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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

   A. Tinjauan Tentang Konflik Komunal 

 

        1. Pengertian Konflik 

 
Menurut Hugh Miall (2002:65) bahwa konflik adalah aspek intrinsik dan   

tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial serta sebuah ekspresi 

heteregonitas kepentingan,nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai 

formasi baru yang penting ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul 

bertentangan dengan hambatan yang di wariskan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin 

dihindari serta ekspresi heteregonitas yang di timbulkan oleh perubahan 

sosial yang di wariskan. 

 

Menurut Leopod Von Wiese (1987:89) bahwa konflik adalah suatu proses 

sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk 

memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain 

disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dari pengertian konflik tersebut, 

dapat dikatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang di lakukan 

oleh sekelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi apa yang 

menjadi keinginannya yang di sertai dengan kekerasan. 
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Menuurut Duane Ruth (1986:54) bahwa konflik adalah kondisi yang 

terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang 

tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak 

menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan 

pihak lain kurang berhasil. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik 

merupakan kondisi yang terjadi akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, 

adanya pihak yang menghalangi serta ikut campur yang mengakibatkan 

tujuanpihak lain tidak terpenuhi.  

 

Menurut Taquiri (1977:76) bahwa konflik merupakan warisan kehidupan 

sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari pada 

berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di 

antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Dari pengertian 

konflik tersebut, maka konflik merupakan warisan sosial akibat adanya 

ketidak setujuan akibat dari pertentangan yang terjadi dua pihak atau lebih. 

 

Menurut Faules (1994:249) bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian 

antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain 

karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan 

adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, 

diingat, dan dialami. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik 

merupakan ekspresi yang dilakukan oleh sekelompok manusia akibat 

akibat kelompok lain memepunyai perbedaan pendapat. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian konflik dalam hal ini adalah sebuah pertikaian antara individu 

dengan individu lain,  kelompok dengan kelompok lain karena beberapa 

alasan serta pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara  dua atau lebih 

individu yang diekspresikan, diingat, dan di alami yang  berupa perselisihan, 

adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua 

pihak atau lebih  dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat 

memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya 

kebutuhan dan tujuan masing-masing. 

    2. Penyebab Konflik 

 
Menurut Thomas santoso (2001:65) bahwa penyebab terjadinya konflik   

adalah sebagai berikut: 

 
        a. Struktur 

Dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran      

(kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota    

kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan 

anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, 

dan derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang 

mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin 

terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan  

terjadinya konflik. 
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        b. Variabel Pribadi 

Faktor pribadi ini meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, 

karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan 

(idiosyncrasies) dan berbeda dengan individu yang lain. Jika salah satu 

dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok dan para karyawan 

menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam 

kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang 

dipersepsikan (perceived conflict). Kemudian jika individu terlibat secara 

emosional, dan mereka merasa cemas, tegang, frustrasi, atau muncul sikap 

bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan (felt 

conflict).  

 
        c. Komunikasi Yang Buruk 

Dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara    

pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi 

yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan 

penghalang terhadap komunikasi. 

 
 
        d. Perbedaan Individu  

Konflik ini  meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia  

adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan 

perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan 

perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi 

faktor penyebab konflik social dalam menjalani hubungan sosial. 
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        e. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan 

Konflik ini terjadi  sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran  

dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu 

pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu 

konflik. 

 
         f. Perbedaan Kepentingan Antara Individu atau Kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan 

yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-

masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan 

yang berbeda-beda. 

 
       g.  Perubahan Nilai yang Cepat dan Mendadak dalam Masyarakat 

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika 

perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan 

tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada 

masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang 

mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada 

masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat 

berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah 

itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja 

dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial
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Berdasarkan beberapa penyebab konflik diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa konflik dapat terjadi bila mana terdapat perbedaan 

kebudayaan, adanya perubahan-perubahan nilai yang begitu cepat, 

perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial, dan adanya 

perbedaan individu. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, 

setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu 

dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau 

lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, 

sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan 

dengan kelompoknya.  

 

      3.   Tipe-tipe Konflik 

 

Menurut Soerjono Soekanto (1998:87) bahwa tipe-tipe konflik adalah 

sebagai berikut: 

 
            a. Konflik Pribadi 

    Merupakan pertentangan yang terjadi antara orang perorang. 

 
            b. Konflik Rasial  

    Merupakan pertentangan kelompok ras yang berbeda karena   

    kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. 

 
            c. Konflik Politik   

    Merupakan merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut   

    ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam masyarakat.  

 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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        d. Konflik Antar Kelas Sosial  

Merupakan pertentangan antara dua kelas sosial.  

         
        e. Konflik Internasional  

Merupakan pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara 

karena perbedaan kepentingan. 

 
         f. Konflik Antar Kelompok  

Merupakan konflik yang terjadi karena persaingan dalam mendapatkan  

mata pencaharian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur 

budaya asing. Selain itu, karena ada pemaksaan agama, dominasi politik, 

atau adanya konflik tradisional yang terpendam. 

 
        g. Konflik Fungsional 

Merupakan sebuah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, 

dan memperbaiki kinerja kelompok. Sedangkan konflik disfungsional 

adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. 

 
        h. Konflik Disfungsional 

Merupakan konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. 

 
         i. Konflik Vertikal 

Merupakan konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki 

kedudukan yang tidak sama dalam organisasi. Misalnya, antara atasan dan 

bawahan. 
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        j. Konflik Horizontal  

Merupakan konflik yang terjandi antara mereka yang memiliki kedudukan 

yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik antar 

karyawan, atau antar departemen yang setingkat. 

 
        k. Konflik Peran 

Merupakan konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari 

satu peran yang saling bertentangan. Di samping klasifikasi tersebut di 

atas, ada juga klasifikasi lain. 

 

Berdasarkan tipe-tipe konflik diatas dapat disimpulkan bahwa tipe    

konflik dalam hal ini terdiri dari  konflik antar agama, konflik antara 

kelompok-kelompok sosial, konflik antarkelas sosial, konflik pribadi, 

konflik fungsional dan konflik disfungsional serta salah satu kriteria untuk 

membedakan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional adalah 

dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan pada kinerja 

individu. Jika konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok, 

walaupun kurang memuaskan bagi individu, maka konflik tersebut 

dikatakan fungsional. Pada konflik ini, tipe konfliknya adalah tipe konflik 

horizontal. 
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    4.  Srategi Penyelesaian Konflik 

         Menurut Hugh Miall (2002:65) bahwa penyelesaian  konflik dapat  

         dibedakan sebagai berikut: 

 
         a. Strategi Kompetisi 

 Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak   

 mengalahkan atau mengorbankan yang lain. 

 
        b. Strategi Akomodasi  

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi     

bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada 

pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. 

 
         c. Strategi Kolaborasi 

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua 

belah pihak. 

 
        d. Strategi Penghindaran 

 

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu 

konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak 

seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran 

merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi 

untuk menenangkan diri.  

 
        e. Strategi Kompromi atau Negoisasi 

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang   

bersamaan dan saling member serta menerima, serta meminimalkan      

kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. 
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  5. Isi 10 Butir Perjanjian Perdamaian 

 

 

a. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga Keamanan, Ketertiban, 

Kerukunan, Keharmonisan, Kebersamaan dan Perdamaian antar suku yang 

ada di bumi Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita 

cintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan 

yang sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b.  Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan 

anarkhis yang mengatasnamakan Suku, Agama dan Ras (SARA), sehingga 

menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian 

secara material khususnya bagi Kedua belah Pihak dan umumnya bagi 

masyarakat luas.  

c. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian, dan 

perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, Kelompok, dan 

atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orang tua, 

ketua kelompok dan/atau pimpinan golongan. 

d. Kedua belah pihak sepakat apabila orang tua, ketua kelompok dan/atau 

pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti 

yang tercantum pada angka 3 (tiga), maka akan diselesaikan secara 

musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa 

setempat. 
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e. Kedua belah pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti 

yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidak tercapai, 

maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan 

aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan 

permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f.  Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, 

tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak 

permusuhan dan kerusuhan, Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua bersedia 

melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, dan jika pembinaan 

tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap 

oknum tersebut dari Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

g.  Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) 

berlaku juga bagi warga Lampung selatan dari suku-suku lainnya yang ada 

di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.  

h. Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak pada tanggal 

27 sampai dengan 29 oktober 2012 yang mengakibatkan jatuhnya korban 

jiwa (meninggal dunia) maupun terhadap korban yang luka-luka, kedua 

belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun 

dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban, 

dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum (kepolisian).  

 

 



18 

 

 

 

i. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Bali Nuraga 

harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan 

seluruh Lapisan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan/atau berdekatan 

dengan wilayah Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji. 

j. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian 

perdamaian ini ke lingkungan masyarakatnya. 

 

Berdasarkan strategi penyelesaian  konflik diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi penyelesaian konflik bisa melalui beberapa cara diantaranya terdiri 

dari membentuk sistem banding, pelembagaan kewenangan formal, 

akomodasi, sharing, kompetisi, dan penghindaran serta trategi 

penyelesaian konflik sangat penting apabila telah terjadi sebuah konflik. 

Pada konflik ini penyelesaian konflik di selesaikan melalui strategi 

akomodasi, ertinya penyelesaian konflik di serahkan oleh pihak ketiga 

yang menghasilkan perjanjian perdamaian. 

 

       6. Sara (Suku Ras Agama dan Antar Golongan) 

 

Menurut Rudy Hartoyo (http://www.kompas/sara.com/15/11/2013/18:34)  

bahwa SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang di dasarkan 

pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan 

atau kesukuan dan golongan. Tindakan ini melecehkan kemerdekaan dan 

segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat di 

golongkan dalam tiga katagori diantaranya sebagai berikut:  
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a. Kategori pertama yaitu individual merupakan tindakan Sara yang      

dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam 

katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat 

menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri 

maupun golongan. 

b. Kategori kedua yaitu institusional merupakan tindakan Sara yang  

dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja  membuat peraturan 

diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. 

c. Kategori ke tiga yaitu kultural  merupakan penyebaran mitos, tradisi 

dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dalam 

pengertian lain SARA dapat di sebut Diskriminasi yang merujuk 

kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana 

layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh 

individu tersebut.  

 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa sara adalah    

pandangan atau tindakan yang menyangkut ras agama dan antargolongan 

yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Kita dapat mencegah 

SARA menjadi sumber kerawanan dengan menempuh beberapa cara yaitu 

dalam membangun perekonomian harus secara tegas ditempuh pendekatan 

affirmative action, yakni memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada 

penduduk pribumi untuk berkembang.  
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       7. Sosialisasi 

 

Menurut Andy Rahmat (http://kompas/sosislisasi.com/25/10/2013/18:50) 

 bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer 

kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya 

dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Melalui proses sosialisasi, 

individu berusaha mengatasi konflik tuntutan dalam perkembangan 

sosialnya. Apabila individu gagal dalam proses sosialisasinya akan 

menyebabkan terjadinya frustrasi (kondisi dimana individu mengalami 

kekecewaan yang mendalam karena tidak mampu). Kebijaksanaan orang 

tua yang baik dalam proses sosialisasi anak antara lain:  

 
a. mendorong agar anak mampu membedakan benar dan salah, baik dan 

buruk  serta  memberikan keteladanan yang baik. 

b. menasihati anak-anak jika melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak 

menjatuhkan hukuman di luar batas kejawaran.  

c. menanamkan nilainilai religi baik dengan mempelajari agama 

maupun menerapkan ibadah dalam keluarga. 

 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi  

merupakan Proses dimana seseorang menyampaikan sebuah informasi, 

dimana informasi tersebut agar diketahui oleh orang bayak dengan tujuan 

tertentu. 

          

 

 

 

 

 

http://sosislisasi.com.html/5/4/2013/18:50
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


21 

 

 

 

  8. Kepemimpinan 

 

 

      Menurut Andy Rahmat (http://kompas/kepemimpinan.com/15/9/13/18:59) 

bahwa kepemimpinan merupakan serangkaian kemampuan dan sifat-sifat 

kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai 

sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan 

dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, 

penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. 

Kepemimpinan yang efektif hanya terwujud jika mampu menghormati 

hak-hak asasi manusia, meskipun akan selalu menghadapkan ke-

pemimpinan pada berbagai konflik.  

 
 
Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau 

sekelompokorang untuk meneapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. 

Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang didalamnya terjadi 

interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk 

mencapai tujuanbersama, baik dengan cara mempengafuhi, membujuk, 

memotivasi dan mengkoordinasi. 
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   B. Tinjauan Terhadap Perdamaian Pasca Konflik 
 
 
 
 
        1. Rekonsiliasi Konflik 

 

 

Menurut Galtung (1994:67) bahwa rekonsiliasi adalah bentuk akomodatif 

dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk saling menghargai 

satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan 

bahaya terhadap pihak lawan. Dari pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodatif dari pihak 

yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci 

terhadap pihak lawan. 

 
 

Menurut John Dawson (1998:27)  bahwa arti dari rekonsiliasi adalah 

mengekspresikan serta menerima pengampunan dan mengejar persekutuan 

intim dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh. Dari 

pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi 

merupakan proses penerimaan pengampunan untuk mengejar persekutuan 

dengan pihak-pihak yang sebelumnya belum menjadi musuh. 

Menurut Carol (1998:159) bahwa rekonsiliasi menyelaraskan atau 

menyelesaikan suatu ketidakcocokan, bergabung kembali, berbaik 

kembali, sependapat kembali, memulihkan persekutuan kembali dan 

kepercayaan. Dari pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat dikatakan bahwa 

rekonsiliasi merupakan proses penyelesain konflik untuk memulihkan 

kembali keadaan-keadaan yang berakibat terhadap pertikaian. 

 



23 

 

 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian rekonsiliasi dalam hal ini adalah mengejar suatu perdamaian 

dengan menyelesaikan akar permasalahannya dan mengampuni, guna 

memperoleh persekutuan (kerukunan kembali) serta bertujuan  agar 

terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian, 

dendam, amarah, akar pahit, serta membina hubungan kembali. 

Rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik, merupakan tahapan 

perdamaian yang paling banyak memakan waktu dan sangat melelahkan 

tetapi harus dilakukan.  

 

       2.   Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik 

 
Menurut W. Eaton Joseph (1986:97) bahwa pembangunan perdamaian 

pasca konflik merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena 

meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam 

kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan 

lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki 

kualitas hidupnya. Dari pengertian perdamaian pasca konflik tersebut, 

dapat dikatakan bahwa perdamaian pasca konflik  adalah proses perubahan 

sosial berencana yang berusaha untuk mamajukan kesejahteraan ekonomi, 

pembangunan bangsa dan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas hidup manusia. 
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Menurut Galtung (1994:98) bahwa pembangunan perdamaian pasca 

konflik merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, 

baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak 

menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun 

lingkungan alam. Dari pengertian perdamaian pasca konflik tersebut, dapat 

dikatakan bahwa perdamaian pasca konflik  merupakan sebuah proses 

untuk tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial 

maupun lingkungan alam. 

Fikih Mansour (2001:23) bahwa pembangunan perdamaian pasca konflik 

merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan 

usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, 

infrasturktur masyarakat,serta menuju perdamaian dan sebagainya. Dari 

pengertian perdamaian pasca konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa 

perdamaian pasca konflik  merupakan penjelasan proses dalam rangka 

peningkatan kehidupan ekonomi, politik dan lainnya yang tertuju pada 

perdamaian dunia. 

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pembangunan perdamaian dalam 

arti ini umumnya hanya dimaknai sebagai upaya pembinaan damai atau 

penguatan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan perdamaian untuk 

membangun pondasi perdamaian di masyarakat. proses pembangunan 

situasi damai tersebut untuk merestrukturisasi hubungan-hubungan sosial 

yang telah rusak dan lebih jauh lagi, menghasilkan sebuah mekanisme 

penanganan konflik yang adil dan damai, dengan memperhatikan aspek-

aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.  
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  C. Konsepsi Respon Masyarakat Terhadap Perjanjian Pasca Konflik 

 

       1. Teori Stimulus Respon 

Menurut Dollar dan Milier (2004:98) bahwa Teori SR ini bersifat objektif,  

fungsional, sangat menekankan penelitian empiris dan hanya sedikit sekali 

memperhatikan sisi objektif dan intuitif tingkah laku manusia, karena itu 

teori SR berbeda secara mencolok dengan banyak teori lain yang telah 

dibicarakan. Stimulus Respon ini terdiri sebagai berikut: 

          a.Generalisasi stimulus (stimulus generalization) 

Generalisasi stimulus merupakan respon yang dipelajari dalam       

kaitannya dengan suatu stimulus, dapat dipakai untuk menjawab stimulus 

lain yang berbentuk atau berwujud fisiknya mirip. Semakin mirip stimulus 

lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi 

tingkah laku, emosi, pikiran atau sikap semakin besar. 

 
         b. Berpikir (Reasoning) 

Reasoning memungkinkan seseorang menguji alternative respon tanpa  

nyata-nyata mencobanya sehingga menyngkat proses memilih tindakan. 

 Reasoning juga memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan 

tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi 

lebih efektif 

 
        c. Bahasa (ucapan, pikiran, tulisan maupun sikap tubuh)  

Bahasa merupakan respon isyarat yang penting sesuda reasoning. Dua 

fungsi pentingnya sebagai respon isyarat adalah generalisasi dan 

diskriminasi. Dengan memberi label yang sama terhadap dua atau lebih 
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kejadian yang berbeda, maka terjadi generalisasi untuk meresponnya 

secara sama. Sebaliknya label yang berbeda terhadap kejadian yang 

hampir sama, memaksa seseorang untuk merespon kejadian itu secara 

berbeda pula (diskriminasi).  

 
       d.  Secondary drive 

Menurut Dollard dan Miller, stimulus apapun yang sering berasosiasi 

dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. 

Semua drive sekunder, dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer, 

walaupun terkadang asosiasi itu begitu kompleks sehingga sukar 

ditemukan jejaknya. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat 

sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dimana orang orang itu 

berkembang.  

Menurut Edward L. Thorndike (2004:32) bahwa stimulus adalah apa yang  

merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal 

lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi 

yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, 

perasaan, atau tindakan.  

Eksperimen Edward L. Thorndike yang terkenal yaitu dengan menggunakan 

kucing yang masih muda dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih belum 

kaku, dibiarkan lapar kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Dimana 

konstruksi pintu kurungan tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga kalau 

kucing menyentuh tombol tertentu pintu kurungan akan terbuka.  
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Dengan demikian diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus 

dan respon perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta 

melalui usaha atau percobaan dan kegagalan terlebih dahulu. Percobaan 

tersebut menghasilkan teori trial and error yaitu bahwa belajar itu terjadi 

dengan cara mencoba dan membuat salah. Eksperimen yang dilakukan 

Edward L. Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, 

diantaranya: 

a. Law of Effect artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang   

memuaskan, maka hubungan Stimulus Respon akan semakin kuat. 

Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka 

semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- Respons. 

b. Law of Readiness artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa 

kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar 

(conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang 

mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

c. Law of Exercise artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respon 

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin 

berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Selain hukum-hukum di atas, 

Thorndike juga mengemukakan konsep transfer belajar yang disebutnya 

trasfer of training.  
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         Menurut Gabriel Almond (1997:43) bahwa budaya politik mengandung  

         tiga komponen objek politik sebagai berikut: 

 
        1. Orientasi Kognitif 

Berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan    

segala kewajiban serta input dan outputnya. 

       2. Orientasi Afektif 

Berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan 

penampilannya. 

       3. Orientasi Evaluatif 

           Berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara  

           langsung melibatkan standar nilai dan criteria informasi dan perasaan. 

 

Menurut Gabriel Almond (1997:48) budaya politik tergolong dalam tiga  

kelompok meliputi: 

 
1. Budaya Politik Parokial 

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan 

seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik 

secara kognitif maupun afektif.  

2. Budaya Politik Subyek 

Budaya politik subyek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih 

tinggi dari parokial oleh sebab individu merasa bahwa mereka adalah 

bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek 

juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif.  
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3. Budaya Politik Partisipan 

 

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi 

tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu 

mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai sejumlah 

hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, 

memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban 

untuk, misalnya, membayar pajak. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori stimulus 

respon merupakan sebuah teori yang bersifat objektif yang menekankan pada 

penelitian empiris dan tingkah laku manusia, pikiran, dan perasaan manusia 

atau hal lain. Respon dan  menjawab memberikan reinforcement respon baru, 

memunculkan motif sekunder dari drive primer dan mengembangkan proses 

mental yang lebih tinggi melalui mediasi stimulus.  

 

     2. Respon Masyarakat dan Perjanjian Pasca Konflik 

 
 

Menurut Lambang Trijono (2007:23) bahwa definisi respon masyarakat  

adalah  tanggapan-tanggapan dari masyarakat, reaksi-reaksi dari masyarakat, 

dan jawaban-jawaban dari masyarakat yang ikut serta menyuarakan 

suaranya berupa pendapat atau tanggapan baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis. Dari pengertian respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa 

respon masyarakat merupakan tanggapan yang dilakukan oleh masyarakat 

yang ikut menyuarakan suaranya berupa pendapat baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. 
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Menurut Fakih Mansour (2001:23) bahwa respon masyarakat merupakan  

suatu reaksi atau jawaban seseorang atau masyarakat yang ikut berperan 

berupa sikap, emosi pengaruh masa lampau dan sebagiannya yang akhirnya 

menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Dari pengertian 

respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat 

merupakan proses reaksi sikap masyarakat yang ikut berperan yang 

selanjutnya ditampilkan dihadapan seseorang. 

 
Menurut Lambang Trijono (2007:23) bahwa definisi perjanjian pasca konflik 

adalah ikatan antar kedua belah pihak sebagai kesepakatan keduanya yang 

diucapkan dengan lisan maupun tulisan. Dari pengertian respon masyarakat 

tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat merupakan perjanjian 

kesepakatan  oleh kedua belah pihak  baik secara lisan maupun tulisan. 

 
Menurut Qirom Samsudin (1997:9) bahwa perjanjian pasca konflik adalah 

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 

seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari 

pengertian respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon 

masyarakat merupakan proses perjanjian seseorang kepada orang lain untuk 

keperluan sesuatu hal. 

Jadi, yang dimaksud respon masyarakat terhadap perjanjian pasca konflik 

adalah bentuk reaksi atau tanggapan masyarakat yang ikut menyuarakan 

pendapatnya terhadap persepakatan atau persetujuan isi dari perjanjian yang 

dibuat untuk melaksanakan sesuatu hal. 
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Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama 
1. a. 

 

    b. 

 

 

 

 c.          

Sitti Atissa Ruzuar 

Judul Penelitian 

Respon Masyarakat Terhadap Program Sosialisasi KPU 

(Studi: Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Lembah Gumanti) 

                                   Tujuan Penelitian  
 
Mendeskripsikan dan menganalisis Respon Masyarakat terhadap Program 

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum tentang penggunaan surat suara di 

kabupaten Solok dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatra Barat 

2010 
 

 Hasil Penelitian 
   
 d. 

 
Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada kecamatan Lembah Gumanti dilakukan 

dengan berbagai bentuk Komunikasi Politik. Bentuk komunikasi yang 

dilakukan adalah, Komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan 

kampanye. Komunikasi dilakukan agar informasi mengenai Pemilukada 

serta informasi tentang cara memilih dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat sehingga masyarakat pergi ke TPS dan mencoblos dengan 

benar. Sosialisasi merupakan salah satu dari 22 tugas KPU Kabupaten/Kota 

dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. 
 
Informasi mengenai Pemilukada dan cara mencoblos seharusnya sepenuh 

nya menjadi tugas KPUD kabupaten, namun pada kenyataannya yang 

melakukan komunikasi tatap muka adalah KPPS untuk menyampaikan 

kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat kurang maksimalnya 

informasi yang sampai di kalangan masyarakat, seharusnya KPUD 

Kabupaten Solok melakukan Komunikasi langsung kepada masyarakat dan 

berkoordinasi dengan petugas lainnya PPK dan PPS, mengoptimalkan 

sosialisasi tersebut tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada KPPS 

tanpa ada koordinasi dan pengontrolan. Kurangnya tenaga, dana, dan 

kontrol dari KPUD kabupaten Solok yang menjadi salah satu penyebab 

tidak maksimalnya informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Selain 

itu tingkat kepedulian masyarakat yang minim dan pendidikan yang rendah 

juga membuat informasi yang telah disampaikan oleh KPPS tidak dipahami 

dan dilakukan dengan benar karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya 

dan hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh KPPS pada saat 

hari H.  
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Kemudian faktor umur yang membuat masih banyak nya kesalahan yang 

terjadi pada saat pencoblosan. Respon masyarakat secara keseluruhan 

adalah baik terhadap segala bentuk program sosialisasi hanya saja 

masyarakat sulit untuk dikumpulkan, sehingga informasi yang dapat 

diterima kebanyakan melalui mulut ke mulut, KPPS dan televisi. 

Masyarakat kedepannya mengaharapkan sosialisasi dan komunikasi politik 

oleh KPUD Kabupaten Solok dan petugas lain seperti PPK, PPS dan KKPS 

dilakukan dengan optimal, dan dengan waktu yang lebih panjang sehingga 

informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih sering dan lebih 

banyak agar masyarakat bisa lebih mengerti baik untuk yang berpendidikan 

ataupun yang berpendidikan rendah. Kemudian masyarakat mengharapkan 

adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat lanjut usia dengan 

kekurangan penglihatan dan pendengaran sehingga dapat lebih terbantu. 

Lalu jadwal dan metode sosialisasi yang di sesuaikan dengan masyarakat, 

agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 
 

 Nama 

2. a I Made Putra Ariana 

 Judul Penelitian 

    b Respon Masyarakat Setempat Terhadap Keberadaan Tempat 

Pembuangan Akhir Di Desa Temesi Kabupaten Gianyar 

Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui respon masyarakat setempat terhadap 

keberadaan TPA di Temesi Kabupaten Gianyar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

respon masyarakat setempat terhadap keberadaan TPA di Desa 

Temesi Kabupaten Gianyar. 

3. Untuk mengetahui dampak dan makna respon masyarakat setempat  

terhadap keberadaan TPA di Desa Temesi Kabupaten Gianyar  

                                               Hasil Penelitian 

1. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Temesi 

yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan 

segala aktivitasnya menimbulkan respon positif dan respon negatif 

dari masyarakat setempat. Selanjutnya, kedua respon tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut ini:  
 

a. Respon positif masyarakat setempat terhadap keberadaan 

TPA ditunjukkan dengan persepsi positif serta sikap dan 

perilaku positif masyarakat setempat. Dalam persepsi 

tersebut, masyarakat setempat mempunyai pandangan 

bahwa TPA mendatangkan kesejahteraan kehidupannya. 

Lebih lanjut, dalam sikap dan perilakunya, masyarakat 

telah mempunyai kebiasaan baik dalam mengelola 

sampah.  
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b. Keberadaan TPA di Desa Temesi juga menimbulkan 

respon negatif. Respon negatif tersebut juga ditunjukkan 

oleh persepsi negatif masyarakat setempat, yaitu adanya 

rasa kekhawatiran timbulnya kerusakan lingkungan dan 

sumber penyakit bagi masyarakat setempat. Selain itu, 

suasana kumuh, kebisingan, kotor, bau busuk, dan 

aktivitas  TPA dipersepsikan akan sangat mengganggu 

kenyamanan aktivita masyarakat setempat. Respon 

negatif masyarakat juga ditunjukkan dengan sikap dan 

perilaku protes terhadap pelayanan dan cita-cita 

pemerintah untuk menciptakan Kabupaten Gianyar yang 

bersih, indah, dan lestari. Akan tetapi, di lain pihak 

semua itu menimbulkan kerusakkan lingkungan di Desa 

Temesi.  
 

2. Munculnya berbagai respon masyarakat setempat terhadap 

keberadaan TPA di Desa Temesi disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut ini:  
 

a. Faktor yang menyebabkan munculnya respon positif 

masyarakat setempat terdiri atas faktor sosial-budaya dan 

faktor ekonomi. Secara sosial budaya, masyarakat 

setempat telah mengalami perubahan menuju pada 

kebiasaan yang baik dalam menangani sampah. Secara 

ekonomi, keberadaan TPA telah memberikan sebagian 

masyarakat setempat lapangan kerja, kemampuan 

mendaur ulang sampah, dan kemudahan memanfaatkan 

kompos. Secara sosial budaya dan ekonomi, masyarakat 

telah mendapatkan keuntungan dan kemudahan sehingga 

muncul respon positif dari sebagian masyarakat setempat.  
 

b. Faktor yang menyebabkan munculnya respon negatif 

masyarakat setempat juga terdiri atas faktor sosial-

budaya, ekonomi dan juga faktor kesehatan. Secara 

sosial-budaya, mayarakat setempat mengalami sesuatu 

yang tidak biasa terhadap lingkungannya seperti suasana 

bising, kotor, dan jauh dari keindahan. Selain itu, 

masyarakat juga merasakan kekecewaan karena kurang 

konsistennya pemerintah melaksanakan kesepakatan. 

Berkembangnya rumah-rumah kumuh juga menambah 

rasa kecewa dari masyararakat setempat, sehingga 

muncul ketidaknyamanan masyarakat setempat terhadap 

keberadaan TPA.  
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3. Dampak respon masyarakat setempat terhadap keberadaan TPA 

akan dijabarkan dalam dampak respon positif dan negatif seperti 

berikut ini: 
 
 

a. Dampak respon positif dari keberadaan TPA di Desa 

Temesi secara sosial budaya adalah menimbulkan kesadaran 

masyarakat setempat betapa pentingnya memelihara 

lingkungan menjadi bersih dan sehat. Hal itu ditunjukkan 

dalam mengubah kebiasaan membuang dan mengelola 

sampah menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah timbulya kerusakan lingkungan yang dapat 

merugikan warga dan hewan peliharaan yang dimilikinya. 

Timbulnya pemikiran masyarakat bahwa keberadaan TPA 

juga dapat memberikan kehidupan kepada masyarakat, 

seperti bekerja menjadi pemilah sampah/pemulung, menjadi 

pegawai di TPA dan juga menjadi pengepul barang bekas.  
 

b. Respon negatif masyarakat setempat juga berdampak pada 

kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, yaitu 

ketidaknyamanan masyarakat karena semakin banyaknya 

pendatang dari luar. Selain itu, juga timbul perasaan 

terganggunya budaya setempat oleh budaya pendatang yang   

bekerja di TPA. Secara ekonomi, dampaknya pada 

kemampuan kurang mampu bersaing secara sehat dengan 

para pendatang. Artinya masyarakat setempat kalah dalam 

menghasilkan uang dengan pandatang. Selain itu, dampak 

respon negatif masyarakat secara ekologi adalah berupa 

keresahan dalam masyarakat yang bekerja sebagai petani, 

karena kerusakan lingkungan yang terjadi mengganggu 

pertanian mereka. 
 

4. Makna respon masyarakat setempat terhadap keberadaan TPA juga 

di jabar seperti berikut ini. Makna respon mayarakat setempat yang 

dijelaskan dengan kehidupan sosial budaya, adalah perubahan 

budaya masyarakat. Semua itu, ditandai adanya kesadaran, dan juga 

anjuran pemerintah sehingga masyarakat punya pengetahuan akan 

pentingnya kelestarian lingkungan. Semua itu didukung oleh sistem 

sosial yang mapan. Selain itu, juga terkandung makna ekonomi 

(kesejahteraan masyarakat). Makna ekologi dari respon positif 

masyarakat setempa adalah kesadaran individu dalam masyarakat 

setempat mengena lingkungan hidup dan kelestariannya yang 

merupakan hal yang amat penting. 
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Berdasarakan tabel di atas, dapat di katakana bahwa penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu sangatlah berbeda, karena pada penelitian terdahulu yang 

pertama ini  respon masyarakatnya tertuju terhadap program sosialisasi KPU yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap 

program sosialisasi komisi pemilihan umum tentang penggunaan surat suara 

dalam pemilihan umum kepala daerah dan selanjutnya penelitian terdahulu yang 

ke dua  ini respon masyarakatnya tertuju terhadap keberadaan tempat pembuangan 

akhir yang bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tempat 

pembuangan akhir dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya  respon masyarakat setempat terhadap keberadaan tempat pembuangan 

akhir serta untuk mengetahui dampak dan makna respon masyarakat setempat 

terhadap keberadaan tempat pembuangan akhir, akan tetapi dalam penelitian 

penulis yaitu respon masyarakatnya hanya tertuju pada surat perjanjian 

perdamaian pasca konflik komunal yang bertujuan untuk mengetahui respon 

masyarakat terhadap perjanjian perdamaian pasca konflik komunal. Jadi dapat di 

katakan bahwa penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas sangatlah 

berbeda, karena penelitian terdahulu respon masyakatnya tertuju pada program 

sosialisasi KPU dan tempat pembuangan akhir, tetapi penelitian penulis hanya 

tertuju pada surat perjanjian perdamaian pasca konflik komunal. 
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 D. Kerangka Pikir 

  
Telah terjadi konflik dua desa, yaitu Desa Balinuraga dengan Desa Agom. 

Dimana konflik tersebut sudah bisa terselesaikan melalui perjanjian 

perdamaian kedua belah pihak yang bertikai. Dalam hal ini, muncullah teori 

stimulus respon yang artinya sebuah teori yang bersifat objektif, fungsional, 

yang sangat menekankan pada penelitian empiris dan hanya sedikit sekali 

memperhatikan sisi objektif dan intuitif tingkah laku manusia.  

 
Penelitian ini untuk mengetahui respon kedua belah pihak masyarakat 

terhadap perjanjian perdamaian dan untuk mengetahui perbandingan respon 

kedua belah pihak masyarakat terhadap perjanjian perdamaian yang bertujuan 

untuk memelihara dan menjaga perdamaian. Agar lebih mudah dalam 

memahami penelitian ini, dapat dilihat dari bagan kerangka pikir berikut ini: 

 

      Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFLIK KOMUNAL 

MASYARAKAT 

DESA BALINURAGA 

MASYARAKAT 

DESA AGOM 

UNTUK MENGETAHUI : 

 RESPON KEDUA BELAH  PIHAK MASYARAKAT TERHADAP 

PERJANJIAN PERDAMAIAN 

 RESPON YANG DIMAKSUD BERUPA TINGKAT 

PENGETAHUANNYA, TINGKAT KESETUJUANNYA, TINGKAT 

DUKUNGANNYA DAN TINGKAT PELAKSANAANNYA 

 PERBANDINGAN RESPON KEDUA BELAH PIHAK MASYARAKAT 

TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN 

  

                                           TUJUAN : 

MEMELIHARA DAN MENJAGA PERDAMAIAN 

RESOLUSI KONFLIK : 

PERJANJIAN DAMAI 

STIMULUS RESPON 


