumlah pedagang, lokasi toko milik mereka justru 

diberikan kepada pedagang lain oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Tidak hanya itu, beberapa pedagang yang 

sudah membayar justru belum bisa menerima jatah toko padahal 

jumlah kios atau toko yang dibangun lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah pedagang sebelum mereka dipindahkan. 
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Pengembang dianggap melanggar perjanjian kerjasama dengan 

pedagang.  Di dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian, 

konflik terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang 

bertikai secara langsung. Namun terkadang harus melibatkan pihak 

ketiga untuk menegahi dan mencari jalan keluar.  Menurut 

Wirawan(2010:129), manajamen konflik sebagai proses pihak yang 

terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan 

menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan 

resolusi yang diinginkan. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji 

membantu dalam mengatasi konflik tersebut dengan melakukan 

mediasi dengan tujuan mencari kesepakatan bersama guna 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Mediasi adalah upaya 

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak-pihak ketiga yang 

netral.  Inti dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik 

saling melakukan pendekatan untuk melakukan negoisasi. 

Negoisasi yaitu sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak 

yang terlibat bersama saling menyelesaikan tujuan yang berbeda 

dan bertentangan dengan cara tawar menawar yang terjadi secara 

sukarela. 

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka 

penulis menggambarkannya dalam kerangka pikit sebagai berikut: 
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Bagan 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar. I. Bagan Kerangka Pikir 

Konflik Pedagang Pasar Simpang Pematang dan 

Pengembang Pasar ( PT. Citra Kurnia Waway) 

Peran pemerintah daerah  
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