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RINGKASAN EKSEKUTIF

Bahan laporan ini disusun untuk South Sumatera Forest Fire Management (SSFFMP),

dalam mengembangkan keterlibatan masyarakat pedesaan untuk mengatasi berbagai

konflik, yang diperkirakan akan terjadi berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya alam di

kawasan yang menjadi prioritas program. Pembangunan berbasis sumberdaya alam yang

telah melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berlainan (masyarakat, pemerintah,

investor), cenderung menghadirkan konflik antar pihak yang dapat berdampak luas.

Untuk itu perlu dilakukan pengamatan lapangan dan menggali persepsi masyarakat

pedesaan tentang kemungkinan apa saja yang bisa menghadirkan konflik dan menyusun

pola penguatan kelembagaan masyarakat.

Kunjungan ke desa-desa prioritas Ujung Tanjung dan Riding di Kabupaten OKI,

Mangsang dan Muara Medak di Kabupaten Musi Banyuasin serta Talang Lubuk di

Kabupaten Banyu Asin dan interaksi mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat,

menggambarkan kemungkinan terjadinya konflik pada saatnya. Umumnya berupa konflik

horizontal – kontekstual yakni konflik lahan antar desa berdekatan / tata batas ( di

Mangsang dan Muara Medak) dan konflik horizontal struktural yakni konflik akibat

kebijakan publik berkaitan dengan peruntukan pengolahan sumberdaya alam antara

masyarakat desa dengan pihak investor perkebunan sawit dan Pemerintah Kabupaten

(Desa Mangsang, Muara Medan dan Riding).

Bagaimanapun, pembangunan berupa pengolahan sumberdaya alam dibutuhkan untuk

mencapai tujuan bersama. Perbedaan kepentingan antar para pihak (multi-stakeholder),

langsung maupun tidak langsung yang bisa mengganggu kelancarannya, perlu

dijembatani dan dicarikan solusi yang memuaskan semua pihak.

Mengelola konflik dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai

dasar penyebabnya, analisis mendalam tentang sumber-sumber konflik, analisis konflik

sumberdaya alam dan keterampilan menangani konflik. Kesadaran, analisis dan

keterampilan di bidang konflik ini perlu dimiliki oleh para pihak, khususnya sangat

dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang posisi tawarnya paling lemah dibandingkan
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pemerintah dan investor. Untuk itu suatu pelatihan menghadapi dan menangani konflik

perlu dikembangkan di kawasan prioritas, dengan cara sebagai berikut :

 Peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dan penguatan kelembagaan

pemerintahan desa untuk mampu memetakan situasi konflik berkaitan dengan tata

batas desa dan kemungkinan konflik dengan investor luar serta pemerintah. Hal

yang sama juga dikembangkan untuk aparat pemerintah dan investor sebagai

wawasan sekaligus kesadaran akan posisi para pihak kalau kelak terjadi konflik.

 Penguatan kelembagaan masyarakat desa dapat berupa : (a) peningkatan

wawasannya tentang konflik (nilai-nilai dasar dan analisis sumber-sumber

konflik); (b) analisis konflik sumberdaya alam (fenomena konflik sumber daya

alam, akar konflik dan studi kasus yang relevan); (c) keterampilan menangani

konflik (analisis kawan-lawan, menyeimbangkan kekuatan, konfrontasi dan

berunding) dan (d) Menyusun rencana penanganan konflik.

Kemampuan penanganan konflik yang dimiliki masyarakat pedesaan niscaya akan

menguatkan posisi tawarnya terhadap pelaku pembangunan lainnya sehingga solusi

konflik dapat memuaskan semua pihak secara proporsional.
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EXECUTIVE SUMMARY

This report is dedicated for South Sumatera Forest Fire Management (SSFFMP) to

increase the rural participation in overcome any conflict which will be rise due to

exploitation of nature resources in area of program. Development based on nature

resources had involved any stakeholder with different interest (community, government,

investor), trend to invitate any conflict among stakeholders. Cause of that, it is necessary

to do field monitoring and explore rural perception on any factor rising the conflict and to

arrange a model of community strengthening.

Visiting to priority villages of Ujung Tanjung and Riding in OKI District, Mangsang and

Muara Medak in Musi Banyuasin District, and Talang Lubuk in Banyu Asin District, and

deep interaction with leaders of community, showed the possibility of open conflict. Most

of conflicts are horizontal-contextual conflict, that is border conflict between neighboring

villages (Mangsang and Muara Medak) and horizontal-structural conflict, that is conflict

rising due to government decisions on legality of exploration of nature resources among

rural community and palm oil investor and district’s government (Mangsang, Muara

Medak, and Riding).

Nevertheles, development such as nature recources exploration is needed to reach our

aims. Conflict interest among stakeholders, direct or undirect, that can disturb the

accelaration of development, need to be facilitated to satisfy any stakeholders.

Management of conflict be done by keeping the colective awareness on the values of

conflict sources, to analise deeply on the sources of conflict, to analise the conflict of

nature resources and skill in handling the conflict. Awareness, analysis, and skill in

conflict field, has to owned by any stakeholders, especially by rural community with

lower of bargaining position than government or investor. Cause of that, trainings to face

and handle the conflict need to hold in priority areas, with ways as below :

 Improving the capacity of community leaders and strengthening the rural

community so that they able to mapping the conflict situation of village borders

and possibilities of conflict with investor and government. The same efforts will
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be done for government officer and investor to increase their orientation and

awareness on position, if they have to face the conflict.

 Strengthening rural community could be as : a) increasing their orientation on

conflict (values and analysis on conflict sources); b) analysis on conflict of nature

resources (fenomena of nature recource conflict, source of conflict, and relevant

case study); c) skill to handle the conflict (analysis on friend-enemy, balancing of

power, confrontation, and negosiation), and d) to arrange the planning on how to

handle the conflict.

The ability in handling the conflict owning by rural communities will improve their

position to face the other development agents, so that the solution of conflict can to

satisfy any stakeholders proportionally.
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BAB I

Konflik dan Dinamika Interaksi di Indonesia

1.1. Konflik dan Negara

Pengakuan terhadap eksistensi dan kedaulatan rakyat merupakan ciri khas dari suatu

negara nasional moderen, yang membedakannya dari bentuk negara yang mendahuluinya,

yakni imperium. Di dalam sistem imperium, rakyat sama sekali bukan subyek, tapi

sekedar obyek dari kekuasaan negara. Yang menjadi subyek dalam negara adalah raja,

dibantu oleh bangsawan disekitarnya, sehingga tidaklah mengherankan bahwa raja

Perancis, Louis XVIII, pernah mengatakan bahwa L’etat c’est moi yang maknanya

“negara itu adalah aku”. Fenomena demikian itu sudah lewat, dinamika itu adalah masa

lalu. Kini Rakyat atau warganegara dari suatu negara, merupakan penyandang hak dan

kewajiban kewarganegaraan secara penuh, yang diatur dalam konstitusi, undang-undang

serta berbagai konvensi kenegaraan.

Berbeda dengan rakyat adalah orang asing, yang mempunyai hak serta kewajiban yang

lebih terbatas dibandingkan dengan warga negara. Sebagai manusia, baik warga negara

maupun bukan, dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, yang bersumber

dari hukum nasional dan atau hukum internasional. Jika suatu negara meratifikasi

Optional Protocol to the International Covenant of Civil and political Rights, jika seorang

warga negara tidak dapat lagi mengharapkan perlindungan hak-haknya dari negaranya

sendiri, melalui apa yang disebut “Prosedur 1503” ia dapat menyampaikan pengaduan

kepada Perserikatan Bangsa Bangsa.

Ada 3 masalah menyolok mengenai rakyat Indonesia, yang dari segi etnis sangat

homogen, namun sedang bergerak menuju kemajemukan ini. Pertama adalah rendahnya

apresiasi para pemimpin politik terhadap rakyat, yang secara figuratif disebut sebagai

wong cilik (berjumlah mayoritas, betrbasis ekonomi agraris/ tergantung pada kemurahan

sumberdaya alam dan menetap di wilayah pedesaan). Secara berkelanjutan rakyat ini

diabaikan, direndahkan, ditekan, ditipu dan bahkan diperas oleh para Pemimpin. Para

pemimpin politik ini hanya memberi perhatian ala kadarnya, khususnya menjelang dan

selama pemilihan umum berkala, sewaktu suara rakyat kecil diperlukan sebagai “karcis”
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untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Fenomena di zaman rezim Orde

Baru menggambarkan, berbagai kebijakan publik yang menyangkut hajat dan akses

rakyat atas sumberdaya alam cenderung menempati posisi marjinal, selalu diatas

namakan dan bila terjadi konflik kepentingan, umumnya mengunakan alat kekuasaan

untuk meredamnya.

Kedua, selama puluhan tahun, golongan-golongan minoritas yang ada dalam manyarakat

mengalami perlakuan diskriminatif yang menyolok, bukan hanya secara informal dalam

kehidupan sehari-hari, tapi juga secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Hal

mana tercermin tidak adanya peluang masyarakat kecil untuk menyalurkan aspirasinya,

khususnya dibidang kebijakan yang berkaitan dengan eksplorasi yang dilanjutkan dengan

eksploitasi sumberdaya alam. Berbagai konflik rakyat/ suku asli dengan investor yang

mendapat konsesi dari pemerintah telah hadir sejak tahun 80’an, dan makin mencuat

setelah era reformasi dimana saluran aspirtasi terbuka bagi seluruh kelompok-kelompok

dalam negara.

Ketiga, walaupun telah mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan kondisi

sewaktu memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, perlindungan, pemajuan,

pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik

maupun hak ekonomi, sosial dan budaya masih jauh dari menggembirakan.

Negara Indonesia amat unik, karena jarang sekali negara-negara lain di dunia yang

rakyatnya dari segi ras dan etnik amat banyak, yang berada pada posisi homogen menuju

prinsip kemajemukan / heterogen. Sensus penduduk tahun 2000, jumlah etnik yang pasti

sebanyak 1072 buah !, mungkin terbanyak di dunia. Lalu lintas penduduk semakin lancar

antara satu daerah dengan daerah lain serta antara satu negara dengan negara lain, cepat

atau lambat akan menyebabkan rakyat suatu negara akan makin lama makin majemuk.

Situasi historis ini, berkaitan dengan berbagai konflik kepentingan yang muncul,

sehingga beberapa penyamaan persepsi perlu diungkapkan dalam memandang dinamika

konflik, khususnya yang berbasis sumberdaya alam, yang berkembang belakangan ini :

1. Seluruh etnik memiliki latar belakang sejarah, adat istiadat, kebudayaan serta

wilayah kampung halamannya sendiri (homeland), yang eksistensinya secara

konstitusional dijamin dalam pasal 18 , pasal 28 dan pasal 32 UUD 45. Rezim
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kolonial Hindia Belanda dahulu mengadakan studi yang mendalam mengenai

etnologi, antropologi serta berbagai hukum adat, namun pola ini ditinggalkan oleh

pemerintah Indonesia. Akibat pengabaian ini sungguh merugikan, karena

pemerintah berserta seluruh jajarannya bukan saja tidak memahami tetapi juga

bisa terasing dari dinamika kehidupan rakyatnya yang bermasyarakat majemuk.

Keterasingan mana dapat menyebabkan pemerintah memiliki gambaran keliru

yang pada gilirannya akan mengambil kebijakan yang pasti akan keliru pula. Dari

kekeliruan tersebut, akan timbul konflik vertikal, yang memang terbukti telah

terjadi secara berkepanjangan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Sukar

untuk dibantah, bahwa sampai saat ini antar etnik masih terbangun suasana

prasangka, yang seringkali bersifat dan berkonotasi negatif.

2. Dewasa ini seluruh etnik yang ada dalam suatu negara, khususnya yang masih

berdiam dikampung halamannya masing-masing, mendapat perhatian dan

perlindungan hukum internasional hak asasi manusia. Dasawarsa 1994 – 2004

telah dinyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai The International Decade of

Indigenous Peoples. Badan dunia tersebut telah menunjuk seorang Special

rapporteur” untuk menekuni masalah etnik dan masyarakat hukum adat tersebut.

3. Dalam menjalankan kebijakan publik yang diputuskan, setiap pimpinan

pemerintahan di berbagai tingkatan, harus hati-hati melakukan tindak kekerasan

terhadap suatu etnik, karena tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan

terbunuhnya warga etnik itu secara yuridis dapat termasuk dalam katagori

Genocide, yang merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan (crime against

humanity). Berbasis dukungan internasional, tema genocide ini secara efektif dan

sukses digunakan oleh Fretilin di eks propinsi Timor Timur, dan sedang

digunakan kembali oleh kaum separatis di Papua dan Aceh.

4. Agar bertumbuh menjadi negara yang moderen dan beradab, Republik Indonesia

yang mau tak mau harus melanjutkan momentum pembangunannya, cara berpikir

pemerintah khususnya perlu dikembangkan secara terarah dalam mengantisipasi

konflik-konflik yang bakal dan bahkan telah hadir, baik antara pemerintah dengan

rakyat yang multi-etnis, masalah investasi yang berkaitan dengan sumberdaya
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alam yang menghadapkan rakyat dengan investor atas nama kebijakan

pembangunan sepihak pemerintah dan interaksi yang tidak memihak kepentingan

rakyat banyak. Tak akan kurang pula konflik horizontal akan hadir antara rakyat

dengan rakyat sendiri, misalnya konflik tata batas desa, memperebutkan lahan

tidur, terbatasnya peluang pengembangan unit ekonomi berbasis sumberdaya alam

mengingat makin sempitnya lahan serta konflik akibat pola pengelolaan lahan

yang tidak ramah lingkungan (misalnya kebakaran hutan dan lahan akibat

pengolahan lahan dengan membakar).

5. Era reformasi sejak kejatuhan rezim Orde Baru membukakan peluang untuk

rakyat dalam menuntut haknya (yang sebelumnya dibungkam oleh penguasa),

kebebasan untuk memperoleh informasi dan kebebasan untuk berserikat/

membetuk lembaga-lembaga independen (tercermin dari maraknya kelompok-

kelompok masyarakat dengan berbagai bentuk kelembagaan sejenis LSM/

Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM dapat langsung didirikan oleh masyarakat

lokal, dikenal sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat – Citizen Groups)

atau LPSM (Lembaga Penggerak Swadaya Masyarakat – Public Interest Pressure

Groups)Lembaga independen ini bergerak lebih leluasa dan memiliki jaringan

lokal, nasional dan internasional dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-

hak masyarakat untuk sumberdaya alam, menuntut desentralisasi pengelolaan

SDA dan secara umum mendambakan lingkungan hidup yang lestari. Mereka

yang terkatagori kelompok masyarakat penekan (Public pressure groups) bersama

masyarakat lokal ini akan berhadap-hadapan dengan pemerintah/ investor disisi

lainnya. LSM dan masyarakat dengan akses global yang dimilikinya memiliki

posisi tawar yang makin menguat sehingga konflik kepentingan bisa

berkepanjangan yanga pada akhirnya berdampak pada buruknya iklim investasi.

Investasi jelas sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian

nasional, namun perlu mengelolanya dengan mempertimbangkan paradigma

perubahan.

6. Pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, investasi skala besar tapi rendah

resiko sosial, memberikan manfaat proporsional kepada masyarakat setempat dan

dalam jangka panjang memberikan kontribusi produktif dalam mengentaskan
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kemiskinan adalah bagian strategis dalam pembangunan berbasis sumberdaya

alam. Untuk itu berbagai konflik yang timbul perlu diantisipasi, dikelola dan

dikembangkan berbagai solusinya sehingga menguntungkan semua pihak. Solusi

konflik yang bersifat menang-menang ini dikembangkan dengan membangun

berbagai instrumen konflik, baik pada tingkat hulu sampai pada aktifitas hilirnya.

7. Berbagai pengalaman tingkat lokal maupun regional, seperti pendekatan MHR/

MHBM (Mengelola Hutan Rakyat/ Mengelola Hutan Bersama Masyarakat) yang

dikembangkan PT. Musi Hutan Persada dapat menjadi instrumen hilirnya.

Instrumen hulu dapat berupa penegakan hukum secara efektif / law enforcement

penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ AMDAL serta mekanisme

resolusi konflik diluar pengadilan / ADR (Alternative Dispute Resolution) yang

sudah diatur melalui Undang-Undang. Diluar itu ada pula pendekatan

penatagunaan lahan rakyat pedesaan yang kalau mungkin diikuti konsesi skala

kecil – menengah untuk dikelola secara berkelompok partisipatoris. Sinergi

kelompok usaha ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya alam ini dengan pihak

investor adalah salah satu pola pengelolan konflik yang ideal untuk saat ini.

1.2. Konflik Sumberdaya Alam

Konflik-konflik berbasis sumberdaya alam, terjadi karena adanya praktek-praktek

penghilangan pengakuan (hak) rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang

menyertainya, yang dilakukan oleh pi-hak-pihak lain, baik lembaga-lembaga pemerintah

maupun swasta. Bagi rakyat setempat, praktek-praktek penghilangan itu merupakan sesuatu

yang akan mengancam keberlanjutan hidup mereka.

Konflik-konflik yang terjadi selama ini menggambarkan bahwa rakyat selalu berada pada

posisi terlemah dibandingkan lawan-lawan konfliknya. Gambaran masa lalu itu juga

menunjukkan bahwa ada upaya sistemik yang dilakukan oleh kalangan pro-rakyat untuk

memperkuat usaha-usaha rakyat untuk memperoleh (kembali) hak-hak mereka atas tanah

dan kekayaan alam yang menyertainya. Mereka membekali rakyat dengan kemampuan

menghadapi dan menangani konflik, dan bukan menghindari konflik atau melakukan agresi

kekerasan terhadap pihak lain. Nilai yang mendasari penggunaan kemampuan menghadapi dan

menangani konflik itu adalah nilai-nilai hak asasi manusia, terutama anti-kekerasan. Nilai
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anti-kekerasan sangat penting dikedepankan saat ini, sehubungan dengan telah meluasnya

budaya kekerasan baik pada kalangan “lawan-lawan” rakyat maupun pada kalangan rakyat

itu sendiri.

Alam adalah bagian dari ekosistem kehidupan dimana semua makhluk menempati posisi

yang unik sebagai benda yang tak dapat digantikan, tak dapat dipindahkan, tak dapat

diperbaharui dan tak dapat direproduksi kembali. Perubahan terhadap Alam berarti

perubahan ekosistem. Manusia adalah pengubah utama terhadap Alam. Semenjak

kapitalisme baru mengglobal melalui kolonialisme, perubahan alam terjadi secara drastis

- selain karena tekanan pertumbuhan populasi penduduk, dan berbagai aktivitas manusia

atas lahan.

Perubahan utama bisa ditemui pada tingkat konsep. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai

ekosistem mahluk. Tapi sebagai sumberdaya. Maka dirumuskanlah oleh para ahli pro-

kapitalisme kolonial istilah baru, yakni sumberdaya alam. Sementara itu, kapitalisme

telah berlalu beberapa tahap, saat ini kita sampai pada kapitalisme sebagai sistem dunia -

yang secara umum dikenal dengan “globalisasi”. Pembangunan adalah salah satu sub-

sistem dari kapitalisme global tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan telah

mengubah wajah tanah secara lebih drastis lagi-suatu kenyataan hidup yang tidak

pernah ditemui di zaman sebelumnya.

Sudah pasti: Hubungan Alam dan Pembangunan adalah tak dapat dipisahkan. Secara

sederhana dapat dikatakan: Tak ada pembangunan tanpa alam. Di Indonesia dewasa ini, tak

ada suatu paham yang begitu berpengaruh seperti paham pembangunan. Sangat sulit

untuk menemukan suatu komunitas di Indonesia ini yang tak terjangkau pembangunan.

Implementasi dari paham ini memberi perubahan yang sangat berarti terhadap

keseluruhan ekosistem yang melingkupi tanah, air, hutan dengan hasil kayu non non

kayunya, mineral barang tambang, pesisir, kelautan dll. Pembangunan selalu membutuhkan

tapak untuk perwujudan proyek-proyek baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahan

milik pemerintah sendiri, maupun perusahaan milik swasta.

Pembangunan sering disamakan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana modal

diinvestasikan melalui siklus umum investasi-produksi-distribusi-konsumsi. Dewasa ini

kita menyaksikan implementasi dari model pertumbuhan ekonomi ini yang merupakan
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perwujudan dari kapitalisme di dunia ketiga - terjadinya pemusatan kepenguasaan dan

pengelolaan atas sumberdaya alam. Pemusatan kepenguasaan dan pengelolaan ini

berlangsung melalui dua mekanisme utama : pasar dan intervensi negara. Sisi lain dari

pemusatan ini adalah terlepasnya akses dan kontrol banyak penduduk atas tanah yang

dikuasai sebelumnya.

Hubungan pembangunan dan sumberdaya alam bukan hanya aspek ekonomis, namun juga

politik. Model pembangunan politik yang otoritarian berkonsekuensi pada segala macam

organisasi yang memiliki akses dan kontrol terhadap tanah harus merubah diri agar tunduk

terhadap pelbagai implementasi dari paham otoritarianisme. Dalam hal ini, berbagai cara

yang digunakan oleh institusi politik otoritarian adalah penggunaan instrumen hukum,

manipulasi dan kekerasan.

Paham lain yang bersenyawa dengan pembangunan adalah patriarki, kebudayaan modern,

dan ekologi industri. Partiarkhi didasari oleh asumsi diskriminatif antara laki-laki dan

perempuan : laki-laki lebih unggul dalam akses dan kontrol terhadap tanah. Kebudayaan

modern mengasumsikan bahwa kebudayaan barat.(sistem pengetahuan, teknologi,

mentalitas, hingga gaya hidup) adalah maju, sementara kebudayaan lain adalah

tradislonal, terbelakang, dan harus tinggalkan. Industrialisme mendasarkan pada

pengetahuan dan teknologi untuk produksi massal melalui input sumberdaya alam dan

mesin berteknologi tinggi, yang berimplikasi pada hancurnya tatanan ekosistem.

Krisis-krisis dalam "pembangunan" pada pokoknya tergolong dalam dua golongan, yakni

krisis alam dan krisis keadilan. Krisis alam menyangkut hancurnya lingkungan segala

makhluk akibat intervensi proyek-proyek pembangunan yang beresiko pada

keberlanjutan ekosistem kehidupan segala makhluk (bukan hanya manusia), sedangkan

krisis keadilan adalah menyangkut. ketidakadilan akses dan kontrol berbagai

kelompok sosial (berdasar kelas, gender, ras, d1l) terhadap tanah beserta kekayaan alam

ada di atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya, berbagai usaha dan organisasi

serta kehidupan di atas tanah.
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BAB II
Fenomena Konflik di Indonesia

2.1. Pengantar

"Berbeda", "Bersengketa", dan "Berkonflik" adalah tiga situasi yang harus dipahami

perbedaannya satu sama lain. "Berbeda" adalah situasi alamiah yahg merupakan

kodrat manusia. "Bersengketa" terjadi apabila dua orang atau dua kelompok (bisa

lebih) bersaing satu sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu benda atau kedudukan

yang sama. Sedangkan "Berkonflik" adalah suatu situasi yang terjadi apabila seseorang

atau sekelompok orang (bisa lebih) menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangan

pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai benda atau kedudukan yang

diperebutka. Dalam memahami fenomena konflik, titik tolak utama yang dijadikan

landasan adalah :

 Konflik itu selalu ada

 Konflik menciptakan perubahan.

 Konflik selalu mempunyai dua sisi.

 Konflik menciptakan energi.

 Konflik dapat menjadi produktif atau non-produktif.

 Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya.

 Konflik mengandung berbagai makna.

 Konflik memiliki daur hidup dan "sifat-sifat bawaan".

 Konflik menggugah kita.

Dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan

bahwa sumber pokok konflik atas sumberdaya alam adalah konflik yang bersifat

struktural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya - sebagaimana dapat dianalisis

dengan menggunakan kerangka di bawah ini:

Konflik Struktural

Terjadi ketika terjadi ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap

sumberdaya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan

kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan
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melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain. Di sisi lain persoalan geografis dan faktor

sejarah / waktu seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta

pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan pada satu pihak tertentu .

Konflik Kepentingan

Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata

memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih

meyakini bahwa untuk memaksakan kebutuhan, pihak lain harus berkorban. Konflik

yang berdasarkan kepentingan ini terjadi karena masalah yang mendasar (uang,

sumber daya fisik, waktu), masalah tata cara (sikap dalam, menangani masalahnya)

atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat).

Konflik Nilai

Disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu hanya

dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk

memberi arti pada hidup. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau

salah, adil atau tidak. Perbedaan nilai tidak harus menyebabkan konflik. Manusia dapat

hidup berdampingan dengan harmonis dengan sedikit perbedaan sistem nilai. Konflik

nilai baru muncul ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada

yang lain, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana di. dalamnya tidak

dimungkinkan adanya percabangan kepercayaan.

Konflik Hubungan Antar Manusia

Terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip,

salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitif). Masalah-

masalah ini sering menghasilkan konflik-konflik yang tidak realistis atau tidak perlu,

karena konflik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi obyektif untuk terjadinya konflik,

seperti terbatasnya sumber daya atau tujuan-tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada.

Masalah hubungan antar manusia, sering kali memicu pertikaian dan menjurus pada

lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Konflik Data

Terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil

keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa

saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau
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memakai tata cara pengkajian yang berbeda. Beberapa Konflik data mungkin tidak

perlu terjadi karena kurangnya komunikasi di antara orang-orang yang berkonflik.

Konflik Data lainnya bisa jadi karena memang disebabkan informasi dan / atau tata

cara yang dipakai oleh orang-orang untuk mengumpulkan datanya tidak sama.

2.2.Wujud Konflik

Konflik dapat berwujud Konflik tertutup (latent), mencuat (emerging) dan terbuka

(manifest). Konflik tertutup dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak

nampak, yang tidak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak konflik.

Sering kali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari adanya konflik bahkan yang

paling potential pun. Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang

berselisih teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan

permasalahannya jelas, tapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum

berkembang. Disisi lain, konflik terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang

berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai

untuk bernegosiasi, dan mungkin juga mencapai jalan bantu.

Wujud konflik atas sumber daya alam, pada akhiri-akhir justru telah menjadi konflik

yang bersifat mencuat. Pendayagunaan yang maksimal atas nama pembangunan

terhadap sumber daya alam .yang pada dasarnya terbatas telah membuat bencana bagi

masyarakat Indonesia.

Dengan tumpang tindihnya kepentingan semua pihak pada suatu wilayah hutan yang

sama pada akhirnya konflik seolah-olah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Berbagai peraturan yang dibuat untuk untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya alam ternyata sangat tidak membantu karena saling bertentangan dari

tumpang tindih, yang berakibat semakin meningkatkan intensitas konflik atas

sumberdaya alam.

Merujuk pada gambaran tersebut di atas maka tepatlah bahwa pada dasarnya konflik

itu nyata, bisa destruktif bisa konstruktif, dan kadangkala tidak bisa diselesaikan. Tapi

yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap konflik tersebut, bagaimana nilai

dan wawasan baru ditumbuhkan agar dapat menghadapi dan mengelola konflik.
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JENIS KONFLIK

2.3. Jenis dan Sifat Konflik

Peningkatan kompleksitas pembangunan akibat pertumbuhan maupun akibat resesi

ekonomi telah menghadirkan berbagai konflik antar berbagai pihak berkepentingan di

Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder), memiliki keinginan

dan minat tertentu, khususnya di bidang sumberdaya alam. Kalangan yang mendalami

dan mendapatkan pengalaman lapangan, memetakan fenomena konflik atas jenis dan

sifatnya. Jenis konflik dapat disebabkan oleh hal-hal ysng substansial, kontekstual dan

struktural. Sedangkan dari sudut pandang sifat konflik, dibedakan antara konflik

vertikal (atas bawah) dengan konflik horizontal (mendatar bawah-bawah).

Berbasis pengalaman sejak Orde Baru dan Orde Reformasi di Indonesia, interaksi

yang berhubungan secara langsung berbasis jenis dan sifat konflik, dapat

dikatagorikan sebagai : (a) Konflik Vertikal Substansial; (b) Konflik Vertikal

Kontekstual; (c) Konflik Vertikal Struktural; (d) Konflik Horizontal Substansial ; (e)

Konflik Horizontal Kontekstual dan (f) Konflik Horizontal Struktural. Matriks berikut

merupakan ringkasan interaksi jenis dan sifat konflik.

SUBSTANSI KONTEKSTUAL STRUKTURAL

V
E

R
T

IK
A

L

VS ( Vertikal
Substansial)

VK (Vertikal
Kontekstual)

VSt ( Vertikal
Struktural)

S
IF

A
T

K
O

N
F

L
IK

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L

HS ( Horizontal
Substansial)

HK ( Horizontal
Kontekstual)

HSt ( Horizontal
Struktural)
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2.3.4. Mengelola Konflik

 Konflik Vertikal Substansial merupakan Konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan pemerintah dan/atau antara pemerintah Kabupaten,

Propinsi dan Pusat, yang menyangkut masalah kebijakan, regulasi di bidang

hak masyarakat, penetapan kawasan dan otonomi daerah, dan bentrokan antara

aturan pemerintah dengan hukum adat serta kearifan lokal. Untuk mengelola

konflik vertikal substansial diperlukan pengembangan berbagai kebijakan dan

penetapan regulasi yang dibangun secara transparan dan akuntabel sehingga

mengakomodasi rasa keadilan multi pihak. Diperlukan mekanisme konsultasi

publik dalam pelibatan multi pihak untuk berkontribusi. Tersedianya kebijakan

dan regulasi yang harmonis dan berkeadilan yang tidak berkonflik satu sama

lain, serta memberikan jaminan dan kepastian hukum atas status dan fungsi

suatu kawasan adalah bentuk pengelolaan konflik jenis ini. Untuk itu

dibutuhkan proses fasilitasi bagi para pihak untuk melakukan review atas

seluruh kebijakan dan regulasi yang ada dan mendesain peraturan di tingkat

daerah melalui dukungan dana, asistensi teknis dan fasilitator yang andal.

Review diawali dengan meninjau ulang seluruh regulasi daerah dalam

pengelolaan hutan dan lahan dan mencoba mencari titik temunya dengan

aspirasi daerah sampai ketingkat desa yang merupakan bagian terintegrasi

dibawah pemerintahan kabupaten.

 Konflik Vertikal Kontekstual merupakan Konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan pemerintah dan/atau antara pemerintah Kabupaten,

Propinsi dan Pusat yang menyangkut masalah sosial budaya, politik, ekonomi

dan lingkungan. Untuk mengelola konflik vertikal kontekstual ini diperlukan

sinergi produktif antara agenda pemerintah dengan aspirasi masyarakat dalam

pengelolaan sumberdaya alam / hutan sehingga pada gilirannya akan tercipta

kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan pula dukungan dana yang efektif,

asistensi teknis dan fasilitator yang andal untuk penyusunan skenario / rencana

strategis program pembangunan kehutanan dengan pelibatan seluruh pihak

pemangku kepentingan - multi stakeholder - secara partisipatoris. Dukungan

fasilitator secara terrencana dibutuhkan untuk mengelola konflik jenis ini,
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yakni dengan terlebih dahulu merumuskan tolok ukur yang jelas untuk proses

maupun hasil kerja.

 Konflik Vertikal Struktural merupakan Konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan pemerintah dan/atau antara pemerintah Kabupaten,

Propinsi dan Pusat yang menyangkut kondisi dan sikap lembaga-lembaga,

para pelaku yang terkait dalam konflik dan proses penyelesaiannya (antara lain

good environmental governance di dalam pengurusan sumberdaya alam /

hutan). Mengelola konflik jenis ini ditunjang keberhasilannya dengan

malakukan peningkatan yang efektif di sektor transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal ini diperlukan suasana interaksi multi pihak yang harmonis, penuh

semangat keterbukaan, yang diawali dengan berbagai forum multi-pihak untuk

merancang skenario pengelolaan sumberdaya alam / hutan yang tercermin dari

visi dan misi bersama. Implikasi lanjut adalah pengelolaan sumberdaya alam

yang terjamin secara manajerial dimana berbagai pihak jelas hak dan

kewenangannya. Forum multi pihak yang diselenggarakan rutin berkelanjutan

adalah wujud keterbukaan, dan difasilitasi oleh fasilitator dan tenaga ahli /

pakar yang dapat diterima oleh semua pihak.

 Konflik Horizontal Substansial merupakan Konflik yang terjadi antar

kelompok masyarakat dan / atau antara masyarakat dengan pengusaha,

investor / kontraktor. Konflik mana dapat terjadi karena disebabkan implikasi

kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan tumpang tindih hak masyarakat

dengan hak perusahaan atas suatu kawasan lahan hutan. Akhir-akhir ini

konflik jenis ini terjadi dengan penetapan areal kerja pengusaha melalui

pemerintah kabupaten sejalan dengan nafas Otonomi daerah. Mengelola

konflik jenis ini dapat dilaksanakan dengan membangun komunikasi di antara

para pihak untuk mencapai kondisi dimana masyarakat dan perusahaan bisa

saling menghormati dan saling mengakui hak. Diperlukan sistem dan prosedur

penetapan kebijakan dan pengeluaran regulasi oleh Pemeriantah Kabupaten

yang berparadigma baru, paradigma reformasi. Pihak Pemda sebaiknya

memfasilitasi pertemuan multi-pihak dimana investor termasuk didalamnya,

yang boleh diistilahkan konsultasi publik tentang rencana kebijakan investasi.

Forum multi-pihak sedapatnya memaparkan rancangan perencanaan investasi
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(sosialisasi) dan peluang apa yang akan diperoleh pihak masyarakat yang

terkena wilayah investasi. Peluang mana akan menjadi dasar persetujuan

ataupun penolakan masyarakat. Bila terjadi konflik kepentingan, berdasarkan

persetujuan forum multi pihak, Pemerintah kabupaten dapat pula penerbitkan

regulasi khusus untuk aturan main pengelolaan konfliknya .

 Konflik Horizontal Kontekstual merupakan Konflik yang terjadi antara

kelompok masyarakat dan / atau antara masyarakat dengan pengusaha,

investor / kontraktor yang berkaitan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan

perlindungan lingkungan, termasuk pada pola pengenaan sanksi (sanksi adat

vs. sanksi hukum positif), maupun bentuk-bentuk penghargaan (rewards).

Mengelola jenis konflik ini dilakukan dengan membangun kemitraan dalam

mengembangkan pola pemanfaatan dan perlindungan SDA hutan dengan

menerapkan / mengkombinasikan secara tepat dengan mengoptimalkan

kearifan masyarakat lokal / adat maupun masyarakat pemilik lahan individual.

Perlu difasilitasi forum multi pihak guna mempertemukan pihak-pihak

berkepentingan untuk mengembangkan suatu pola pemanfaatan dan

perlindungan sumberdaya alam / lahan hutan yang memberi manfaat kepada

kedua belah pihak. Bila diperlukan, harus dipersiapkan melalui dukungan

dana, fasilitator andal dan mediator yang akan membantu merumuskan posisi

masing-masing pihak dan pola interaksinya yang adil dan berkelanjutan..

 Konflik Horizontal Struktural : Konflik yang terjadi antara kelompok

masyarakat dan / atau antara masyarakat dengan pengusaha, investor /

kontraktor yang berkaitan dengan sikap dan kapabilitas kelembagaan, yang

berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumberdasya alam hutan atau yang

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan secara

kelembagaan. Mengelola konflik jenis ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan kemampuan (capasity building) dan kepedulian lembaga-

lembaga yang terkait secara langsung dalam penanganan konflik sesuai

dengan fungsi masing-masing, misalnya Dinas dan instansi terkait, DPRD,

lembaga profesi, lembaga masyarakat di pedesaan, tokoh masyarakat dan

LSM. Untuk ini sangat tepat bila penguatan secara khusus dikembangkan pada

dinas / instansi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, seperti
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pertambangan, kehutanan, pertanian dan lingkungan hidup agar mampu

menghadirkan pola pengelolan yang efektif dan rendah resiko sosial.

Termasuk didalamnya mengembangkan sebuah insttitusi baru yang bekerja

untuk menyelesasikan berbagai konflik sumberdaya alam, katakanlah lembaga

penyelesaian sengketa publik di sektor sumberdaya alam. Kehadiran para

pakar dan fasilitator andal dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas para

pihak dalam urusan konflik ini.



16

BAB III

Rekomendasi dan Kesimpulan

3.1. Peluang Konflik di Proyek SSFFMP

Kunjungan ke desa-desa prioritas proyek South Sumatera Forest Fire Management yang

bekerja di 3 Kabupaten, yakni desa-desa Ujung Tanjung dan Riding di Kabupaten OKI,

desa-desa Mangsang dan Muara Medak di Kabupaten Musi Banyuasin serta desa Talang

Lubuk di Kabupaten Banyu Asin, dan mengunakan interaksi mendalam (wawancara

informal dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan desa, Badan Perwakilan Desa dan

tokoh pemuda setempat), telah mengindikasikan kemungkinan terjadinya konflik pada

saatnya.

Umumnya diperkirakan berupa konflik horizontal – kontekstual yakni konflik lahan

antar desa berdekatan / tata batas ( di Mangsang dan Muara Medak) yang berait dengan

desa-desa yang juga berada di wilayah Propinsi Jambi. Konflik horizontal struktural juga

diperkirakan akan berkembang, yakni akibat kebijakan publik berkaitan dengan

peruntukan pengolahan sumberdaya alam antara masyarakat desa dengan pihak investor

perkebunan sawit dan Pemerintah Kabupaten (Desa Mangsang, Muara Medak) serta

kemungkinan besar konflik dengan pihak investor Hutan Tanaman Industri di desa

Riding.

Khususnya di Riding, masyarakat menghendaki lahan basah (rawa gambut) yang menurut

mereka adalah bagian dari wilayah desanya, dikembangkan menjadi kebun sawit yang

dibagi merata kepada seluruh rakyat desa. Pemerintah Pusat menilai kawasan tersebut

sebagai lahan hutan produksi milik pemerintah sehingga telah diberikan Hak Guna Usaha

kepada PT. SBA Wood yang mengusahakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Konflik ini

telah terbuka, dengan dilarang beroperasinya beberapa alat berat perusahaan yang akan

mulai mengkonstruksi lahan.

Konflik ini seyogyanya segera diantisipasi agar tidak meluas dan jangka panjang pasti

akan merugikan semua pihak. Pihak Investor dapat saja memindahkan investasinya ke

tempat lain, Pemerintah daerah menjadi tidak berprestasi dan masyarakat desa kehilangan
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peluang untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kehadiran proyek. Wujud

investasi yang disosialisasikan dengan transparan kepada masyarakat, kebijakan

pemerintah (pusat maupun kabupaten) serta kemungkinan manfaat ekonomi terhadap

masyarakat lokal adalah jawaban dari upaya efektif mengelola konflik yang bakal terjadi

itu. Namun kehadiran proyek tanpa manfaat bagi masyarakat dan mengurangi haknya

atas sumberdaya alam hutan jelas akan meembuat mereka akan tegas menolak proyek.

Konflik horizontal kontekstual berupa tata batas desa yang sekalian batas kabupaten serta

propinsi di Mangsang dan Medak Kabupaten Musi Banyuasin nampaknya bisa

diantisipasi dengan mengembangkan forum multi-pihak secara bertingkat, yakni diawali

dengan memperjelas tata batas antar desa dengan difasilitasi oleh Camat dan paihak

Dinas PMD Kabupaten. Tata batas Kabupaten dengan Propinsi Jambi perlu

dikembabngkan dengan forum antar propinsi dengan difasilitasi oleh Departemen Dalam

Negeri (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan di daerah, 32 /

2004).

3.2. Rekomendasi

Pengalaman pengelolaan konflik di Indonesia menunjukkan bahwa dibandingkan pihak

pemerintah dan pihak investor / pemodal besar, pihak masyarakat merupakan pemangku

kepentingan yang paling lemah posisinya dan potensinya. Sementara pada sisi lain,

penyelesaian konflik akan sangat terbantu dan akan memberikan solusi jangka panjang

berkelanjutan bila para pemangku kepentingan memiliki posisi setara dalam berinteraksi.

Untuk itu direkomendasikan sebuah skenario sebagai berikut :

 Perlu diadakan sosialisasi tentang pola-pola penanganan konflik sumberdaya alam

kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa sampai kabupaten. Para

Aparat pemerintah dari dinas terkait (DPR Kabupaten, Bappeda, Kehutanan,

Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Camat, Kepala Desa, dll) diberikan wawasan yang berkaitan

dengan fenomena konflik, dimensi konflik, peta konflik yang pada saatnya akan

berkembang dan pola-pola pengelolaan yang efektif (Tidak merugikan rakyat tapi

investasi dapat berkembang dengan rendah resiko sosial).
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 Khususnya untuk masyarakat desa yang terlibat langsung dalam konflik yang

diperkirakan akan muncul, cepat atau lambat, perlu mengikuti pelatihan yang

mendukung pengembangan kapasitasnya untuk kelak mampu berhadap-hadapan

dengan pihak diluar dirinya secara setara.

 Inti dari pelatihan pengelolaan konflik adalah Peningkatan kapasitas tokoh

masyarakat dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa untuk mampu

memetakan situasi konflik berkaitan dengan tata batas desa dan konflik dengan

investor luar serta pemerintah. Hal yang sama juga dikembangkan untuk aparat

pemerintah dan investor sebagai wawasan sekaligus kesadaran akan posisi para

pihak kalau kelak terjadi konflik.

 Penguatan kelembagaan masyarakat desa dapat berupa : (a) peningkatan

wawasannya tentang konflik (nilai-nilai dasar dan analisis sumber-sumber

konflik); (b) analisis konflik sumberdaya alam (fenomena konflik sumber daya

alam, akar konflik dan studi kasus yang relevan); (c) keterampilan menangani

konflik (analisis kawan-lawan, menyeimbangkan kekuatan, konfrontasi dan

berunding) dan (d) Menyusun rencana penanganan konflik.

 Konsep pelatihan pengelolaan konflik disesuaikan dengan target kapasitas peserta,

misalnya tingkat pendidikan, kemampuan berbahasa, dll. Berbagai masukan,

khususnya kalau ada kasus-kasus lokal akan sangat relevan untuk mencapai

tujuan pelatihan dimaksud.

 Konflik tetap saja akan bertumbuh dan berkembang sejalan dengan pembangunan

yang berbasis otonomi daerah. Untuk itu, nampaknya sudah diperlukan sebuah

forum atau kelembagaan tingkat yang berwewenang untuk menjembatani pihak-

pihak yang berkonflik sekaligus menjadi lembaga penyelesai konflik kalau

dimungkinkan. Kelembagaan ini sifatnya multi-pihak, dengan melibatkan aparat

pemerintah, lembaga profesi, perguruan tinggi, LSM yang memiliki kompetensi

dan Tokoh masyarakat tingkat Kabupaten. Kehadiran lembaga ini strategis

sifatnya, khususnya mendukung pengembangan iklim investasi yang rendah

resiko sosial.
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 Partisipan lembaga yang mengelola konflik ini ditingkatkan kapasitas dan

potensinya agar kelak secara efektif bisa mengatasi dan menyelesaikan konflik

sumberdaya alam yang timbul. Lembaga mana perlu mendapatkan dana rutin

tahunan dari Pemerintah Kabupaten sehingga secara produktif bisa melakukan

pekerjaannya.
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LAMPIRAN I
KERANGKA UMUM PROSES PELATIHAN

L.1.1. Pengantar

Konflik bukanlah sesuatu keadaan yang statis. Konflik bersifat ekspresif, dinamis, dan

dialektis. Konflik adalah suatu ledakan dari sengketa atau persaingan atau perebutan dua pihak

atau lebih mengenai satu atau beberapa substansi yang sama (baik benda maupun kedudukan).

"Berbeda", "Bersengketa", dan "Berkonflik" adalah tiga situasi yang harus dipahami

perbedaannya satu sama lain. "Berbeda" adalah situasi alamiah yang merupakan kodrat

manusia. "Bersengketa" terjadi apabila dua orang atau dua kelompok (bisa lebih) bersaing satu

sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu benda atau kedudukan yang sama. Sedangkan

"Berkonflik" adalah suatu situasi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang

(bisa lebih) menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangan pengakuan (hak) orang atau

kelompok lainnya mengenai benda atau kedudukan yang diperebutkan.

Dalam berkonflik, ada dua unsur kunci, yang akan menentukan siapa yang menang, yakni kadar

kekuatan di antara mereka yang sedang berkonflik, serta tingkat kesadaran dari kedua belah pihak

atas konflik yang terjadi. Perkembangan penyelesaian konflik terbagi kedalam 4 tahapan utama,

yakni :

(a) konflik yang bersifat laten atau tersembunyi, karena orang tidak menyadari adanya ketidak

seimbangan dari kekuatan dan adanya ketidak adilan yang mempengaruhi kehidupannya. Pada

kondisi ini pendidikan untuk penyadaran kritis sangat dibutuhkan. Peran fasilitator pendidikan

harus ditujukan untuk meningkatkan sensitifitas dan membangunkan kesadaran akan pola hubungan

yang tidak seimbang.

(b) Meningkatnya kesadaran akan adanya konflik akan menimbulkan perubahan, yang

digambarkan sebagai keadaan konfrontasi, dimana konflik menjadi mengemuka, sudah tidak

tersembunyi lagi. Konfrontasi pada dasamya merupakan serangkaian pilihan untuk bagaimana

konflik akan diekspresikan dan akan diselesaikan. Pilihannya bisa kekerasan dan bisa anti

kekerasan, atau kombinasi dari keduanya.

(c) Perubahan akan menimbulkan keseimbangan kekuatan. Dalam hubungan relasi kedua pihak

yang berkonflik akan timbul saling pengakuan akan eksistensi kedua pihak, serta menuntun kepada
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suatu langkah penyelesaian konflik. Pengakuan akan menimbulkan partisipasi dari kelompok yang

tidak berdaya untuk memunculkan kebutuhan dasamya dan melegitimasi kepeduliannya. Pada posisi

ini konfrontasi bergerak menuju negosiasi, dimana kedua belah pihak telah menyadari adanya

konflik, adanya saling pengakuan, saling menghormati posisi masing-masing. Posisi saling mengakui

dan menghormati merupakan formasi adanya keseimbangan kekuatan dan merupakan persyaratan

berunding atau negosiasi.

(d) Suksesnya negosiasi atau perundingan akan mengarahkan penyelesaian konflik dan

perbaikan hubungan antar kedua belah pihak. Kondisi ini disebut hidup berkelanjutan (survive),

dimana terbentuk situasi keadilan dan damai.

L.1.2. Konflik Sumberdaya Alam dan Manfaat Pelatihan

Konflik-konflik berbasis sumberdaya alam, terjadi karena adanya praktek-praktek penghilangan

pengakuan (hak) rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang

dilakukan oleh pi-hak-pihak lain, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Bagi rakyat

setempat, praktek-praktek penghilangan itu merupakan sesuatu yang akan mengancam

keberlanjutan hidup mereka.

Latihan ini dimaksudkan untuk memperkuat usaha-usaha rakyat untuk memperoleh (kembali) hak-

hak mereka atas tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Peserta latihan akan dibekali

dengan kemampuan menghadapi dan menangani konflik, dan bukan menghindari konflik atau

melakukan agresi kekerasan terhadap pihak lain. Nilai yang mendasari penggunaan kemampuan

menghadapi dan menangani konflik itu adalah nilai-nilai hak asasi manusia, terutama anti-

kekerasan. Nilai anti-kekerasan sangat penting dikedepankan saat ini, sehubungan dengan telah

meluasnya budaya kekerasan baik pada kalangan “lawan-lawan” rakyat maupun pada kalangan

rakyat itu sendiri.

Latihan dimulai dari topik Orientasi Pelatihan. Peserta mulai dikenalkan tentang sikap dasar dan

pengalaman ketika sedang menghadapi konflik. Prinsip ini sesungguhnya sejalan dengan proses

belajar dari pengalaman dimana masyarakat mencoba mengungkap seluruh kapasitas

dan pengalaman peserta untuk kemudian menjadi basis belajar bersama.

Berdasarkan pengalaman selama ini, topik Nilai-Nilai Dasar dan Analisis Sumber-Sumber Konflik

temyata menjadi basis dari seluruh proses. Sehingga pokok bahasan tentang nilai harus
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memperoleh ruang utama dalam perdebatan antar anggota masyarakat setelah proses orientasi

dapat diatasi dengan baik, agar diperoleh pemahaman yang mendasar (filosofis).

Lalu, pokok bahasan Analisis Konflik Sumberdaya Alam. Topik-topik dalam Pokok bahasan ini

dapat dijalani setelah peserta memiliki pijakan nilai yang benar. Jadi, berdasar pada pijakan

nilai itu, hasil yang diharapkan bisa dicapai adalah pemahaman peserta yang kritis tentang konflik

yang ditemukan dalam kegiatan Studi Kasus / Lapangan.

Pokok bahasan keempat adalah Keterampilan Berkonflik, yang pada dasarnya menekankan

ketrampilan (skills) menghadapi konflik. Masyarakat diajak untuk memetakan pelaku-pelaku

dalam suatu konflik tertentu, menyusun suatu strategi mengembangkan kekuatan, merefleksikan

sikap yang dimilikinya ketika menghadapi konflik, dan sampai pada pilihan teknik berkonflik:

konfrontasi atau berunding (negosiasi).

Pokok Bahasan terakhir adalah Evaluasi Pelatihan dan Perencanaan Tindak Lanjut. Bagian

ini adalah bagian terpenting untuk mengetahui apakah latihan ini berguna dan mampu

menyumbang pada arah, jalan dan langkah penanganan konflik sumberdaya alam yang sedang

dihadapi.

L.1.3. Metodologi Pelatihan Partisipatif

Prinsip yang mendasari pelatihan ini adalah partisipasi. Membangun partisipasi dalam latihan

bukan sekedar untuk membuat suasana latihan jadi enak. Juga bukan semata-mata

menunjukkan cara bekerja yang diperlukan, atau mengajarkan cara-cara lain dalam mengatasi

permasalahan. Namun lebih dari itu, ia ditujukan untuk membantu mengembangkan cara pandang,

kemampuan, kepercayaan diri serta komitmen dari peserta latihan. Dengan begitu, peserta latihan

diharapkan mengembangkan dirinya pula melalui sejumlah perubahan pengetahuan, sikap, dan

perilakunya.

Ketika sebuah cara pandang baru, strategi baru, rencana aksi baru diperkenalkan, mungkin saja

timbul perasaan takut, ragu, curiga atau kehilangan kepercayaan diri dan sejenisnya untuk turut

terlibat. Mungkin pula enggan menghadapi perubahan karena perubahan tersebut berbenturan

dengan nilai-nilai, sikap dan kebiasaan yang dianut sebelumnya. Pada keadaan demikian,

perubahan nilai-nilai, sikap dan perilaku hanya mungkin melalui penggunaan pendekatan

partisipatif, yang memiliki kepekaan untuk menelusuri dan mengikis berbagai hambatan sosial.
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Hambatan sosial seperti apa ? Ada berbagai macam hambatan sosial yang membuat orang tidak

mau berpartisipasi, antara lain: (a) enggan menghadapi otoritas (pimpinan proyek, pemuka

kampung, pemerintah, dll.) ; (b) takut berbicara di tengah pertemuan kelompok ; (c) rendah diri ;

(d) tidak mempercayai niat pemegang kekuasaan, menganggap ada udang dibalik batu ; (e) tidak

berani mengambil risiko ; (f) takut kehilangan muka atau takut merugi ; (g) takut dikecam atau

digunjingkan karena mengambil peran yang lebih dari biasanya ; (h) perbedaan atau pertikaian antar

kelompok kecil ; (i) rasa tidak berdaya, tak berharap apapun, putus asa ; (j) kurang pengalaman

bekerja dalam kelompok ; (k) kurang keterampilan dalam perencanaan dan pemecahan masalah.

Pendekatan partisipatif, yang berkembang selama dekade terakhir, telah banyak membantu para

penggunanya untuk memegang kendali yang lebih besar atas jalan hidup dan lingkungan tempat

dirinya berkiprah. Melalui latihan partisipatif, dikembangkan berbagai keterampilan yang

dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan mengelola sumber daya.

Latihan partisipatif sangat berbeda dengan pengajaran tradisional. Pengajaran tradisional yang

lebih menekankan pada transfer pengetahuan dengan pendekatan guru-murid. Tugas guru adalah

mengisi kepala murid dengan ilmu pengetahuan, seperti menuangkan air ke botol kosong. Seluruh

pesan dan isi pelajaran sudah ditentukan sebelumnya oleh tenaga ahli dari luar.

Latihan partisipatif lebih memusatkan perhatian pada upaya membantu orang untuk

menemukan dan mengembangkan kemampuan menelaah, memilih, merencanakan, menciptakan,

mengorganisasikan, dan mengambil inisiatif. Orang yang telah mengembangkan pengetahuan

dan keterampilannya akan menggunakan kemampuan tersebut pada berbagai aspek

kehidupannya dan kehidupan bermasyarakat.

Bisa saja kita menolak adanya perubahan. Sumber penyebabnya mungkin terletak pada proses

latihan itu sendiri, mungkin pula karena campur tangan dari Fasilitator latihan. Beragam reaksi

orang dalam menghadapi masalah, antara lain ditunjukkan oleh sikap-sikap individual :

 Tidak ada masalah ( sudah puas dengan keadaan sekarang, tidak melihat adanya masalah dan

tidak melihat adanya alasan untuk perubahan),

 Barangkali memang ada masalah, tapi itu bukan urusan saya ( beranggapan bahwa masalah

hanya dapat dipecahkan oleh pihak luar),

 Ya memang ada masalah, tapi saya merasa ragu-ragu ( meragukan saran yang diberikan

untuk memecahkan masalah, baik teknis, pendanaan atau kemampuan lainnya),
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 Ada masalah, tapi saya kuatir akan ada perubahan ( mengkhawatirkan kerugian

ekonomis atau sosial yang ditimbulkan oleh perubahan),

 Saya melihat adanya masalah dan saya tertarik untuk mempelajarinya. Saya siap untuk

mencoba melakukan beberapa tindakan. Saya bersedia untuk menunjukkan cara

pemecahan masalah kepada orang lain dan saya berupaya mendorong perubahan (respon

semacam ini biasanya muncul secara terbuka dari orang yang berminat besar untuk

belajar, memperoleh informasi dan mengembangkan keterampilan).

L.1.4. Pengembangan karakter Melalui Pelatihan Partisipatif.

Setiap tanggapan mencerminkan penilaian seseorang terhadap diri dan lingkungan sosialnya.

Dalam kerangka ini, latihan partisipatif dimaksudkan untuk mengembangkan karakter para

partisipannya agar mereka lebih memiliki kendali atas perubahan yang mempengaruhi dirinya.

Paling tidak ada lima karakter yang dikembangkan melalui latihan partisipatif:

 Kepercayaan diri, Membangun kepercayaan diri pada kelompok dan individu adalah

membangun kesadaran bahwa mereka memiliki kemampuan analisis dan kreatif

untuk mengenali dan memecahkan problem mereka sendiri.

 Penguatan kapasitas, Pendekatan partisipatif beranggapan bahwa ketika orang

membangun dan memperkuat kelompoknya, mereka tengah mengembangkan kapasitas

untuk bertindak bersama.

 Pengembangan sumber daya, Setiap individu berpotensi untuk menyumbangkan

kemampuannya bagi komunitas. Metode partisipatif berusaha mengembangkan kreativitas

kelompok dan individu dalam memecahkan masalah.

 Perencanaan aksi, Perencanaan aksi (tindakan) untuk memecahkan masalah adalah titik

utama dari metode ini. Perubahan dapat dicapai hanya bila kelompok merencanakan dan

melakukan tindakan yang diperlukan.

 Tanggung Jawab, Menjaga keberlangsungan adalah tanggung jawab kelompok. Rencana

aksi harus diwujudkan. Hanya dengan partisipasi yang bertanggung jawab, aksi tersebut

akan membuahkan hasil yang bermakna.
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L.1.5. Proses Pelatihan Partisipatif

Keseluruhan proses latihan banyak bergantung pada pola hubungan antara peserta latihan dan

fasilitator latihan. Penilaian terhadap sikap dan keterampilan fasilitator latihan tentu

mempengaruhi tanggapan dan keterlibatan peserta terhadap sebagian maupun seluruh proses

latihan yang dijalankan secara partisipatif. Peran fasilitator latihan akan menentukan kualitas

partisipasi peserta latihan.

Bila yang diinginkan adalah latihan yang memberikan hasil baik dan berkesinambungan, semua

pihak yang terlibat harus memegang teguh tujuan dari latihan partisipatif.

Siapa sajakah yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan partisipatif ?

 Fasilitator latihan, Fasilitator latihan bukan saja mereka yang berada dalam media latihan

tapi juga semua orang yang memberikan dukungan melalui supervisi lapangan,

pemantauan program, dan evaluasi.

 Pengambil keputusan, Tanggung jawab juga terletak dipundak mereka yang memiliki

kekuasaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap latihan,

termasuk pengambil keputusan yang terkait dengan pendanaan.

 Pelaksana Pelatihan, keberhasilan latihan bergantung pada pengorganisasian manusia dan

fasilitas serta alat bantu pelatihan.

L.1.6. Posisi dan Peran Fasilitator

Seperti sudah sedikit disinggung di atas, pendekatan partisipatif memiliki cara pandang yang

sama sekali berbeda dalam menempatkan hubungan antara fasilitator latihan dengan peserta

latihan. Pendekatan tradisional, "guru", yang selalu siap dengan jawaban, memiliki posisi lebih

tinggi. Mereka yang dididik diberi peran pasif sebagai penerima instruksi. Dalam pendekatan

partisipatif, subyek adalah mereka yang belajar. Fasilitator latihan mesti menghargai kenyataan

bahwa peserta latihan juga memiliki bakat dan keahlian yang harus diberi ruang.

Latihan partisipatif bersifat banyak-arah (bukan cuma dua), fasilitator latihan dan peserta

merupakan mitra yang kedudukannya sejajar. Fasilitator latihan harus membantu peserta

menemukan kekuatan diri mereka melalui aktifitas yang partisipatif dalam latihan, peserta
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mempelajari pengetahuan, sikap dan keterampilan baru. Fasilitator latihan pun belajar lebih

banyak, terutama mengubah peran dari sosok guru otoriter yang maha tahu menjadi mitra belajar

yang sejajar.

Banyak fasilitator latihan pemula merasa ragu untuk menerapkan pendekatan partisipatif, karena

menganggap pendekatan partisipatif terlalu berbeda dari gaya instruksional yang biasa mereka

lakukan. Umumnya, fasilitator latihan mengenal banyak teknik partisipatif tapi hanya

melakukan satu atau dua teknik saja. Mengapa? Mereka khawatir diremehkan, atau dianggap

kekanak-kanakan. Atau ia khawatir peserta menjadi bingung dan kecewa, karena tidak ada

bahan pelajaran (tertulis) yang dapat dibagikan kepada mereka. Tetapi setelah menjalani hampir

separuh sesi latihan, biasanya kekhawatiran ini lenyap (perasaan waswas dan tak berarti hilang

sudah). Mereka merasa nyaman dan percaya diri untuk menggunakan teknik-teknik partisipatif

dan membuka dialog dengan peserta latihan.

Semua masalah yang tadi dikemukakan layak dikaitkan dengan kenyataan bahwa banyak di

antara kita, baik fasilitator latihan maupun peserta latihan, merupakan produk dari sistem

sekolah formal. Atau menganggap sekolah formal sebagai satu-satunya cara belajar. Sekolah for-

mal menekankan penguasaan materi dan menggunakan metode ceramah/kuliah. Karena

terbiasa dengan metode ceramah/kuliah, akan terasa lebih aman untuk menggunakan metode itu.

Mereka yang telah mengikuti latihan partisipatif, pada akhir latihan akan merasakan manfaat

proses itu dalam pengembangan diri, peningkatan rasa percaya diri, bertambahnya pengetahuan,

dan kemampuan menerapkan keterampilan baru pada situasi nyata. Bagi fasilitator, satu latihan

saja tidak cukup untuk membangun kepribadian fasilitator latihan partisipatif. Dibutuhkan

serangkaian pengalaman latihan partisipatif sebelum fasilitator latihan benar-benar merasa yakin

dan nyaman untuk berada dalam hubungan fasilitator latihan-peserta yang hidup, luwes, akrab,

dan terbuka.
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Lampiran 2

Silabus Acara Pelatihan

Pokok Bahasan Topik

Orientasi Latihan Penciptaan suasana

Pengenalan Diri

Kontrak Belajar

Wawasan Tentang Konflik Nilai-nilai dasar

Analisis sumber-sumber konflik

Analisis Konflik Sumberdaya Alam Konflik sumberdaya alam

Akar-akar konflik sumberdaya alam
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LAMPIRAN 3

ORIENTASI PELATIHAN

L.3.1. Pengantar

Orientasi pelatihan diperlukan, khususnya untuk menciptakan suasana pelatihan yang nyaman

dan menyenangkan, sekaligus membangun situasi mental peserta sehingga diperoleh

partisipasi efektif dalam pelatihan. Penciptaan suasana efektif didukung oleh pengenalan diri

peserta, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berdampak awal

persiapan tim kerja dalam menghadapi konflik. Proses orientasi diakhiri dengan rancangan

kontrak belajar, dimana harapan-harapan dan implikasinya selama pelatihan dirumuskan

bersama.

L.3.2. Penciptaan Suasana

 Menciptakan situasi mental peserta belajar yang nyaman dan menyenangkan.

 Menunjukkan bahwa situasi mental bisa diciptakan melalui keaktifan peserta.

 Metoda : Olah Raga Ringan

 Bahan : Tidak ada

 Waktu:10 menit

 Proses Faslitasi :

o Fasilitator membuka sesi dengan menguraikan topik acara. (1 menit)

o Fasilitator meminta para peserta berdiri menyebar, setiap orang berdiri di

tempatnya masing masing tanpa menyentuh satu sama lain. (4 menit)

o Minta para peserta untuk memejamkan mata sambil melakukan hal yang mereka

sukai di tempatnya masing-masing dengan tujuan menghilangkan pegal. Minta para

peserta untuk bergerak di tempatnya masing-masing. Minta juga para peserta

untuk merasakan bahwa dirinya sudah berada di awal acara pelatihan. (5 menit)

o Tanyakan bagaimana perasaan mereka sekarang: Apakah mereka sudah dapat

bersikap santai ?
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L.3.3. Pengenalan Diri

 Peserta berkenalan satu sama lainnya

 Peserta lebih mengenali kekuatan-kekuatan serta kelemahan kelemahan yang

mereka miliki dalam menghadapi konflik.

 Metoda : Menggambar & Diskusi Kelompok

 Bahan : Spidol berwarna, Kertas gambar, Selotip, tanda nama peserta

 Waktu :120 menit

 Proses Fasilitasi :

o Falilitator menguraikan proses pengenalan diri dan hasil yang akan

diperoleh ( 5 menit ).

o Fasilitator membagikan karton kartu dan meminta masing-masing peserta

menuliskan namanya (gunakan spidol dengan huruf cukup besar sehingga

mudah dilihat). Kalau perlu dibubuhkan asal kelompok, lembaga/ alamat. (

5 menit )

o Bagikan kertas cukup besar dan instruksikan masing-masing peserta untuk

menggambar dirinya dan beri judul “yang terbaik dari diri saya” serta tulis

maksimal 5 sifat pribadi yang menggambarkan kelebihan diri anda dalam

menghadapi konflik yang pernah dialami. (10 menit).

o Selanjutnya peserta masing-masing diminta menulis di kertas yang sama

maksimal 5 sifat pribadi yang perlu diperbaiki dari dirinya (berbasis

pengalaman yang dirasakannya) (5 menit). ( Ketika sesorang menengok

dirinya lebih mendalam, dia akan menemukan hal-hal mengejutkan. Bisa

kejutan menyenangkan, ada pula yang tidak).

o Bagi peserta 3 kelompok untuk mendiskusikan gambar dari masing-masing

peserta, lalu tugaskan untuk untuk merumuskan : sifat-sifat orang ketika

menghadapi konflik.

o Rumusan dibawakan ke forum lengkap / pleno untuk dibahas menjadi

rumusan bersama. Hasilnya ditulis cukup besar di kertas plano : “ SIFAT –

SIFAT MANUSIA KETIKA MENGHADAPI KONFLIK “. (30 menit) (

Setelah melakukan kegiatan ini,bisa saja seseorang terpana takjub ketika
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menyadari bahwa ia memiliki kemampuan menghadapi konflik. Atau

timbul motivasi bahwa ia perlu memperbaiki sifat-sifatnya sehingga

mampu menghadapi konflik).

o Selanjutnya Fasilitator membuat gambar seorang manusia di papan tulis

/ plano. Fasilitator menguraikan 3 (tiga) macam respon umum dari seo-

rang manusia ketika menghadapi konflik, yakni Agresi / Kekerasan,

Melarikan Diri dan Menghadapi atau Menangani. Diskusikan perihak

ketiga sifat ini. Lemparkan pertanyaan : Bagaimana perilaku orang

menghadapi konflik dan membuatnya berubah? Mengapa berubah ? Apa

yang merubahnya ? Minta jawaban dari masing-masing kelompok.

o Fasilitator perlu menekankan bahwa pelatihan diarahkan pada

peningkatan kemampuan menghadapi dan menangani konflik, sama

sekali bukan memperkuat respons Agresi / kekerasan atau melarikan diri

seperti yang banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di era reformasi.

o Kaji ulang proses dan hasil dari sesi ini.

o Mintalah peserta menempel semua gambar didinding sekeliling ruangan

latihan.

L.3.4. Kontrak Belajar

 Memperjelas harapan-harapan peserta terhadap latihan

 Membantu peserta untuk mengarahkan diri pada harapan harapan tersebut.

 Metoda : Curah Pendapat, Pengisian Daftar Pertanyaan.

 Bahan Lembar Kerja : Harapan Saya pada Latihan ini.

 Bahan Bacaan : Metodologi Latihan Partisipatif & Silabus Acara Latihan

 Waktu :150 menit

 Proses Fasilitasi

o Fasilitator membuka dan menjelaskan acara / tujuan sesi ini

o Fasilitator meminta peserta untuk mengisi Lembaran Kerja : Harapan

dan Kekuatiran Saya
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o Bentuk kelompok-kelompok kecil (empat atau lima orang) untuk

mendiskusikan empat hal berikut (tulislah di papan tulis atau plastik OHP

atau di kertas plano):

 Saya mengikuti latihan ini karena.......................

 Latihan ini akan berhasil apabila.........................

 Sesudah mengikuti pelatihan ini saya berharap ..................

 Yang saya kuatirkan dari pelatihan ini adalah .....................

o Fasilitator membagikan lembaran bacaan pendukung : Kerangka umum

pelatihan dan silabus latihan.

o Tanyakan apakah dari silabus itu sudah cukup atau ada substansi yang

perlu ditambahkan ? Bila perlu tekankan bahwa proses pelatihan bersifat

luwes dan terbuka untuk usulan perubahan berdasarkan harapan-harapan

peserta.

o Sediakan kertas plano yang besar, minta salah satu peserta menggambar

sungai dan alirannya. Topik pelatihan ditulis di potongan kertas, sesuai

urutannya tempatkan dalam aliran sungai itu. Mulai dari hulu, berakhir

di muara.

o Kemukakan hikmah yang dipetik dari proses ini, yakni pada dasarnya

suatu program belajar harus diawali dengan suatu kontrak belajar.

Sampaikan pula bahwa kesepakatan atau kontrak yang dibangun

merupakan dasar / fondasi bagi proses selanjutnya.
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Lampiran 4

Nilai-Nilai Dasar Tentang Konflik

L.4.1. Pengantar

Nilai-nilai dasar tentang konflik merupakan substansi utama dalam mengembangkan

pengelolaan konflik, yang menggambarkan situasi dilematis yang dihadapi serta secara

luas dipayungi oleh isu HAM yang universal. Pemahaman atas nilai-nilai konflik

didukung oleh analisis sumber-sumber penyebab konflik dan kelak menggunakan

kerangka analisis ini untuk memahami/ memetakan konflik sumberdaya alam.

L.4.2. Nilai-Nilai Dasar

 Mengemukakan situasi-situasi dilematis yang terdapat dalam konflik

 Dipahaminya nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai

pegangan dalam menghadapi dan menangani konflik.

 Metode : Studi Kasus - Diskusi Kelompok - Presentasi

 Bahan : Lembar Bacaan: Kisah Lawing dan Salmiah – Deklarasi Universal HAM

 Waktu :180 menit

 Proses Fasilitasi :

o Fasilitator memberikan penjelasan singkat perihal tujuan dan materi pokok

topik ini. (5 menit)

o Bagi peserta dalam kelompok kecil. Tiap kelompok berjumlah 5 (lima)

orang. Persilakan tiap orang berkumpul dalam kelompoknya (5 menit)

o Peserta diminta mempersiapkan alat tulis, kemudian fasilitator

membacakan cerita secara bertahap (bisa juga Lembar Kasus itu

dibagikan). Selesai cerita tahap pertama, fasilitator mengajukan pertanyaan

yang perlu dijawab secara tertulis oleh tiap peserta (3 menit), dan kemudian

didiskusikan dalam kelompok (10 menit). Jadi, terdapat 3 (tiga) tahap

sesuai dengan panduan ceritanya. (30 menit)

o Presentasi setiap kelompok dalam pleno. Fasilitator mencatat kata kunci
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yang mengarah ke pada penemuan nilai-nilai dasar HAM didalam

potongan potongan kertas atau tulis saja di papan tulis/kertas piano.

o Daftarlah hasil-hasil setiap kelompok. Fasilitator diharapkan memberikan

catatan kritis terhadap setiap butir yang penting. Buatlah seluruh peserta

aktif. Meskipun kasus ini bersifat individual, namun yang penting adalah

kasus ini dapat merangsang peserta ke arah penemuan nilai-nilai dasar.

Caranya, tanyakanlah nilai-nilai apa saja yang dipakai dalam menghadapi

situasi konflik dalam kehidupan sosial-pollitik-ekonomi dewasa ini. Catatlah

di papan tulis/ kertas piano jawaban peserta. Gunakan beberapa bagan

yang tersedia di Bahan Pegangan Fasilitator. (40 menit)

o Buatlah rangkuman hasil diskusi. (10 menit)

o Minta peserta untuk mengemukakan pelajaran yang mereka peroleh.

Kemukakan bahwa nilai-nilai HAM adalah pegangan dalam menghadapi

dan menangani konflik. Lalu, bagikan bahan bacaan Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, dan tutuplah sesi ini.

L.4.2.a.1. Bahan Bacaan Pendukung : Kisah Lawing dan Ningsih

Episode Pertama

Lawing dan Ningsih adalah suami istri penduduk desa Titip yang berada di pinggir sungai

Lawa Kalimantan Timur. Mereka telah 5 tahun menikah namun belum juga dikaruniai

anak. Belakangan diketahui bahwa Ningsih ternyata menderita sakit kanker rahim yang

mengancam keselamatan jiwanya.

Selama ini Ningsih berobat ke Puskesmas sebab ia tidak punya biaya untuk berobat ke

rumah sakit besar. Pada suatu hari, Ningsih mengeluh bahwa ia tak tahan lagi dan

beberapa kali pingsan. Kenyataan itu membuat Lawing sangat cemas dan bingung, ia ingin

segera membawa istrinya ke rumah sakit besar, namun ia tidak memiliki uang sama sekali.

Akhirnya ia bertekad untuk mencuri uang dari orang terkaya di desa tetangga.

Apabila anda menjadi Lawing, apa yang akan anda lakukan ? Pilihlah salah satu jawaban

di bawah ini :
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 Anda akan mencuri, karena ……………………………………....

 Anda tidak dapat memutuskan apa-apa, karena ………………….

 Anda tidak akan mencuri, karena ………………………………….

Episode Kedua

Dalam cerita ini, Lawing pada akhirnya mencuri uang Mak Jujut saudagar kaya. Lawing

mendapatkan sejumlah yang lebih dari cukup untuk membiayai Ningsih berobat ke rumah

sakit. Ketika mereka pulang dari rumah sakit, Lawing ditangkap polisi. Dalam proses di

pengadilan ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun.

Setelah mendekam dalam penjara selama satu tahun ia berhasil melarikan diri dan pergi ke

Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersama Ningsih. Di Banjarmasin, ia memakai nama

baru yakni, Simpai. Setelah bekerja keras selama 8 tahun, ia berhasil mendirikan toko

kerajian Lampit yang terbuat dari rotan. Ia selalu berlaku jujur terhadap para

pelanggannya dan pegawai-pegawainya pun mendapat upah yang tinggi.

Bahkan sebagian besar dari keuntungan yang diperolehnya digunakan untuk keperluan

amal. Tetapi pada suatu hari Salmiah, salah seorang tetangganya yang sudah sangat baik

dengannya, mengetahui bahwa Lawing sesungguhnya adalah seorang Narapidana yang

berhasil melarikan diri dari penjara 8 tahun yang lampau dan merupakan seorang buronan

yang sedang dicari-cari polisi.

Jika anda Salmiah, apa yang akan anda lakukan ?

 Anda harus melaporkannya, karena .................................

 Anda tidak dapat mengambil keputusan, karena ................

 Anda tidak boleh melaporkannya, karena ..........................
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Episode Ketiga

Kembali kepada Ningsih. Ternyata setelah 9 tahun berselang, kankernya kambuh kembali.

Menurut perhitungan dokter Udeu yang merawatnya, Ningsih diperkirakan akan bertahan

hidup enam bulan lagi. Pada saat ini badannya sudah amat lemah serta sakit-sakitan.

Pada suatu hari, ketika rasa nyerinya agak mereda, Ningsih meminta dengan sangat pada

Dr. Udeu agar diberikan suntikan yang melebihi dosis, sehingga ia terbebas dari

penderitaannya. Dalam hati ia berkata, toh nanti ia akan mati juga karena penyakitnya

yang sudah tidak mungkin diobati lagi. Ningsih juga mengatakan bahwa ia sudah tidak

tahan lagi memikul beban penderitaan dalam waktu yang lebih lama lagi.

Jika anda Dokter Udeu, apa yang akan anda lakukan ?

 Anda boleh memberikan suntikan yang diminta Ningsih, karena ..........................

 Anda tidak dapat memutuskan apa-apa, karena ....................................................

 Anda tidak boleh memberikan suntukan yang diminta si sakit, karena ...................

L.4.2.a.1. Bahan Bacaan pendukung : Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948

Sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan

tujuan agar setiap badan dalam masyarakat selalu mengingat DEKLARASI ini, akan

berusaha, untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini,

dengan jalan mengajar dan mendidik dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang

bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang

umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun

oleh bangsa- bangsa dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal l

Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam

persaudaraan.
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Pasa12

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam

DEKLARASI ini dengan tak ada perkecualian apa pun, seperti misalnya : bangsa,

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula

kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau

kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari

negara yang merdeka yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang

di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambaan dan perdagangan

budak dalam bentuk apa pun harus dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat

kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di

mana saja ia berada.

Pasal 7

Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan

hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan

yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa DEKLARASI ini dan terhadap

segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim nasional yang kuasa terhadap

tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar

negara atau undang-undang.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
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Pasal 10

Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka

umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal

menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana

yang ditujukan terhadapnya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana

dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam

suatu pengadilan yang terbuka, dan ia dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu

untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena

perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut

undang-undang nasional aau intemasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga

tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukuman yang

seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan pribadinya,

keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyurat; juga tak diperkenankan

pelanggaran ata kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat

perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atas pelanggaran-

pelanggaran demikian.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebaan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-

batas tiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri,

dan berhak kembali ke negerinya.



38

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri

lain untuk menjauhi pengejaran.

(2) Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul

dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan sewenang-wenang dapat dikeluarkan dari

kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

(1) Orang-orang dewasa, baik pria maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan,

kewarganegaraannya atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk

keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam

perkawinan dan di kala perceraian.

(2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua

mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan

berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain.

(2) Tidak seorang pun boleh merampas milik seseorang dengan sewenang-wenang.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hak ini

termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk

menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkan, melakukannya, beribadah

dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat
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umum maupun tersendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini,

termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan

cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak

mendapat gangguan.

(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

PasaI 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung

maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan

pemerintahan negerinya.

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus

dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak

pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan serta dengan pemungutan

suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan

mengeluarkan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak

melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerja sama internasional dan

sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan dan setiap negara, hak-

hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya dan guna

perkembangan bebas pribadinya.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas

syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan dari pengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang
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sama.

(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik

yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat

manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.

(4)Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi

kepentingannya.

Pasa124

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam

bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk

dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan

kesehatan, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada waktu

mengalami pengangguran, menderita sakit, menjadi orang cacat, janda, mencapai usia

lanjut atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar

kekuasaannya.

(2) Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua

anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat

perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya

dalam tingkatan sekolah rendah dan sekolah dasar. Pengajaran sekolah rendah harus

diwajibkan. Pengajaran teknik dan jurusan harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran

tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan

kecerdasan.

(2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta

memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi.

Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa

persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan

penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-

bangsa dalam memelihara perdamaian.
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(3) Ibu dan bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan

diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup berkebudayaan

masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu

pengetahuan serta mendapat manfaatnya.

(2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingan moril dan materialnya yang

didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dan lapangan ilmu pengetahuan kesusastraan

atau kesenian yang diciptakan sendiri.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial dan internasional di mana hak-hak dan

kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam DEKLARASI ini dapat dilaksanakan

sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban hanya terhadap suatu masyarakat tempat ia

mendapat kemunginan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.

(2) Dalam menjalankan hak-hak kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib

umum dalam suatu masyarakat demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sekali-kali tidak boleh dijalankan dengan cara

yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam DEKLARASI ini boleh diartikan sebagai memberi suatu hak

kepada salah satu negara, golongan ataupun seseorang, untuk melakukan kegiatan atau

sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang

termaktub dalam DEKLARASI ini.
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L.4.3. Analisis Sumber-Sumber Konflik

 Membantu peserta memahami analisis sumber-sumber konflik konflik.
 Menggunakan kerangka analisis sumber-sumber konflik untuk konflik

sumberdaya alam.
 Metode : Ceramah - Curah Pendapat Diskusi
 Bahan : Sejumlah Poster Konflik Sumberdaya Alam Alat tulis Potongan

Karton/Kertas
 Bahan Bacaan: Sumber-sumber Konflik
 Waktu 200 menit
 Proses Fasilitasi

o Fasilitator memberikan penjelasan singkat perihal tujuan dan materi

pokok sesi ini.

o Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta, "apakah yang

dimaksud dengan konflik itu? Apa perbedaannya dengan Sengketa?

Mintalah beberapa sukarelawan untuk menuliskan pengertian mereka

tentang konflik di kertas piano. Bagikan Spidol dan kertas plano pada

mereka.

o Kemudian fasilitator meminta kesepakatan peserta untuk memilih satu

atau dua definisi tentang konflik yang dianggap memadai oleh peserta.

o Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil (5-7 orang).

Bagikan selembar poster kepada tiap kelompok.

o Fasilitator meminta kelompok untuk mencermati poster tersebut, kemu-

dian membuat rumusan singkat tentang apa yang menjadi sumber konflik

yang terjadi merujuk kepada apa yang ditunjukkan poster.

o Mintalah tiap kelompok menuliskan rumusan singkat tersebut kedalam

kertas plano.

o Mintalah masing masing-masing kelompok untuk presentasi dalam

kelompok besar dan fasilitasilah tanya jawab antar kelompok.

o Fasilitator menuliskan kata-kata kunci yang muncul dari setiap

presentasi kedalam potongan katon/kertas dan kemudian

menempelkannya di dinding.

o Lakukanlah fasilitasi diskusi kritis merujuk pada hal yang tertulis di

potongan-potongan karton/kertas yang telah ditempel di muka.
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o Fasilitator menjelaskan tentang sumber-sumber konflik yang biasanya

muncul, dengan merujuk kepada bahan bacaan.

o Gunakanlah bagan yang terdapat di dalamnya. Bukalah diskusi untuk

seluruh peserta.

o Fasilitator membagikan lembar bacaan dan memberi kesempatan pada

mereka untuk membacanya.

o peserta mengemukakan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar

topik ini. Tutuplah acara topik ini dengan pemberikan penekanan bahwa

analisis tentang konflik ini akan terus dipakai hingga akhir latihan.

L.4.3.a. Bahan Bacaan Pendukung : Sumber-sumber Konflik

Lembar bacaan ini diambil don dimodifikasi dari buku Manual Appropriate Dispute
Resoution Processes (ADRP) yang dibuat oleh Department of Environtment and Natural
Resources Philipina, Tanggol Kalikasan-Haribon Foundation and The Asia Foundation,
naskah belum diterbitkan, 1999.

"Berbeda", "Bersengketa", dan "Berkonflik" adalah tiga situasi yang harus dipahami

perbedaannya satu sama lain. "Berbeda" adalah situasi alamiah yahg merupakan kodrat

manusia. "Bersengketa" terjadi apabila dua orang atau dua kelompok (bisa lebih) bersaing

satu sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu benda atau kedudukan yang sama.

Sedangkan "Berkonflik" adalah suatu situasi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok

orang (bisa lebih) menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangan pengakuan (hak) orang

atau kelompok lainnya mengenai benda atau kedudukan yang diperebutkan.

1. TITIKTOLAK

Konflik itu selalu ada

Manusia hidup selalu berkonflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam kehidupan manusia.

Konflik seperti cuaca: ia selalu ada.

Konflik menciptakan perubahan.

konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, perusahaan, dan

masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman kita akan sesama,
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mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara baru. Konflik membawa

kita pada klarifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.

Konflik selalu mempunyai dua sisi.

Secara inheren konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat. Huruf China untuk

kata "krisis" terdiri dari 2 huruf yang berarti: bahaya dan peluang.

Konflik menciptakan energi.

Energi ini dapat bersifat merusak dan dapat juga bersifat kreatif. Gesekan batu dapat

menimbulkan api tetapi juga menghaluskan batunya. Konflik memiliki sifat mengikat.

Konflik juga membawa sifat memisahkan.

Konflik dapat menjadi produktif atau non-produktif.

Konflik yang produktif lebih mengacu pada permasalahannya, kepentingan/minat,

prosedur, dan nilai-nilai pemahaman. Semua ini akan menghasilkan suatu "cahaya".

Konflik yang paling non-produktif cenderung mengacu pada pembentukan prasangka

terhadap lawan, komunikasi memburuk, sarat emosi, kurang informasi, dan salah informasi.

Hal-hal ini akan menghasilkan kondisi "panas", bukan "cahaya ".

Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya.

Reaksi-reaksi psikologis (melamun, melawan, dingin/diam) memegang peranan yang sangat

kuat dalam mempengaruhi proses konflik. Konflik mengikuti gaya kepribadian dan

psikologi seseorang. Budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang

membawa kita pada konflik.

Konflik mengandung berbagai makna.

Konflik adalah drama yang dapat dianalisis dengan memahami siapa, apa, dimana, kapan,

dan mengapa-nya dari cerita-cerita itu. Kebanyakan konflik itu berwajah banyak, sehingga

usaha-usaha memahaminya harus merekonstruksi informasi-informasinya. Satu titik tolak

yang sama adalah untuk memahami berbagai makna yang dikandung oleh sebuah konflik.

Konflik memiliki daur hidup dan "sifat-sifat bawaan".

Konflik dapat bertransformasi, bertambah cepat, perlahan menghilang, atau berubah bentuk.

Konflik dapat berskala rendah, hingga meningkat menjadi "badai".

Konflik menggugah kita.

Para penulis, pemikir, seniman, politisi, psikolog, pengacara, dan ahli filsafat semuanya

tergugah karena konflik. Demikian pula kita. Itu sebabnya kita suka menyaksikan opera
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sabun dan baca koran.

2. SUMBER-SUMBER KONFLIK?

Kebanyakan konflik atas sumberdaya alam mempunyai sebab-sebab ganda, biasanya

kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai yang mengarah

pada konflik terbuka. Karena sering kali menjadi rumit, sangat penting untuk

mendefinisikan pusat situasi kritisnya atau permasalahan pokoknya atau penyebab

pertikaian dengan mengamati dan memahami pihak-pihak yang bertikai.
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Dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa

sumber pokok konflik atas sumberdaya alam adalah konflik yang bersifat struktural, dengan

melibatkan unsur-unsur lainnya - sebagaimana dapat dianalisis dengan menggunakan

kerangka di bawah ini:

Konflik Struktural

Terjadi ketika terjadi ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap

sumberdaya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan

kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan

kontrol sepihak terhadap pihak lain. Di sisi lain persoalan geografis dan faktor sejarah / waktu

seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang

hanya menguntungkan pada satu pihak tertentu .

Konflik Kepentingan

Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang

tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa

untuk memaksakan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban. Konflik yang

berdasarkan kepentingan ini terjadi karena masalah yang mendasar (uang, sumber daya

fisik, waktu, dll), masalah tata cara (sikap dalam, menangani masalahnya) atau masalah

psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat, dll).

Konflik Nilai

Disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu hanya

dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi

arti pada hidup. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau

tidak. Perbedaan nilai tidak harus menyebabkan konflik. Manusia dapat hidup

berdampingan dengan harmonis dengan sedikit perbedaan sistem nilai. Konflik nilai baru

muncul ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada yang lain, atau

mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana di. dalamnya tidak dimungkinkan

adanya percabangan kepercayaan.
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Konflik Hubungan Antar Manusia

Terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah

komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitif). Masalah-masalah ini sering

menghasilkan konflik-konflik yang tidak realistis atau tidak perlu, karena konflik ini bisa

terjadi bahkan ketika kondisi obyektif untuk terjadinya konflik, seperti terbatasnya sumber

daya atau tujuan-tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada. Masalah hubungan antar

manusia seperti yang disebut di atas, sering kali memicu pertikaian dan menjurus pada

lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Konflik Data

Terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan

yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang

relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara

pengkajian yang berbeda. Beberapa Konflik data mungkin tidak perlu terjadi karena hal

ini disebabkan kurangnya komunikasi di antara orang-orang yang berkonflik. Konflik Data

lainnya bisa jadi karena memang disebabkan informasi dan/atau tata cara yang dipakai oleh

orang-orang untuk mengumpulkan datanya tidak sama.

3. WUJUD KONFLIK

Konflik dapat berwujud Konflik tertutup (latent), mencuat (emerging) dan terbuka

(manifest). Konflik tersembunyi dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak

nampak yang tidak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak konflik. Sering

kali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari adanya konflik bahkan yang paling

potential pun. Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih

teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas,

tapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. Disisi lain, konflik

terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam

perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk bemegosiasi, dan mungkin juga

mencapai jalan bantu.

Wujud konflik atas sumber daya alam, pada akhiri-akhir justru telah menjadi konflik yang

bersifat mencuat. Pendayagunaan yang maksimal atas nama pembangunan terhadap
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sumber daya alam .yang pada dasarnya terbatas telah membuat bencana bagi masyarakat

Indonesia.

Dengan tumpang tindihnya kepentingan semua pihak pada suatu wilayah hutan yang sama

pada akhirnya konflik seolah-olah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan Berbagai

peraturan yang dibuat untuk untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya

alam ternyata sangat tidak membantu karena saling bertentangan dari tumpang tindih, yang

berakibat semakin meningkatkan intensitas konflik atas sumberdaya alam.

Merujuk pada gambaran tersebut di atas maka tepatlah bahwa pada dasarnya konflik itu

nyata, bisa destruktif bisa konstruktif, dan kadangkala tidak bisa diselesaikan. Tapi yang

penting adalah bagaimana respon kita terhadap konflik tersebut, bagaimana nilai dan

wawasan baru ditumbuhkan agar dapat menghadapi dan mengelola konflik.
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Lampiran 5

Analisis Konflik Sumberdaya Alam

L.5.1. Pengantar

Analisis konflik sumberdaya alam dikembangkan untuk mendorong peserta

mengemukakan fakta-fakta berkaitan dengan konflik di desanya, keterkaitan global,

nasional dan regional yang berdampak pada tingkat lokal serta berbagai implikasinya.

Demikian juga dengan memahami akar penyebab konflik, peserta akan memiliki cara

pandang baru dalam menginterpretasi konflik yang terjadi atau akan terjadi disuatu

wilayah.

L.5.2. Wajah Konflik Sumberdaya Alam:

(Akibat Lokal dari sebab Nasional dan global)

 Peserta mengemukakan fakta-fakta yang diketahuinya perihal konflik sumberdaya

alam baik pada tingkat desa, daerah maupun nasional.

 Peserta menyadari bahwa sebab-sebab global, nasional dan daerah memberikan

akibat-akibat yang ditanggung oleh masyarakat di tingkat lokal

 Peserta menyadari bahwa saat ini terjadi suatu dinamika baru di tingkat nasional

dan wilayah yang bisa mengubah nasib yang ditanggung oleh masyarakat di tingkat

lokal

 Metoda : Curah Pendapat tentang Alur Sejarah - Diskusi Kelompok

 Bahan : Potongan Karton / Kertas

 Bahan Pegangan Fasilitator : Pola Hubungan antara Pusat, Daerah dan Lokal

 Bahan bacaan : Alam dan Pembangunan, Konflik yang Tidak Terselesaikan

 Waktu : 270 menit

 Proses Fasilitasi :

o Sampaikan pokok bahasan, topik dan hasil yang akan dicapai dalam sesi

acara ini.

o Bagikanlah sejumlah Potongan Karton Manila atau Kertas yang tersedia,

dan satu spidol kecil ke pada setiap peserta.
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o Berikanlah instruksi pada setiap peserta untuk menuliskan semua kejadian

lokal yang diingat, yang ada hubungannya dengan konflik sumberdaya

alam. Untuk mudahnya, sebut saja: Dari sekarang, mundur ke belakang

sampai saat rezim Soeharto mengundurkan diri bulan Mei 1998.

o Mintalah peserta satu per satu menempelkan-nya, mulai dari kejadian-

kejadian lokal. Misalkan: "Pembabatan Hutan oleh Perusahaan".

Letakkanlah di bawah judul LOKAL.

o Fasilitator harus membantu : Menggolongkan kejadian-kejadian lokal

tersebut yang berhubungan dalam satu kelompok. Menata peletakannya

sedemikian rupa, berdasar dugaan keterkaitan di antara masing-masing

kelompok.

o Setelah selesai, mulailah dari satu golongan kejadian lokal, dan saji kan

pertanyaan kunci: Hal apa saja yang menyebabkan terjadinya gejala lokal

tersebut, yang berasal dari tingkat daerah dan nasional. Dari jawaban-

jawaban peserta kembangkanlah pertanyaan baru, sehingga diskusi mengalir

dengan pola: Pertanyaan Pokok =_> Jawaban ==> Pertanyaan

lanjutan, ==> dst. Sampai ditemukan keterkaitannya.

o Sekali ditemukan satu jawaban, tuliskanlah kata kuncinya pada bagian

DAERAH, atau NASIONAL Usahakanlah mencari hubungan antara

kesemuanya. Perhatikan aspek Politik, Ekonomi, Sosiai dan Budaya.

o Lakukan pembahasan dengan produktif, sampai semua golongan kejadian

lokal, regional dan nasional selesai dibahas. Diskusi yang terbangun dan

menarik akan menghantarkan peserta untuk sampai pada kesadaran bahwa

perubahan ditingkat global, nasional dan daerah memberikan akibat-akibat

yang ditanggung oleh masyarakat di tingkat lokal.

o Selesai terlihat hubungan kejadian Lokal - Daerah - Nasional, maka

pertanyakan-lah pada peserta perihal "apa sumbangan sebab-sebab global

pada gejala di tingkat nasional, daerah dan lokal tersebut?" Sampaikan

pertanyaan pertanyaan lanjutan, sehingga jelas bahwa yang tejadi adalah

juga di sebabkan oleh strategi global.

o Setelah selesai, bagikan bahan bacaan, minta peserta membacanya. Minta
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satu-dua peserta untuk mengemukakan pendapatnya. Beri komentar dan

pergunakan bagan yang tersaji dalam bahan bacaan.

o satu dua peserta menyampaikan pelajaran yang dipetik melalui acara ini.

Bila sudah cukup, nyatakanlah bahwa pembahasan ini baru permulaan.

Kaji ulang proses dan hasil yang telah diperoleh.

o Nyatakan bahwa mata acara selanjutnya akan memperdalam pemahaman kita

mengenai hal tersebut.

Pola Hubungan antara Gejala Global, Nasional, Daerah dan Lokal

Sebelum Reformasi Masa reformasi

Internasional

Nasional

Daerah

Lokal
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L.5 .2 .a . Alam dan Pembangunan:Konfl ik yang tak Terselesaikan

Alam adalah bagian dari ekosistem kehidupan dimana semua makhluk menempati posisi

yang unik sebagai benda yang tak dapat digantikan, tak dapat dipindahkan, tak dapat

diperbaharui dan tak dapat direproduksi kembali. Perubahan terhadap Alam berarti

perubahan ekosistem. Manusia adalah pengubah utama terhadap Alam. Semenjak

kapitalisme baru mengglobal melalui kolonialisme, perubahan alam terjadi secara drastis -

selain karena tekanan pertumbuhan populasi penduduk, dan berbagai aktivitas manusia

atas lahan.

Perubahan utama bisa ditemui pada tingkat konsep. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai

ekosistem mahluk. Tapi sebagai sumberdaya. Maka dirumuskanlah oleh para ahli pro-

kapitalisme kolonial istilah baru, yakni sumberdaya alam. Sementara itu, kapitalisme telah

berlalu beberapa tahap, saat ini kita sampai pada kapitalisme sebagai sistem dunia - yang

secara umum dikenal dengan “globalisasi”. Pembangunan adalah salah satu subsistem

dari kapitalisme global tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan telah mengubah wajah

tanah secara lebih drastis lagi-suatu kenyataan hidup yang tidak pernah ditemui di

zaman sebelumnya.

Sudah pasti: Hubungan Alam dan Pembangunan adalah tak dapat dipisahkan. Secara

sederhana dapat dikatakan: Tak ada pembangunan tanpa alam. Di Indonesia dewasa ini, tak

ada suatu paham yang begitu berpengaruh seperti paham pembangunan. Sangat sulit untuk

menemukan suatu komunitas di Indonesia ini yang tak terjangkau pembangunan.

Implementasi dari paham ini memberi perubahan yang sangat berarti terhadap keseluruhan

ekosistem yang melingkupi tanah, air, hutan dengan hasil kayu non non kayunya, mineral

barang tambang, pesisir, kelautan dll. Pembangunan selalu membutuhkan tapak untuk

perwujudan proyek-proyek baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahan milik

pemerintah sendiri, maupun perusahaan milik swasta.

Pembangunan sering disamakan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana modal

diinvestasikan melalui siklus umum investasi-produksi-distribusi-konsumsi. Dewasa ini

kita menyaksikan implementasi dari model pertumbuhan ekonomi ini yang merupakan

perwujudan dari kapitalisme di dunia ketiga - terjadinya pemusatan kepenguasaan dan

pengelolaan atas sumberdaya alam. Pemusatan kepenguasaan dan pengelolaan ini
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berlangsung melalui dua mekanisme utama : pasar dan intervensi negara. Sisi lain dari

pemusatan ini adalah terlepasnya akses dan kontrol banyak penduduk atas tanah yang

dikuasai sebelumnya.

Hubungan pembangunan dan sumberdaya alam bukan hanya aspek ekonomis, namun juga

politik. Model pembangunan politik yang otoritarian berkonsekuensi pada segala macam

organisasi yang memiliki akses dan kontrol terhadap tanah harus merubah diri agar tunduk

terhadap pelbagai implementasi dari paham otoritarianisme. Dalam hal ini, berbagai cara

yang digunakan oleh institusi politik otoritarian adalah penggunaan instrumen hukum,

manipulasi dan kekerasan.

Paham lain yang bersenyawa dengan pembangunan adalah patriarki, kebudayaan modern,

dan ekologi industri. Partiarkhi didasari oleh asumsi diskriminatif antara laki-laki dan

perempuan : laki-laki lebih unggul dalam akses dan kontrol terhadap tanah. Kebudayaan

modern mengasumsikan bahwa kebudayaan barat.(sistem pengetahuan, teknologi,

mentalitas, hingga gaya hidup) adalah maju, sementara kebudayaan lain adalah

tradislonal, terbelakang, dan harus tinggalkan. Industrialisme mendasarkan pada

pengetahuan dan teknologi untuk produksi massal melalui input sumberdaya alam dan mesin

berteknologi tinggi, yang berimplikasi pada hancurnya tatanan ekosistem.

Krisis-krisis dalam "pembangunan" pada pokoknya tergolong dalam dua golongan, yakni

krisis alam dan krisis keadilan. Krisis alam menyangkut hancurnya lingkungan segala

makhluk akibat intervensi proyek-proyek pembangunan yang beresiko pada keberlanjutan

ekosistem kehidupan segala makhluk (bukan hanya manusia), sedangkan krisis keadilan

adalah menyangkut. ketidakadilan akses dan kontrol berbagai kelompok sosial

(berdasar kelas, gender, ras, d1l) terhadap tanah beserta kekayaan alam ada di atasnya dan

apa yang terkandung di bawahnya, berbagai usaha dan organisasi serta kehidupan di

atas tanah.
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L.5.3. Akar-akar Konflik atas Sumberdaya Alam

 Peserta menyadari adanya perbedaan cara memandang sumberdaya alam berdasar

pada kepentingan golongan dan argumentasi masing-masing.

 Peserta mengetahui bahwa kebijakan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya

alam merupakan hasil dari pertarungan.

 Metoda : Bermain Peran

 Bahan-bahan : Panduan Peran ; Formulir Notulasi Sidang Komisi

 Bahan Bacaan: Mengelola Indonesia, Usulan untuk Pemulihan Kawasan Hidup

Komunitas Hubungan Negara, Bisnis dan Komunitas: Konflik Sumberdaya Alam

 Peralatan Sandiwara : Kostum, Palu Sidang, Tanda Nama, dll.

 Waktu : 300 menit

 Proses Fasilitasi :

o sesi acara ini dengan mengemukakan topik acara, dan tujuan sesi ini.

Siapkan terlebih dahulu ruangan dan alat-alat untuk acara ini. Aturlah

pembagian peran, baik untuk Ketua Sidang, Notulen, Anggota-anggota

Fraksi, Narasumber (Prof. Anu). Minta mereka untuk menempati tempat

yang disediakan dan memakai peralatan yang telah disediakan.

o Jelaskan pada peserta mengenai proses yang akan dijalani. Jangan lupa

untuk menyatakan: "…. kita akan berpura pura bermain peran Sebagai

anggota DPRD Kabupaten yang sedang bersidang. Tema persidangannya

adalah Pemulihan Kawasan Hidup Komunitas "

o Bagikan kertas "Panduan Peran yang telah disiapkan. Persilakan.peserta

membaca, menghayati dan membayangkan dirinya sebagaimana

petunjuk "Panduan Peran" itu. Berikan kesempatan peserta bertanya

tentang perannya, untuk memastikan bahwa tiap peserta memahami

apa perannya. Atur susunan ruangan berbentuk setengah lingkaran

atau berbentuk huruf "U". Tempatkanlah 'Ketua Sidang' di depan dan

'anggota DPR' disekelilingnya. Bagikan perIengkapan sandiwara.

Persilakan peserta memperlengkapi diri dengan "kostum dan simbol-

simbol" yang telah disiapkan.
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o Persilakan peserta mengambil tempat pada posisinya masing-masing.

Persilakan Sandiwara dimainkan, dengan dimulai oleh Pembukaan

Ketua Sidang.

o Fasilitator harus menghentikan proses bermain peran tersebut, ketika

dinilai cukup untuk menggambarkan perbedaan sikap dan argumen

dalam memandang tanah dan kekayaan alam milik masyarakat adat.

Lalu mempersilakan peserta yang menjadi pimpinan sidang kembali ke

tempatnya.

o Hentikanlah Sandiwara dengan mengajak peserta bertepuk tangan

sebagai tanda terima kasih pada pemain.

o Nyatakanlah secara tegas bahwa "...ini hanya sandiwara. Segala tingkah laku

dan perkataan yang dikemukakan oleh para pemain Sandiwara telah diatur

sebelumnya. Jadi, itu semua bukan pendapat sesungguhnya dari si pemain.

Namun, dari sandiwara ini kita dapat memahami Kenyataan lebih mudah.

o Mulailah mengajak peserta untuk mengemukakan perasaannya ketika

memainkan sandiwara tersebut. Usahakan mendapatkan ungkapan perasaan

dari setiap golongan pemain.

o Berikan kesempatan khusus agar pengamat menyampaikan pandangan

dan penilaiannya, sesuai dengan tugas khusus yang diberikan padanya.

o Fasilitator mengajak peserta mengemukakan pandangan atas permainan ini

dengan merujuk pada pengalaman kongkrit dan pengamatan atas konflik

Sumberdaya alam yang terjadi pada kenyataannya. Tampung, rumuskan

kembali dan lakukan pengajuan pertanyaan yang perlu, serta simpulkan

perbedaan sikap berbagai golongan.

o Perankan fungsi fasilitator sebagai pelancar diskusi, namun bila ada hal-hal

yang perlu dijemihkan, jangan ragu untuk menjalankan fungsi sebagai nara

sumber. Dari pandangan yang terungkap di permainan, rumuskan lalu

tuliskanlah di papan tulis atau di kertas plano pokok-pokok argumen dari

masing-masing golongan dalam memandang tanah dan kekayaan alam.

o Gunakanlah Bagan yang tersaji pada Bahan Presentasi Fasilitator

(Pindahkan bagan itu pada kertas Plano Besar). Jelaskan secara
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gamblang disertai contoh-contoh nyata. Mintalah tanggapan dari

para peserta.

o Bagikan bahan bacaan untuk peserta: "Mengelola Indonesia...." Beri

kesempatan 20 menit untuk membacanya. Uraikan secara singkat dan

minta komentar serta buka diskusi yang hangat.

o Ulang proses yang terjadi. Mintalah beberapa peserta untuk menarik

pelajaran yang dipetik dari sesi ini.

Fasilitator wajib mempelajari seluruh panduan proses, alat-alat bantu beserta bahan

bacaannya. Coba bayangkan diri saudara sebagai SUTRADARA sekaligus sebagai

PIMPINAN PRODUKSI suatu Sandiwara. Lalu, atur strategi fasilitasi agar peserta terbimbing

menuju pemahaman yang jemih. Untuk itu :

 Persiapkan segala bahan bacaan, panduan peran, dan alat-alat bantu lainnya.

 Perhatikanlah komposisi/pembagian jumlah Anggota Fraksi masing-masing. Sebagai

Pedoman, gunakanlah komposisi berikut; :

o Fraksi Golongan Usaha :30%

o Fraksi Birokrasi Negara :20%

o Fraksi Masyarakat Lokal :20%

o Fraksi Hijau :10%

o Fraksi Golongan Pengendali Keamanan :10%

( Kekacauan bisa saja terjadi, bila pada pembagian peran ada golongan yang tidak

ada perwakilannya).

 Sebaiknya, orang yang berperan sebagai Pimpinan Sidang dan Notulen adalah

fasilitator latihan, namun bukan fasilitator utama dari sesi acara ini. Sebab, peran

Pimpinan Sidang dan Fasilitator memerlukan persiapan yang lebih lama. Tapi

apabila tidak ada, maka bisa saja peserta yang diberi waktu yang cukup untuk

mempelajarinya.

 Ketika sandiwara berjalan. Fasilitator berhak untuk menginterupsi jalannya

Sandiwara. Interupasi hanya dilakukan bila fasilitator menganggap bahwa jalannya
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sandiwara akan menyimpangkan pencapaian tujuan sesi ini.

 Suasana gugup akan dialami pemain-pemain Sandiwara di awal acara. Namun,

setelah itu, suasana diperkirakan berubah. Ciptakanlah suasana menyenangkan di

antara peserta.

 Kunci akhir dari sesi acara ini adalah bagan yang tersaji pada Lembar Kerja untuk

fasilitator. Persiapkan dengan baik, cara anda menyajikan uraian bagan itu.

 Jangan ragu-ragu untuk mengubah alur proses dan alat bantunya. Sekiranya

menurut anda jauh lebih balk diubah. Lakukanlah. "Bola ada di kaki mu".

Panduan Peran : Anggota Fraksi Golongan Usaha

Anda adalah anggota DPRD yang memihak pada pemilik perusahaan kayu,

pengusahaan hutan, eksportir hasil-hasil kayu hutan, perkebunan, pengelola kawasan

pariwisata, dan sejenisnya. Anda terpilih menjadi anggota DPR, karena secara langsung

maupun tidak langsung baru partai anda dan anda sendiri didukung sepenuhnya oleh

mereka. Sikap dasar anda terhadap masalah-masalah ditujukan untuk memihak

golongan yang anda wakili kepentingannya.

Sumber kekuasaan pengusaha adalah menguasai modal, yang diperoleh dari Bank.

Kepentingan utama dari pengusaha adalah :

 Terjaminnya perolehan keuntungan sebesar-besarnya, melalui pembesaran

perusahaan.

 Bila menghadapi situasi krisis, yang dipentingkannya adalah jaminan

keberlangsungan usaha.

 Pengusaha memiliki sifat mendua dalam memandang negara (pemerintah dan

aparat keamanan). Di satu pihak ia ingin sesedikit mungkin membayar pajak

dan biaya "administrasi"; di lain pihak, ia ingin memperoleh fasilitas hukum

(Surat-surat Keputusan) dan perlindungan keberlangsungan usaha.
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Panduan Peran :Anggota Fraksi Birokrasi Negara

Anda adalah anggota DPRD yang memihak pada pemerintah. Anda terpilih menjadi

angota DPRD, karena secara langsung ditentukan oleh pimpinan Nasional Korps Pegawai.

Sikap dasar anda terhadap masalah-masalah ditujukan untuk memihak golongan yang anda

wakili kepentingannya. Sumber utama kekuasaan birokrasi adalah penetapan peraturan-

peraturan, seperti pemberian ijin-ijin, penetapan kewajiban-kewajiban. Kepentingan utama

dari birokrasi pemerintah adalah :

 Berusaha memperoleh pajak dan “biaya administrasi” sebesar besarnya dari

bekerjanya perusahaan kayu, pengusahaan hutan, eksportir hasil-hasil kayu hutan,

perkebunan, pengelola kawasan pariwisata, dan sejenisnya. Semboyan anda adalah

tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)melalui eksploitasi sumberdaya alam.

 Membuat rakyat umumnya percaya bahwa birokrasi pemerintah bekerja sesuai

dengan Undang-undang dan tidak menyimpang dari garis-garis pembangunan.

Slogan seperti Pembangunan Berkelanjutan diharapkan bisa memayungi semua

kepentingan dalam negara dan pemerintah.

 Dalam situsi krisis, yang paling penting bagi pemerintah adalah menjaga

kepercayaan dari semua pihak, baik rakyat maupun pengusaha. Namun, di pihak

lain anda juga tidak mau stabilitas terganggu.

Panduan Peran :Anggota Fraksi Masyarakat Lokal

Anda adalah anggota DPRD yang memihak pada masyarakat lokal, yang selama Orde

Baru diambil tanahnya ‘secara hukum’ melalui undang-undang maupun tindakan

perampasan. Anda terpilih menjadi anggota DPR, karena secara langsung maupun tidak

langsung partai anda dan anda sendiri didukung sepenuhnya oleh mereka. Sikap dasar

anda terhadap masalah-masalah ditujukan untuk memihak golongan yang anda wakili

kepentingannya. Sumber kekuasaan utama masyarakat adat adalah hubungannya yang

nyata (sejak nenek moyang) dengan tanah dan kekayaan alamnya.
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Kepentingan utama dari masyarakat adat adalah:

 Terjaminnya kepastian penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alamnya

dan pemulihan kawasan hidup yang rusak atau dirampas selama ini.

 Dalam situasi dimana terjadi pengambilan tanah dan kekayaan alam miliknya,

masyarakat adat sebisanya melakukan perlawanan langsung di lapangan.

 Dalam situasi reformasi, masyarakat adat berjuang untuk mengubah hukum negara

agar memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak asal usul; dan penyelesaian atas

konflik yang sedang terjadi, serta kompensasi atas kerusakan yang diderita selama

ini.

Panduan Peran : Anggota Fraksi Partai Hijau

Anda adalah anggota DPRD yang memihak pada kelestarian alam dan keindahan alam,

melalui program-program / proyek-proyek konservasi seperti Taman Nasional, pengurangan

polusi, anti-penggundulan dan kebakaran hutan, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis. Anda

terpilih menjadi anggota DPRD, karena secara langsung maupun tidak langsung baru partai

anda dan anda sendiri didukung sepenuhnya oleh mereka. Sikap dasar anda terhadap

masalah-masalah ditujukan untuk memihak golongan yang anda wakili kepentingannya.

Sumber kekuasaan utama golongan ini adalah adalah dukungan internasional melalui

badan-badan kerjasama dunia yang memiliki dana besar.

Kepentingan utama dari golongan ini adalah:

 Terjaminnya keanekaragaman hayati, yang tidak dirusak oleh penduduk melalui

kegiatan perladangan dll, kegiatan perusahaan mengeksploitasi sumberdaya alam;

maupun kegiatan latihan perang-perangan.

 Dalam situasi dimana negara kuat, golongan ini sangat senang karena pemerintah

dapat mengeluarkan peraturan-peraturan seperti UU konservasi sumberdaya alam,

penetapan kawasan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan sejenisnya. Ia

tak segan-segan mengeluarkan uang yang sangat besar, karena dunia internasional

akan menyediakannya. Lagi pula, pemerintah dapat membuat program-program
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pemindahan “suku terasing” dari kawasan yang dilindungi.

 Dalam situasi reformasi, golongan ini justru berusaha rakyat tidak secara membabi

buta merubah kawasan-kawasan yang dilindungi.

Panduan Peran : Anggota Fraksi Golongan Penjaga Keamanan

Anda adalah anggota DPRD yang tidak dipilih melalui pemilu, melainkan ditunjuk oleh

Panglima Angkatan Pengendali Keamanan (APK). Anda ditunjuk menjadi anggota DPRD,

karena UU Susunan anggota DPR dan MPR memberikan jatah 38 % dari seluruh jumlah

anggota DPR. Sikap dasar anda terhadap masalah-masalah ditujukan untuk menjamin

keberlangsungan dari pembangunan melalui penggunaan alat-alat keamanan. Sumber

kekuasaan golongan ini adalah organisasi komando yang rapi, dana yang besar dan tidak

diketahui asalnya oleh rakyat, dan tentunya seragam dan senjata.

Kepentingan utama golongan ini adalah:

 Terjaminnya sumber-sumber pendanaan yang berasal dari usaha-usaha besar.

 Keberlangsungan perannya sebagai pengendali keamanan pada setiap program

pembangunan yang strategis.

 Keberadaannya dalam masyarakat diakui dan dihormati.

Panduan Peran : Intelektual

Anda adalah profesor pada bidang ilmu-ilmu sosial dari Universitas Republik. Keahlian

anda tidak perlu diragukan lagi. Anda diundang untuk datang ke gedung DPRD dan

memberikan uraian singkat pada sidang DPRD mengenai konflik atas sumberdaya alam.

Anda hanya diminta untuk mengemukakan masalah konflik tersebut, dan bukan

memberikan usulan-usulan pemecahannya. Berikut adalah pidato yang akan anda

sampaikan:

Pimpinan Sidang dan Saudara-saudara anggota DPRD Reformasi di Kabupaten.

Saya diundang untuk memberikan keterangan mengenai masalah yang sangat penting.

Terutama ditinjau dari segi kemendesakannya. Masalah ini bila tidak ditangani segera,

saya kuatir akan mengakibatkan hal-hal yang secara ilmiah tak ada pemecahannya.

Masalah itu adalah Konflik Sumberdaya Alam.



62

Konflik atas Sumberdaya alam adalah seluk-beluk yang tidak populer di kalangan

masyarakat kota besar, tapi dampaknya sangat terasa sekarang. Di kalangan penduduk

desa…. Dahulu, di masa rejim Soeharto konflik itu ditandai oleh penggunaan

kekerasan terhadap penduduk yang menguasai kekayaan alam. Namun hal itu tidak

memperoleh perhatian para perumus kebijakan. Di masa reformasi belakangan ini

perhatian terhadap masalah tersebut semakin membesar, dimana konflik tersebut telah

sampai pada reaksi balik dari penduduk lokal untuk mengambil kembali secara

langsung. Rupa-rupanya "budaya kekerasan" telah melanda bangsa ini. Cara-cara

penyelesaian konflik dengan kekerasan secara ilmiah terbukti justru menimbulkan

persoalan baru, yakni reaksi balik berupa kekerasan pula.

Konflik Sumberdaya alam bersumber dari bertabrakannya pengakuan atau klaim hak

atas tanah dan kekayaan alam yang berasal dari sumber hukum yang berbeda, yang

diyakini oleh masing-masing pihak memiliki ke-sah-an untuk mengelola fungsi suatu

kawasan berikut sumber-sumber daya-nya. Sudah barang tentu, konflik hak ini juga

didasari oleh perbedaan kepentingan satu sama lain.

Secara hukum nasional, pencetus utama dari konflik tersebut adalah pemerintah

memberikan hak-hak baru di atas tanah yang mengandung kekayaan alam. Pemerintah

berlaku demikian karena diperintahkan oleh UU. Dengan hak baru itu, dija/ankanlah

proyek-proyek, seperti perkebunan, pengusahaan kehutanan, kawasan pariwisata,

eksplotasi barang tambang, konsevasi (perlindungan alam), Taman Nasional, proyek

transmigrasi, pembuatan bendungan, dan lain-lain.

Celakanya hak-hak baru tersebut diletakkan pada tempat dimana rakyat lokal telah

memiliki hak terlebih dahulu dan telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan

tersendiri. Situasi konflik ini harus memperoleh pemecahan pada tingkat peraturan

daerah. Mengubah peraturan daerah adalah salah satu jalan pemecahannya. Namun,

yang lebih penting adalah adanya kesatuan pandang mengenai bagaimana prosedur

penyelesaian konflik. Setidak-tidaknya, Ini lah tugas dari anggota DPRD. Mengapa

demikian?

Saya ingin mengingatkan satu hal, yakni berlakunya UU No. 22/1999 tentang
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Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa UU No.5/1974 dan UU

No.5/1979 telah tidak berlaku lagi. Dengan itu, maka kewenangan Kabupaten adalah

pengelolaan sumberdaya nasional yang terdapat di wilayahnya. Bahkan bentuk

pemerintahan Desa yang seragam, telah diserahkan kepada DPRD untuk mengaturnya

dalam Peraturan Daerah, asal sesuai dengan hak asal-usul yang terdapat dalam

sejarahnya. Nah, di sinilah tantangan kita bagaimana otonomi bukan sekedar pada

pemerintahan. Tapi otonomi harus terdapat di komunitas, termasuk otonomi mengatur

milik dan kekayaan komunitas, bahkan otonomi untuk mempunyai organisasi

pemerintahan-nya sendiri.

Terima kasih atas kesempatannya. Selamat bersidang.

Panduan Peran : Pimpinan Sidang DPRD

Anda adalah anggota DPRD yang dipilih melalui suatu pemilu. Anda mewakili partai

tertentu, tapi, sebagai pimpinan sidang, anda diminta menjadi pimpinan sidang yang baik.

Sebelum sidang dimulai, anda harus membaca Panduan Peran ini sampai paham betul

langkah-langkah yang akan dijalani. Saudara juga harus membaca Naskah Pidato dan

Bahan Bacaan yang disiapkan Prof. ANU. Tanpa membaca kedua hal itu, anda akan

kesulitan memahami dan merumuskan pikiran sesungguhnya dari para anggota fraksi yang

tertuang dalam pandangan mereka. Sebagai pimpinan sidang langkah-langkah yang

dilakukan adalah:

Membuka sidang, dengan mengatakan:

Saudara-saudara, Ini adalah sidang komisi yang pertama. Selamat datang di Gedung

DPRD ini bagi yang pertama kali merasakannya. dan selamat bertemu lagi bagi mereka

yang sudah berkali-kali jadi anggota DPRD yang terhormat ini.... Sidang saya buka,

dengan mengetuk palu tiga kali. Tok-tok-tok. "Saat ini adalah sidang pieno untuk

membahas tema Konflik Sumberdaya alam dan Perlunya Kompensasi dan Pemulihan

Kawasan Hidup Komunitas. Sidang Ini diikuti oleh anggota-anggota dari Fraksi Hijau,

Fraksi Golongan Usaha, Fraksi Birokrasi Negara, Fraksi Masyarakat Lokal, dan Fraksi

Goiongan Penjaga Kemanan."

"Sidang komisi Ini akan berlangsung selama 1 (satu) jam. Dalam 1 (satu) jam yang
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tersedia ini kita harus sampai pada suatu keputusan yang akan ditindaklanjuti

kemudian oleh pimpinan DPRD. Saya ingatkan, waktu kita sangat terbatas, sehingga

sampaikanlah pandangan dengan tegas dan jangan berbelit-belit.

Sidang ini akan terdiri dart tiga bagian. Bagian Pertama, dimulai dengan mendengar

pendapat seorang profesor dari Universitas Republik. Beliau akan menunjukkan betapa

pentingnya tema ini. Kemudian di Bagian Kedua, saya akan persilahkan anggota komisi

untuk mengemukakan pandangan-pandangan mengenai Konflik Sumberdaya A/am. Dan,

terakhir Bagian ketiga, saya akan mengajak hadirin untuk membahas untuk kemudian

membuat keputusan tentang apakah kita perlu membuat Peraturan Daerah yang

mengatur mengenai konflik SDA.

BAGIAN I

 Mempersilakan Prof. ANU dari Universitas Republik untuk menyampaikan uraian

masalah di tempat yang disediakan.

 Setelah ia selesai, persilakan Prof ANU kembali ke tempat semula.

 Sampaikan "Terima Kasih" pada beliau atas jasanya dalam sidang ini.

BAGIAN II

 Menanyakan pada para peserta, Apakah tanggapan saudara atas isi uraian Prof. ANU

tersebut ? "

 Karena ini adalah sidang pertama, rnohon sebelum menanggapi saudara-daudara

mehyebutkan nama dan asal fraksinya, agar kita semua mengenalinya. Ini penting

juga untuk Notulen mencatatnya.

 Lakukan fasilitasi diskusi dengan memberi kesempatan yang memadai keseluruh

anggota Dewan yang terhormat.

 Perjelas perbedaan satu pendapat dengan pendapat lainnya, bahkan bila perlu

mempertentangkan satu sama lainnya. Dan biarkan diskusi menghangat. Sebisa

mungkin, simpulkan perbedaan pandangan-padangan masing-masing.
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 Setelah jelas perbedaan pendapat satu fraksi dengan fraksi lainnya, maka

beralihlah ke bagian yang ketiga.

BAGIAN III

 Menyajikan tema bagian ketiga, yakni “Apakah kita perlu membuat Perda

(Peraturan Daerah) tentang kompensasi dan Pemulihan Kehidupan Komunitas

yang terkait dengan sumberdaya alam?”

 Nyatakan pula bahwa di akhir sidang ini hendak diputuskan apakah kita perlu

membuat Panitia Adhock untuk merancang Perda tersebut. Dan bila diputuskan

perlu ada Perda, maka siapa-siapa saja dan bagaimana susunan Panitia Ad-hock

tersebut.

 Lakukan fasilitasi diskusi dengan memperjelas perbedaan satu pendapat dengan

pendapat lainnya, bahkan bila perlu mempertentangkan satu sama lainnya..

 Biarkan diskusi menghangat. (Bila perlu, rapat diskors untuk memberikan

kesempatan peserta saling melobi satu sama lainnya).

 Setelah jelas perbedaan pendapat satu fraksi dengan fraksi lainnya, maka tanyakan,

"Apakah sudah saatnya untuk mengambil suara tentang perlu tidaknya Perda

tentang kompensasi dan pemulihan kawasan hidup komunitas yang terkait dengan

sumberdaya alam?".

 Bila perlu ambillah jalan voting ! Bila ternyata diperlukan Perda itu, lakukanlah

penyusunan Panitia Ad-hock penyusunan Perda itu.

 Sementara itu, apabila tidak dapat ditemukan titik temu, maka nyatakanlah bahwa

sidang ini akan diskor untuk dilanjutkan minggu depan.

 Sampaikan "Terima Kasih atas partisipasi saudara. Sidang ini ditutup. " Ketua

sidang memukul dengan palu sidang 3 kali. Tok Tok Tok!.

Panduan Peran : Notulen sekaligus Pengamat

Saudara adalah pegawai DPRD yang profesinya adalah notulen. Tugas saudara adalah

merangkum dan menuliskan intisari pendapat-pendapat yang terkemuka dari anggota Dewan

dalam Sidang Komisi. Posisi duduk Saudara di sebelah Pimpinan Sidang. Sebagai notulen

tugas saudara mendengar, merumuskan dan mencatat di lembar yang telah disediakan.
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Lembar notulasi persidangan sengaja dibuat untuk mempermudah saudara bekerja. Saudara

juga diminta untuk mengamati proses persidangan ini. Perhatikanlah isi dan cara peserta

menyampaikan pandangannya.

NOTULASI SIDANG DPRD : PANDANGAN FRAKSI : ..................................

Jumlah anggota fraksi : .... orang

Berapa kali anggota fraksi menyampaikan pendapat : .... kali

Berapa kali pendapat fraksi ini ditentang oleh fraksi lain : .... kali

Berapa kali pendapat fraksi ini didukung oleh fraksi lain : .... kali

Rumuskan pokok-pokok pikiran dari anggota fraksi ini !!

L.5.3.a. Bahan Bacaan : Mengelola Indonesia, Usulan untuk Menata Kembali

Protokol-protokol Kunci Negara tentang Pemulihan Kawasan Hidup Komunitas.

Pada tahun 1928, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda yang surut mendadak, setelah

bertahan selama hampir delapan puluh tahun, telah meninggalkan kehidupan di tanah

jajahan yang sama terbelakang nya dengan ketika Belanda baru memulai perluasan

investasi besar-besaran di tengah abad ke sembilan belas. Tepat tujuh puluh tahun kemudian,

ketika Jenderal Soeharto terjungkal dari 'kursi-malas' kekuasaannya di tahun 1998, para

pengurus negara di bawah kepemimpinannya juga mewariskan sebuah kehidupan rakyat

yang lebih buruk daripada keadaannya pada awal ritus pembangunan-lima-tahun pertama.

Bukan saja lebih miskin dan lebih tertindas, tetapi juga dengan menanggung-renteng

hutang negara dan pribadi sebesar hampir lima belas juta rupiah per warga negara.

Dalam satu setengah tahun sejak 1998 sampai bulan Desember 1999 yang baru lalu, belum

adanya kesempatan untuk perombakan sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tentang

penggunaan sumber daya alam turut berperan dalam peluasan tindakan kolektif rakyat

merebut kembali tanah-tanah produktif, hasil panennya, atau menghentikan kegiatan

ekstraktif di tanah-tanah yang alas hukumnya dalam sengketa. Di beberapa titik gawat

termasuk kawasan Aceh dan Maluku, konflik yang sumber utamanya adalah kuasa atas

sumber-sumber alam mencuat sebagai tuntutan politik yang lebih keras terhadap pengurus
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negara, atau sebagai medan perang antar kelompok etnisitas dan agama.

Kegawatan sosial-politik di seluruh kepulauan bukan turunan dari krisis fiskal negara

beserta macetnya sirkulasi modal, yang memuncak dalam tiga tahun terakhir, melainkan

sebuah situasi yang terbentuk selama tiga puluh tahun lebih dan menyebabkan bencana

pada kehidupan sehari-hari rakyat. Simpul pikiran pokok yang hendak disampaikan di sini

adalah bahwa hanya dengan pembaruan cara pengelolaan dan penggunaan sumber-

sumber daya masyarakat lah, muka pembesaran modal akan punya arti sebagai syarat

kemantapan sosial politik.

Status Krisis Saat ini

Krisis utama saat ini adalah krisis legitimasi eksistensi Indonesia sebagai suatu negara

bangsa, yang dimulai dari bangkrutnya dominasi kekuasaan rejim Orde Baru dimana tiang-

tiang penopang dan sendi-sendi yang menjadi tumpuannya telah runtuh dan tidak berfungsi

lagi. Sementara itu sistem pembagian kekuasaan yang baru belum lagi terwujud menata-

ulang hubungan kekuasaan Negara dengan masyarakat terutama kawasan hidup beserta

hubungan sosial antar masyarakat itu sendiri.

Krisis yang berwatak sistemik dan menyeluruh ini telah mengakibatkan di satu pihak

terbukanya ruang yang sangat luas bagi berbagai golongan elite maupun rakyat jelata untuk

menunjukkan kekuasaannya melalui jalan yang pada pokoknya merupakan unjuk

penolakan dan perlawanan yang meledak serta tidak memberi tempat lagi pada kehadiran

praktek-praktek dominasi termaksud, tetapi sangat rentan untuk dimanipulasi dan dipecah

belah.

 Penindasan kebebasan dan hak sipil dan politik dengan melakukan depolitisasi

dan menerapkan politik kekerasan, massa mengambang, serta

mempraktekkan penaklukan dan memecah belah kekuatan politik masyarakat

tidak lagi dapat diterima rakyat.

 Penggunaan berbagai siasat politik bahasa seperti demi stabiiitas, kebebasan

yang bertanggungjawab, pembinaan politik, berbagai cap anti

pembangunan, ekstrem kiri atau kanan, subversif, maupun propaganda demi

pembangunan, tidak lagi mampu membuat rakyat patuh dan meredam sikap
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anti terhadap praktek-praktek itu.

 Tidak diharapkan lagi hidup dan berkembangnya kekuasaan rejim yang

merupakan persekutuan antara elite pemimpin negara. (ABRI sebagai alat

rejim kekuasaan dengan klaim stabilisator dan dinamisator; teknokrat dan

teknolog sebagai perumus kebijakan ekonomi; birokrat sipil sebagai pelaksana

kekuasaan; Lembaga Internasional Pemberi Hutang Pembangunan; konglo-

merat domestik sebagai mitra penguasa; serta lembaga Kepresidenan sebagai

penentu utama).

 Telah digugat paham pembangunan yang berpokokkan pertumbuhan ekonomi

sebesar-besarnya yang lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki

akses dan kontrol terhadap kekuasaan dan/atau modal, seperti para pejabat

birokrasi sipil dan militer, pengusaha besar, dan golongan profesi.

 Tidak diperoleh lagi keabsahan dan pengakuan atas rejim yang lahir,

bertumbuh dan hidupnya mendasarkan diri pada kekerasan dan pemilihan

umum yang kotor.

 Politik pembangunan yang mengandalkan penanaman dan penumpukan

modal skala raksasa pada sektor-sektot pokok ekonomi yang terutama dibiayai

oleh hutang luar negeri telah gagal membangun modal dalam negeri sebagai

jaminan dari keberlanjutan pembangunan.

 Politik sentralisme maupun sektoralisme hukum beserta kelembagaannya yang

menghasilkan pengambil-alihan hak rakyat dan konsentrasi penguasaan tanah

dan sumber daya alam telah disadari mengorbankan kemakmuran kehidupan

rakyat pedesaan terutama buruh tani, petani kecil, masyarakat adat, dan

rakyat perkotaan yang miskin dan pada gilirannya mendudukkan pertanian

sebagai sektor yang dikebelakangkan.

Robohnya Rumah Rakyat : Kawasan Hidup Masyarakat dan Proses

Penghancurannya.

Warisan yang tak terselesaikan adalah konflik tanah dan sumberdaya alam di kepulauan
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Indonesia yang diperkirakan telah mencapai 20.000 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi

sumberdaya hutan alam, hutan tanaman industri, hutan jati, tanah, kawasan konservasi,

perkebunan dan lain-lain. Konflik itu semua adalah konsekuensi dari model

Pembangunan yang dominan dipraktekkan sepanjang Orde Baru yang bertumpu pada

pengadaan tanah dan eksploitasi sumberdaya alam skala besar, yang ditujukan

menyediakan alas dan alasan bagi perwujudan proyek-proyek baik yang dijalankan oleh

instansi dan perusahan milik pemerintah sendiri, maupun perusahaan milik swasta.

Konflik ini menyangkut tiga hal, (i) ketidakadilan akses dan kontrol berbagai kelompok

sosial terhadap tanah dan kekayaan alam; (ii) ketidakadilan pemanfaatan tanah dan

kekayaan alam tersebut, terutama perihal berbagai usaha dan organisasi serta kehidupan di

atas tanah; dan (iii) pemusatan pengambilan keputusan berkenaan dengan akses dan kontrol

serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.

Secara fenomenal, saat ini rasa ketidakadilan tersebut diekspresikan oleh berbagai tindakan

prates petani, masyarakat adat, dan penduduk kota. Hal ini bukan hanya berupa ekspresi dari

ketidakpuasan, melainkan eskalasinya sudah sampai pada bentuk yang meluluhlantakkan

dasar-dasar legitimasi pembangunan itu sendiri. Di antaranya berupa pe ngambilan kembali,

penghancuran wujud fisik proyek-proyek, pengusiran pegawai-pegawai proyek, dst.

Kesaksian di atas sama sekali bukan dimaksudkan untuk menunjukkan sikap anti-modal,

melainkan suatu tuntutan pada Negara untuk mengelola investasi-sirkulasi-akumulasi modal

yang di satu pihak tidak berkonsekuensi pada hancurnya kawasan hidup komunitas yang

pada gilirannya memutus jalur transformasi ke-Indonesia-an dari komunitas-komunitas

tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan negara terhadap modal termaksud bersifat imperatif.

Karakter modal yang tak-berwarga negara ini telah membentuk jeratan global yang

merupakan penerusan dari watak kolonialisme dahulu. Pengelolaan negara terhadap modal

tersebut juga diperlukan agar terhindar dari suatu ke pentingan perusahaan

transnasional maupun nasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan

menghasilkan sampah-sampah dan kehancuran ekologi beserta dampaknya yang

ditanggung oleh komunitas-komunitas yang hidup di seputar kawasan yang dieksploitasi

tersebut.

Kegagalan manajemen perubahan para pengurus negara terletak pada proses perumusan

protokol-protokol (ketentuan-ketentuan) baru dan penggunaan protokol-protokol lama yang
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terlalu tunduk pada modal serta memberikan kuasa terlalu besar pada pemerintah sebagai

pengemban ideal Negara Bangsa dalam mengambil wilayah hidup masyarakat dan

menguras kekayaan alamnya. Negara terbukti secara sepihak dan ceroboh menggadaikan

seluruh aset-aset negara kepada bualan pemuja pembangunan dan kaum pemodal.

Memang, saat saat krisis melanda sekarang ini, negara disandera oleh hutang-hutang luar

negari. Rakyat jelata begitu saja dikorbankan, baik pada saat membangun imperium warga

pasar dunia dan saat terpuruk dihantam badai krisis moneter. Rejim lama jelas-jelas

melakukan subversi pada amanat penderitaan rakyat dengan memproduksi kebijakan-

kebijakan negara yang anti rakyat dan anti keseimbangan sistem ekologi alam.

Ketentuan-ketentuan lama dirumuskan tidak melalui perdebatan publik yang menjangkau

kampung atau komunitas sebagai salah satu pelaku utama perubahan yang selama ini

dibungkam dan ditinggalkan dalam proses perumusan ketentuan tentang eksploitasi

sumber-sumber alam.

Pada jangka waktu dua tahun terakhir, kepemimpinan Negara dan para manajer Negara

paska rejim Soeharto pun tidak cukup melakukan intervensi fiskal, keuangan dan hukum untuk

menjawab tuntutan rakyat akan penegakan keadilan serta kebutuhan pemulihan kerusakan

kawasan hidup masyarakat beserta kerusakan sosial yang menyertainya.

Tema pemulihan ini pun luput dalam negosiasi negosiasi perencanaan perolehan dana maupun

alokasi penggunaan dana oleh kelembagaan negara. Pun dalam negosiasi-negosiasi dengan

lembaga keuangan multilateral. Keterlambatan mengagendakan kompensasi dan

pemulihan ini ternyata telah ikut mendorong tindakan kolektif rakyat untuk merebut

kembali apa apa yang dalam kurun tiga puluh tahun terakhir dirampas darinya, di samping

provokasi dan pengacauan terencana dan terorganisasi untuk memperluas bentrokan antar

golongan dan mengganggu pemusatan perhatian rakyat pada persoalan yang lebih utama.

Menjelang tahun fiskal 2000 saja, tercatat ada masalah genting bagi kehidupan rakyat,

yakni belum terbaca adanya perubahan pendekatan terhadap ketentuan-ketentuan pokok (key

protocols) Negara tentang penguasaan dan manajemen tata guna tanah dan sumber daya

alam serta investasi kapital dalam industri ekstraktif. Konsekuensi politik dari penerusan

protokol lama dari rejim pembangunan ekonomi yang lampau ini amat jelas dan seder-

hana, yakni: rencana-rencana perluasan investasi pertambangan, perkayuan, perkebunan,

clan perikanan, di samping menjanjikan perluasan basis pajak dan penghasilan Negara,
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sudah pasti berbenturan dengan tuntutan masyarakat untuk memulihkan kembali

kedaulatannya atas ruang-hidup, basis-penghidupan, dan rencana perubahannya

sendiri.

Rumus Utama : Membesarkan Wilayah Kelola Rakyat

Ada kekeliruan pokok dari manajemen perubahan selama ini, yakni tidak memisahkan antara

wilayah kelola rakyat dengan ruang permainan negara dan bisnis. Walhasil, terjadi

penghancuran dari wilayah kelola rakyat, dimana rakyat lokal tidak memiliki ruang belajar

yang memadai. Kebiasaan lama yang selalu meminta petunjuk pusat atau atasan dalam

melangkah harus sudah dilemparkan ke liang lahat. Di setiap masyarakat selalu ada nafas

kehidupan yang dikembangkan melalui berbagai coba dan salah untuk menjalankan

mahluk masyarakat dengan berbagai sistem-sistem yang bekerja di dalamnya. Manakala

sistem yang lokal adaptif tadi diintervensi dengan sistem dari luar maka yang terjadi adalah

sebuah kelumpuhan keseluruhan sistem.

Pengalaman 30 tahun terakhir ini menjadi bukti yang amat jelas. Sifat top down,

memaksa, dan mengabaikan realitas sosial budaya lokal mengakibatkan membusuknya sistem-

sistem pengetahuan dan kecakapan lokal. Masyarakat tercabut dari akar sosial, budaya,

ekonomi dan politik lokal dan berubah menjadi budak-budak dari sistem ekstemal yang

dipaksakan ( ini merupakan salah satu logika globalisasi : menghancurkan sistem-sistem lokal

dan menggantikannya dengan sistem global sehingga mempermudah ekspansi pasar dan

penghisapan sumberdaya lokal ). Otoritas lokal telah dirampas. Tanggungjawab lokal pada

akhirnya juga hilang.

Kapasitas lokal juga dikikis habis dan digantikan dengan pendekatan-pendekatan

paternalistik dan perintah. Jadi tidaklah mengherankan kalau sampai detik ini wajah lokal

lndonesia masih terlihat babak belur. Di sana sini terjadi perkelahian sengit baik

antarwarga atau warga dengan pemerintah. Hal itu terjadi karena kebijakan negara tidak

dibangun atas dasar sosial budaya yang nyata. Disamping itu banyak dari kebijakan-

kebijakan yang dibuat sebetulnya bukan ditujukan untuk mencapai citacita kemerdekaan

yang sesungguhnya, melainkan sekedar melanggengkan posisi pemegang kekuasaan semata.

Masyarakat lokal harus diberi otoritas sendiri yang memungkinkan mereka mendiskusikan
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diatas meja dan di ruang-ruang belajar tentang sumberdaya yang dimiliki untuk

membangun masa depan yang dicita-citakan bersama. Dengan otoritas yang diembannya

masyarakat sendirilah yang niscaya mempunyai tanggungjawab atas segala tindakan-

tindakan yang dilakukan.

Untuk mendorong keberhasilan itu semua kapasitas lokal perlu ditumbuhkan, baik melalui

pemberdayaan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal, penyelenggaraan pendidikan

rakyat yang sesuai dengan kehidupan lokal dan membangun kerjasama antar masyarakat.

Beragam inisiatif masyarakat lokal dewasa ini yang berupaya sungguh-sungguh

memulihkan kawasan hidup komunitas pemegang kuasa dan kelola sumberdaya alam telah

diwujudkan oleh berbagai komponen masyarakat, di antaranya seperti pengelolaan hutan

kerakyatan, pembaruan agraria dengan inisiatif rakyat, pengelolaan kawasan perairan oleh

rakyat, konservasi alam bertumpu pada komunitas, penataan kawasan adat, pengelolaan

tambang rakyat, pertanian lestari dan ekoturisme selayaknya dipertimbangkan menjadi pilihan

utama dari perwujudan strategi pemulihan yang menjadi ide pokok dokumen ini.

Hubungan Negara, Bisnis dan Komunitas : Konflik Sumberdaya Alam

Masalah-masalah utama mengenai Konflik SDA dapat ditelusuri atas:

 Aspek pandangan : Arti tentang SDA (SDA untuk apa?)

 Aspek penguasaan : SDA milik siapa? Hak apa saja yang ada atas SDA?

Pelepasan hak atas SDA?

 Aspek manajerial : Pola-pola pengelolaan SDA? Pemanfaatan (untuk investasi,

untuk subsistensi, untuk konservasi)

 Aspek politik : Siapa menentukan hak atas SDA? Siapa menentukan pola

pengelolaan SDA? Bila ada konflik, bagaimana proses pengambilan keputusan

perihal hak SDA tersebut?

Dari pendapat-pendapat yang terkemuka, dapat ditemukan setidaknya 3 (tiga) macam

sengketa golongan.

Golongan I : Eko Developmentalisme

SDA untuk Investasi, SDA dikuasai negara untuk diperuntukkan bagi kalangan bisnis,
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SDA dikelola secara “enclave” dimana teknologi berat dipakai, negara memperoleh rente

atas SDA itu, dan hak atas SDA ditentukan oleh pemerintah secara terpusat.

Golongan II : Eko Fasisme

Golongan ini mengutamakan SDA untuk Konservasi. Alasan alasan global seperti

pemanasan global, perubahan iklim, kelangsungan keanekaragaman flora-fauna,

penyelamatan binatang liar, keindahan dll. Penguasaan atas SDA terpusat pada negara.

Pengelolaan konservasi pun didominasi oleh ilmu-ilmu moderen. Institusi pengelolanya

bersifat terpusat dan memiliki jaringan nasional (Dephut), dan global.(WWF, d1l).

Pengambilan keputusannya sentralistik. Tidak perlu ada permintaan izin dari penduduk

yang telah terlebih dahulu ada dalam kawasan konservasi.
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Golongan III : Eko Populisme

(Penguasaan dan Pengelolaan SDA Bertumpu pada Komunitas Lokal)

Masalah-masalah:

 Arti SDA? Untuk keberlanjutan kehidupan komunitas, bagaimana kepentingan

lain / makro atas SDA itu ?

 SDA itu milik siapa? Siapa yang menentukan pemilikan itu? Pakai hukum yang

mana: hukum adat atau hukum nasional? Ketika ada konflik sistem hukum antara

Hukum Nasional vs Hukum Adat, lalu bagaimana? Lalu, bagaimana kedudukan

dari pelbagai hukum nasional yang mengabaikan bahkan menolak penguasaan atas

SDA-nya?

 SDA-nya dikelola bagaimana? Sistem pengelolaannya akan dikembangkan ke

arah mana?

 Bagaimana dengan prosedur pengambilan keputusan atas SDA yang dikonflikkan?

Kedudukan macam apa yang diiinginkan, mungkinkah?
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Lampiran 6

KETERAMPILAN MENGHADAPI KONFLIK

L.6.1. Pengantar

Tujuan sesi ini untuk memberikan kemampuan kepada peserta untuk

mengidentifikasi berbagai pihak dan memposisikan keterlibatan masing-masing

pihak dalam menangani konflik. Dalam penanganan konflik lebih lanjut, berkembang

kesadaran peserta akan adanya kekuatan dan kelemahan dan menjadikannya sebagai

faktor penentu strategi menyeimbangkan kekuatan. Proses lebih lanjut, peserta

diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk melakukan konfrontasi atau

kemudian berunding (negosiasi).

L.6.2. Analisis Kawan-Lawan

 Membantu peserta mampu mengidentifikasi kawan, lawan dan kelompok

lainnya yang terlibat dalam sebuah konflik

 Membantu peserta dapat memposisikan kembali dan menangani kawan,

lawan dan kelompok lainnya yang terlibat dalam sebuah konflik

 Metode : Ceramah Diskusi Kelompok

 Bahan : Bahan Ceramah Narasumber: Analisis Kawan Lawan, Lembar

Kasus, Alat Bantu Identifikasi (Kawan-Lawan dan Cara Menanganinya).

 Waktu : 200 menit

 Proses Fasilitasi

o Penjelasan singkat fasilitator. tentang topik yang akan dibicarakan,

metode yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, dan bahan-

bahan yang dibagikan. Fasilitator menjalankan tugas menguraikan

pokok bahasan mengacu pada bahan ceramah Narasumber (Bisa juga



76

meminta Seorang narasumber langsung untuk berceramah secara

singkat).

o Fasilitator membuka diskusi singkat dengan melontarkan pertanyaan,

atau bila ada ceramah singkat dari narasumber, berikan kesempatan

peserta menanggapi.

o Minta peserta mengemukakan kembali saripati uraian dari fasilitator /

narasumber beserta diskusi yang berlangsung.

o Berikutnya, minta peserta untuk mengidentifikasi Kawan- Lawan dan

Cara Menanganinya dari bahan lembar kasus. Bagikan lembar kasus

itu dan pastikan bahwa setiap peserta telah memperoleh bahan yang

akan digunakan untuk diskusi. Peserta diminta untuk membaca

bahan yang baru saja dibagikan

o Fasilitator memberikan Alat Bantu Identifikasi Kawan-Lawan dan Cara

Menanganinya kepada setiap peserta. Mintalah mereka secara

berhati-hati merumuskannya berdasar pada perkembangan terakhir.

o Fasilitator membagi peserta dalam 3 (tiga) kelompok diskusi.

Persilakan tiap peserta membentuk kelompok diskusi dan memilih

tempat yang nyaman.

o Minta setiap kelompok untuk menyajikan hasil-hasil diskusi

kelompoknya. Kembangkan pertanyaan sehingga terjadi diskusi yang

hangat untuk sampai pada kesimpulan analisis kawan lawan yang

akurat.

o Minta Peserta mengajukan kesimpulan dan pelajaran yang dipetik dari

topik ini.
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 Mintalah peserta berhati-hati untuk mengidentifikasi Kawan-Lawan dan

Kelompok Abu-abu. Nyatakanlah bahwa penggolongan ini berdasar pada

perilaku atau praktek masing-masing pihak, bukan berdasar kepentingan

yang belum terwujud dalam perilaku / praktek.

 Biasanya, peserta akan dengan mudah men-cap satu pihak sebagai "Kawan"

atau "Lawan". Ingat bahwa dalam konflik orang cenderung memiliki

prasangka pada pihak "Lawan". Mintalah mereka melakukan pemeriksaan

pada praktek-praktek pihak yang diidentifikasi.

 Kecenderungan lain adalah gagal mengidentifikasi secara kongkrit.

Sebutansebutan seperti "pemerintah", "negara", "pengusaha" tidak akan

membantu kita apa-apa, dalam mengidentifikasi secara kongkrit. Lebih baik

diidentifikasi secara kongkrit, seperti, "Kantor Wilayah Perkebunan dan

Kehutanan", Camat, PT. Angin Ribut, dan lain-lain.

 Karena dasar identifikasinya dari praktek masing masing pihak, maka

"Kawan", "Lawan" dan "Abu-abu" bisa berubah. Justru disinilah letak pentingnya,

untuk selalu melihat perubahan yang terjadi, dan bahkan mendorong perubahan

tersebut.
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L.6.2.a.Analisis Kawan-Lawan (rujukan makalah nara sumber/uraian

fasilitator)

Ketika terjadi sengketa (antara masyarakat dengan perusahaan), paling tidak ada

tiga sikap yang muncul :

 Kelompok yang memihak masyarakat

 Kelompok yang memihak perusahaan

 Kelompok yang nggak jelas memihak siapa (seolah-olah netral)

Dalam kenyataannya, melakukan pengelompokan seperti di atas bukan hal yang

mudah. Yang terjadi adalah menyamaratakan (generalisasi), tanpa melihat sejauh

mana sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing aktor (pelaku) dalam kasus

tersebut. Dalam rangka memberikan pengelompokan dan peran tiap-tiap pelaku

(aktor) dibutuhkan sebuah analisis, yakni analisis memahami kawan-lawan.

Tujuan analisis kawan-lawan ini tidak saja memberikan pemahaman dan peta yang

akurat bagi kita untuk menghadapi sengketa dengan melihat peran para pelaku

(aktor) namun lebih dari itu, yakni, memberikan ide (masukan) bagi kita untuk

membentuk dan mengelompokkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan

kepentingan kita dalam menghadapi sengketa. Bagaimana caranya ?

Pertama : Tentang Kawan

Jika ada yang mengatakan, "Saya adalah kawan anda, percayalah, sumpah ….dst.

Barangkali anda akan segera percaya (karena mulut manis) dan mengatakan terima

kasih kemudian membeberkan keluh kesah anda dalam menhadapi masalah itu.

Anda akan berkata dan berharap , "Jika anda kawan saya, Apa yang telah anda

lakukan selama ini ?

Dia memang teman anda jika :

1. Mengontak anda,

2. Memberikan kontribusi (pemikiran, bahan-bahan, informasi, uang, dll)

3. Bekerja sama atau sekutu
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4. Kolaborasi atau tim inti

Kedua: Tentang Lawan

Lawan biasanya memiliki dua wajah;

1. Lawan yang “baik”. Adalah lawan yang menunjukkan dirinya memang betul-

betul lawan.

2. Lawan yang “Jahat”. Adalah lawan yang tidak menunjukkan dirinya sebagai

lawan. Bahkan seringkali ia lebih dekat dengan kita seolah-olah dia kawan

kita. Yang celakanya kita juga memperlakukan dia sebagai kawan (tanpa kita

sadari).

Lalu bagaimana cara mengenali mereka ?

Dalam upaya yang anda lakukan berkaitan dengan kasus, bagaimana sikap

mereka ?

1. Membocorkan rahasia kita pada pihak lain

2. mengadu domba (antar anggota kelompok)

3. Menolak upaya yang anda lakukan

4. Memusuhi anda (mengancam dll)

5. Konflik terbuka

Ketiga: Kelompok Abu-abu

Bagaimana mengenai kelompok yang berdiam diri, tidak jelas dan seolah-olah

netral tidak punya kepentingan terhadap kasus itu. Biasanya, ketika kasus

berlangsung, sikap yang ditunjukkan adalah;

1. Diam tapi selalu ikut mendengarkan

2. Tidak memberikan perhatian sama sekali

3. Ragu-ragu untuk berbuat sesuatu
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L.6.2.b Lembar Kasus : Panas Membara di Desa Adat Suka Damai

(Fasilitator sebaiknya menggunakan kasus lain yang lebih nyata. Sebaiknya kasus

yang sedang dihadapi oleh para peserta).

Pada saat ini desa Suka Damai bergejolak. Sebagian masyarakat resah. Pasalnya

ratusan hektar kebun cengkeh dan kayu manis masyarakat adat desa Suka Damai

yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dibuldoser

oleh PT Anti Sumber Daya Lestari. Menurut kabar burung, PT Anti Sumber Daya

Lestari telah mengantongi ijin untuk melakukan pembabatan kebun-kebun

masyarakat adat untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Di lapangan masyarakat adat yang mencoba menghalang-halangi pembuldoseran

kebun-kebun mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan. Pak Alui (orang

pertama yang kebunnya dihancurkan) sempat dibawa dan menginap di Kantor

Polsek untuk diinterogasi oleh pihak kepolisian. Bahkan beberapa orang

masyarakat seperti pak Amir, Bu Suti, dan beberapa anggota masyarakat adat

sempat dipukul oleh aparat mlliter karena memaksa buldoser dan buruh-buruh

perusahaan lainnya yang membersihkan kebun untuk menghentikan kegiatannya.

Sampai sejauh ini, Kepala Desa Suka Damai, yang berkali-kali didatangi oleh

masyarakat adat yang mengadukan persoalannya selalu mengatakan bahwa

persoalan itu telah diadukan ke pak Camat. sebentar lagi akan diselesaikan oleh pak

Camat. Dia sebagai kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang punya

perusahaan adalah orang Jakarta. Sedangkan Kepala Adat, sebenarnya berkali-kali

ngomong dengan beberapa orang tentang kekesalannya terhadap pihak perusahaan

yang tidak menghargai hak-hak adat desa Suka Damai. Namun sejauh ini belum

ada pengaduan dari masyarakat kepada Beliau.

Selain itu. ada juga tokoh agama yang dihormati di desa Suka Damai, namun

sampai sejauh ini belum diketahui bagaimana sikap beliau terhadap masalah yang

dihadapi oleh masyarakat adat. Yang pasti, beberapa waktu yang lalu tempat

ibadah yang selama ini dipakai, telah diperbaiki oleh pihak PT. Anti Sumber Daya

Lestari dengan menghabiskan biaya tak kurang dari 100 juta rupiah.
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PT Anti Sumber Daya Lestari sendiri sebenarnya bukanlah perusahaan baru, sebab

ia telah ada di daerah itu, sejak 10 tahun yang lalu. Namun ia beroperasi di desa

sebelah, Desa Hancur Lebur. Masyarakat desa Suka Damai juga mengetahui bahwa

sampai saat ini masih ada masalah tanah adat antara PT Anti Sumber Daya Lestari

dengan masyarakat adat desa Hancur Lebur. Namun mereka memang jarang

berhubungan dengan masyarakat desa itu. Yang pasti desa Hancur Lebur pada saat

ini betul-betul telah menjadi desa Sawit. sebagian besar warganya banyak yang

menjadi buruh di PT Anti Sumber Daya Lestari. Meskipun masih ada anggota

masyarakat yang tetap gigih memperjuangkan hak-hak atas tanah adatnya,

jumlahnya lebih kurang 25 %.

Anak pak Alui yang sekolah di kota Manado, pada suatu hari datang bersama

orang asing yang kemudian diketahui sebagai anggota sebuah LSM di Manado.

Beberapa waktu kemudian pak Alui bersama masyarakat lainnya yang kebunnya

digusur mencoba mendatangi berbagai instansi di Kota Manado dengan didampingi

oleh aktivis LSM tersebut. Bahkan masyarakat kemudian juga dikenalkan kepada

lembaga-lembaga lain yang punya kepedulian terhadap lingkungan seperti Lembaga

Lestari Alam (LIA), Lembaga Peduli Lingkungan (LPL) dan lembaga lainnya yang

bergerak di bidang Hak Asasi Manusia, seperti Komite HAM Sulut. Semuanya

bersedia untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap masalah itu.

Akhirnya, berita tentang pengambilan tanah adat di desa Suka Damai sampai

keluar di Surat Kabar Manado Post. Dengan keluarnya berita itu, berkali-kali pak

Alui didatangi oleh orang-orang tak dikenal yang datang untuk membantu

menyelesaikan masalah, karena ia mengenai orangorang yang ada di Perusahaan itu.

Bahkan orang itu (yang kemudian diketahui bernama Hermanto SH.) mengatakan

dialah yang membela masyarakat desa Hancur Lebur dan berhasil.

Selain itu, ada pula utusan dari Pemda Minahasa mengundang pihak masyarakat

untuk datang dan merundingkan masalahnya dan mencari jalan pemecahannya.

Pihak Pemda juga berjanji akan membela kepentingan masyarakat adat desa Suka

Damai. Sejak kasus antara masyarakat adat desa Suka Damai melawan PT Anti

Sumber Daya Lestari terangkat kepermukaan, pihak PT. Anti Sumber Daya
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Lestari, berkali-kali mendatangi rumah kepala desa, kepala adat dan tokoh-tokoh

masyarakat lainnya. Masyarakat tidak tahu persis apa yang dibicarakan oleh

mereka. Yang pasti sampai saat ini baik kepala desa dan kepala adat masih bersikap

seperti sebelumnya.

Sedangkan para pedagang yang biasanya membeli cengkeh dan kayu manis dari

masyarakat adat juga mulai ada yang datang ke masyarakat memberikan dukungan

dan siap membantu. Juga dari masyarakat desa Hancur Lebur dan beberapa desa

lainnya seperti desa Tabah, desa Takdir dan sebagainya. Namun bersamaan dengan hal

itu, beberapa hari terakhir rumah pak Alui dan beberapa orang lainnya dilempari oleh

orang-orang tak dikenal pada malam hari dengan ancaman-ancaman yang tidak jelas.

TUGAS :

1. Coba petakan siapa kawan dan lawan serta kelompok-kelompok lain (yang

seolah-olah netral). disertai dengan argumentasi singkat

2. Posisi-posisi mana atau siapa yang PERLU DIUBAH untuk menjadi kawan atau

ditetapkan sebagai lawan dan berikan argumentasi

Alat Bantu Identifikasi Kawan – Lawan dan Cara Menanganinya

KAWAN

No Siapa Mengontak

Basa-basi

Ikut Memberi

(Kontribusi)

)

Bekerja
sama

(Sekutu)

Kolaborasi

(Tim Inti)

Keterangan
Perilaku

(Nyatanya)

1

2

3

4
dst
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Alat Bantu Identifikasi Kawan – Lawan dan Cara Menanganinya

LAWAN

No
Siapa

Membongkar

rahasia, hasut

(adudomba), dll.

Menolak

Upaya kita

Memusuhi

kita

Konflik

terbuka

dengan kita

Keterangan

Perilaku

(Nyatanya)

1

2

3

4 dst

Alat Bantu Identifikasi Kawan-Lawan dan Cara Menanganinya

KELOMPOK ABU-ABU

No Siapa

Diam tapi selalu

ikut

mendengarkan

Tidak memberikan

perhatian sama

sekali

Ragu-tagu
untuk

Berbuat
sesuatu

Keterangan

Perilaku
(Nyatanya)

1

2

3

4
dst
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Alat Bantu Identifikasi Kawan – Lawan dan Cara menanganinya

MENGUBAH HARAPAN MENJADI KENYATAAN

Posisi
No Siapa

Kenyataan Harapan
Alasan Upaya Kita

1

2

3

4 dst
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L.6.3. Menyeimbangkan Kekuatan

 Peserta menyadari adanya faktor kekuatan sebagai faktor penentu di dalam
upaya menangani konflik

 Peserta mempunyai pegangan untuk menetapkan strategi

menyeimbangkan kekuatan

 Metode : Curah Pendapat - Diskusi kelompok

 Bahan-bahan : Alat Bantu Identifikasi Sumber-sumber Kekuatan

 Bahan Bacaan : Sumber-sumber Kekuatan

 Waktu : 200 menlt

 Proses Fasilitasi :

o Fasilitator membuka acara dengan membahas topik dan tujuan

sesi ini.

o Ingatkan peserta dengan kesimpulan studi kasus. Bagikan selembar

kertas kosong atau bila ada potongan potongan karton. Minta

masing-masing peserta untuk mengisi terlebih dahulu sumber-

sumber kekuatan dari pelaku-pelaku konflik, sesuai dengan kasus

yang dibahasnya. (Gunakanlah Lembar kasus pada acara yang

terdahulu).Berikan kesempatan 20 menit.

o Bagikan bahan bacaan "Menyeimbangkan Kekuatan". Beri

kesempatan peserta untuk membacanya, secara keseluruhan.

Sambil mereka membaca, fasilitator menghadirkan bagan "Strategi

Menyeimbangkan Kekuatan" .

o Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta "apa

yang dimaksud dengan kekuatan". "Apa saja sumber sumbernya.

Fasilitator bersama peserta memilih mana pengertian yang paling

pas dan bisa digunakan oleh peserta. Secara umum pengertian

kekuatan adalah sesuatu atau daya untuk mempengaruhi pihak lain.
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o Ketika diskusi selesai, minta peserta untuk berkelompok. Bagi

peserta dalam dua atau tiga kelompok. Minta mereka

mendiskusikan hasil individu agar dapat menjadi hasil kelompok.

Minta mereka menggunakan penggolongan Sumber Kekuatan yang

tersedia di Bahan Bacaan, yakni: Kedudukan, Kepribadian dan

Politik. Bagikan Alat Identifikasi Sumber-sumber Kekuatan. Beri

kesempatan diskusi 20 menit.

o Minta tiap kelompok menyajikan hasilnya. Beri kesempatan peserta

lain untuk menyampaikan pertanyaan. Berikan pula kesempatan

menjawab.

o Sajikan pertanyaan, "bagaimana penerapan Stategi

Menyeimbangkan Kekuatan dalam kasus-kasus yang didiskusikan

terdahulu?" Untuk menjawabnya, gunakan bagan "Strategi

Menyeimbangkan Kekuatan". Fasilitasilah diskusi kritis diantara

seluruh peserta. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang muncul

dari diskusi yang berkembang di kertas plano atau papan tulis.

o Fasilitator membuat kesimpulan umum dengan merujuk kepada

tujuan mata Acara ini, hasil kerja kelompok kecil, serta dikaitkan

dengan lembar bacaan menyeimbangkan kekuatan. Bagikan Bahan

Bacaan: 200 Teknik Menekan Lawan.

o Minta mereka membaca satu persatu, secara berurutan. Beri waktu

15 menit untuk membaca.Lalu kemukakan bahwa ada begitu

banyak Teknik Konfrontasi yang kreatif.

o Minta peserta untuk menutup topik ini dengan mengemukakan

pelajaran yang dipetiknya dari mata acara ini.
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Alat Bantu Identifikasi Sumber-sumber Kekuatan

SumberNo Pelaku

Pribadi Kedudukan Politik

Cara Kita

Mengubahnya

1

2

3
4 dst
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L.6.3.a.Sumber-Sumber Kekuatan

Kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas yang dimiliki oleh seseorang/ sekelompok

orang/ organisasi untuk mempengaruhi perilaku/ kegiatan dari orang/organisasi lain.

Kekuatan yang seimbang merupakan syarat bagi seorang perunding, ketika ia akan

melakukan perundingan dalam upaya menyelesaikan konflik sumberdaya alam.

Banyak fakta menunjukkan bahwa konflik dimenangkan oleh mereka yang memiliki

kekuatan yang lebih besar. Pemahaman terhadap sumbersumber kekuatan,

bagaimana menggunakan kekuatan yang ada, serta mengenali penggunaan kekuatan

yang dilakukan oleh lawan menjadi sangat penting bagi seorang perunding.

Sumber Kekuatan

Ada 3 macam sumber kekuatan yang perlu dipahami oleh seorang perunding yaitu

kedudukan, kepribadian, dan politik. Uraiannya :

a. Kekuatan yang bersumber dari kedudukan.

Ada beberapa jenis kekuatan yang bersumber dari kedudukan, antara lain ;

 Kekuatan legal. Misalnya, seorang pimpinan militer, Bupati, yang memiliki

kekuatan legal karena ditunjuk dan/atau diperkuat dengan peraturan resmi.

 Kekuatan kendali atas kekayaan. Misalnya, seorang industrialis yang kaya dapat

dengan mudah menggerakkan orang-orang yang secara ekonomi bergantung

pada pendapatan yang diperoleh daripadanya.

 Kekuatan kendali atas sumber dan hukuman, kekuatan kendali atas informasi.

 Kekuatan kendali atas lingkungan, seorang pimpinan tentara memiliki kendali

atas lingkungan sehingga biasanya mereka bisa melakukan perekayasaan situasi.

b. Kekuatan yang bersumber dari pribadi.

Ada beberapa jenis kekuatan yang bersumber dari kepribadian, antara lain;

 Kekuatan keahlian atau ketrampilan dalam berunding.

 Kekuatan persahabatan atau kesetiaan, kemampuan bergaul dan kesetia-

kawanan bisa merupakan sumber kekuatan.

 Kharisma, bisa merupakan sumber kekuatan seorang perunding.
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c. Kekuatan yang bersumber dari politik.

Ada beberapa jenis kekuatan yang bersumber kepada politik, antara lain;

 Kekuatan kendali atas proses pembuatan keputusan, seorang Hakim yang

memimpin sidang pengadilan memiliki kekuatan kendali atas jalannya sidang

dan vonis yang akan dijatuhkan. Seorang Presiden mempunyai kekuatan politik

karena sebuah undang-undang yang disetujui oleh DPR baru berlaku jika sudah

mendapat tanda tangan Presiden.

 Kekuatan koalisi, seorang Bupati, atas sumber kekuatan politik memiliki

kekuatan atau kewenangan untuk membuka kerja sama dengan kelompok

lainnya.

 Kekuatan partisipasi, bersumber kepada kekuatan politik, karena penguasa

kadangkala mengatur siapa yang boleh berpartisipasi dan siapa yang tidak boleh.

 Kekuatan institusionalisasi, seorang Kepala Desa memiliki kekuatan untuk

mensahkan parlemen desa.

Berdasarkan berbagai sumber kekuatan ini, kita dapat menyusun sebuah

katagorisasi tentang sumber-sumber kekuatan ditinjau dari hubungan antar

individu yaitu :

 Kekuatan resmi (legitimate), yaitu seseorang taat karena pihak lain

mempunyai hak untuk membuat ketentuan/peraturan, dan bahwa orang

yang dikenakan peratur an wajib untuk taat.

 Kekuatan koersif (pemaksaan) yaitu seseorang taat agar terhindar dari

hukuman yang diyakini diatur oleh pihak lainnya.

 Kekuatan ganjaran, yaitu seseorang taat agar ia mendapat ganjaran yang

diyakini dikuasai atau dikendalikan oleh pihak lain.

 Kekuatan keahlian yaitu seseorang taat karena ia yakin / percaya bahwa

pihak lain mempunyai pengetahuan khusus tentang cara yang terbaik untuk

melakukan sesuatu.



90

 Kekuatan rujukan, yaitu seorang taat karena ia memuja pihak lain, atau

mengidentifikasikan dirinya dengan pihak lain tersebut dan mengharapkan

persetujuan dari orang tersebut.

Ketergantungan Sebagai Kunci Kekuatan

Ketergantungan pihak lain terhadap kita sebagai seorang/sekelompok akan semakin

meningkat apabila sumberdaya yang dikontrolnya adalah sumberdaya yang penting,

langka dan tidak tergantikan. Ketergantungan pihak lain terhadap kita sebagai

perunding harus terus dibangun. Data dan lnformasi penting yang kita miliki, nilai-

nilai yang hidup di masyarakat, hubungan sosial yang kita miliki, merupakan

kekuatan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh seseorang/sekelompok

orang, karena hal tersebut merupakan kekuatan yang mampu memberikan

kemenangan dalam berkonflik.

Teror Sebagai Alat Untuk Menghancurkan Kekuatan

Salah satu cara kekerasan yang kadangkala digunakan untuk menghancurkan

kekuatan pihak lain, adalah dengan menggunakan teror. Menariknya adalah

menurut satu penelitian dari ahli yang bernama T R. Gurr, dalam buku Handbook

of Political Conflict : Theory and Research, The Free Press. New York. (1990),

cana teror ini berkembang di negara yang menganut asas demokrasi, dan merupakan

cerminan dari konflik-konflik yang berkaitan dengan persoalan politik.

Kata teror berasal dari kata latin terrere yang artinya membuat gemetar atau

menggetarkan. Kata teror juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau keadaan

yang menimbulkan kengerian. Ada beberapa bentuk teror yang dikenal, antara lain

teror kriminal yang didefinisikan sebagai tindakan teror yang sasarannya untuk

kepentingan pribadi atau memperkaya diri, meningkatkan kekayaan perusahaan,

cara yang dipakai biasanya pemerasan dan intimidasi, yakni menggunakan kata-

kata yang dapat menumbuhkan ketakutan atau teror kejiwaan.
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Bentuk lain adalah teror politik, cara yang digunakan merupakan kombinasi dari

pemerasan, intimidasi, dan ancaman secara fisik, tujuannya adalah kepentingan

politik atau perjuangan politiknya. Ciri umum suatu teror politik adalah sifatnya

yang tidak pilih-pilih korban lelaki, perempuan, dewasa atau anak-anak. Disamping

korban individu atau kelompok yang telah direncanakan, juga tidak dapat dielakkan

efek samping dari tindakan teror, yakni rasa takut dan ngeri pada orang atau kelom-

pok lain yang mungkin merasa dapat dicelakakan.

Kekerasan yang digunakan dalam teror politik bukan hanya terbatas pada agitasi,

intimidasi, tapi meluas pada tindakan yang sangat ektrim seperti pembunuhan

masal, genocide, penyiksaan dan penculikan.

Dari segi pengorganisasiannya, teror kriminal biasanya tidak terlalu terorganisir

dan sering sulit dikendalikan. Sedangkan teror politik merupakan kebijakan yang

melibatkan pengerahan teror yang dapat diorganisasikan, balk oleh pemerintah

suatu kelompok pengusaha, maupun suatu gerakan.

Bagan Strategi Menyeimbangkan Kesadaran Akan Konflik
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Diadaptasi dari Adam Curle, Making Peace (London: Tavistok Press, 1971),

sebagaimana dikutip oleh John Paul Lederach, Building Peace, Sustainable

Reconciliation in Divided Societies, Washington, United States Institut of Peace

Studies, 1998, hal 65.
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L.6.4. Konfrontasi

 Membantu Peserta menggunakan kerangka Strategi Menyeimbangkan
Kekuatan

 Peserta mampu menyusun strategi dan taktik dalam menghadapi konflik
berupa Konfrontasi

 Metode : Ceramah Nara Sumber - Diskusi Kelompok

 Bahan : Bahan Ceramah Narasumber, Strategi dan Taktik - Sinopsis kasus

 Waktu : 210 menit

 Proses Fasilitasi

o Penjelasan Singkat Fasilitator tentang topik dan proses yang akan

dibahas, bahan-bahan yang di bagikan, dan waktu yang dibutuhkan

o Ceramah singkat Nara Sumber :

 Apa stategi, mengapa menyusun stategi ketika sedang atau

akan menghadapi sengketa

 Apa saya yang perlu diperhatikan dalam menysusun stategi

 Apa saya taktik yang dibutuhkan untuk mengoperasional-

kan strategi

 Apa saja (jenisnya) lembaga/institusi yang bisa digunakan

untuk menyelesalkan sengketa dimana ruang (space) yang

bisa dimanfaatkan untuk berkonflik, dan apa saja bentuk

konkritnya di lapangan dll.

o Kembangkan diskusi melalui lontaran pertanyaan dari fasilitator

maupun dari peserta. Sambil mengemukakanlah kajian singkat

fasilitator baik dari uraian Nara sumber maupun diskusi yang

berkembang.

o Fasilitator menjelaskan proses selanjutnya;

 Peserta dibagi dalam kelompok (sesuai kondisi pelatihan,

paling tidak ada 3.4 kelompok)
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 Bagikan Lembar Kasus yang dibutuhkan untuk diskusi ke-

lompok (bisa juga gunakan kasus yang dikunjungi pada saat

Kunjungan Lapangan).

 Fasilitator menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh

kelompok, dengan mengacu pada arena-arena dimana

strategi itu dipakai. Kelompok diminta menyusun sebuah

strategi untuk menghadapi dan menangani konflik.

o Alat Bantu pertanyaannya adalah; Apa masalah yang dihadapi,

siapa saja pelaku konflik, apa langkah-langkah yang harus

ditempuh, apa bagaimana bentuk konkritnya, mengapa itu dianggap

tepat ?

o Persilakan peserta untuk mengambil tempat yang nyaman untuk

berkelompok dan menyelenggarakan diskusi.

o Minta tiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelom poknya

tentang strategi dan taktik yang telah disusun. Kembangkanlah

diskusi, yang pada intinya menggunakan kerangka Menyeimbangkan

Kekuatan yang telah dipelajari sebelumnya.

o Minta peserta untuk mengambil kesimpulan dan pelajaran yang

dipetik dari topik ini. Fasilitator tekankan kembali tiga jenis arena

dimana strategi itu dipakai: Peradilan, Luar Peradilan dan

Mekanisme Lokal.

L.6.4.a. Strategi dan Taktik (Rujukan untuk makalah narasumber atau uraian

fasilitator)

Apa Strategi itu ?

Oleh Si Kahn dikatakan bahwa Strategi adalah ibarat peta jalan. Dimana sebuah

perencanaan untuk menetapkan mulai dari mana kita berada menuju tempat yang

akan kita tuju. Merencanakan strategi seperti merencanakan sebuah perjalanan.
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Sama-sama membutuhkan sebuah keputusan ketika sebuah organisasi akan

membangun sebuah strateginya mau pun sebuah keluarga akan berlibur. (lihat, Si

Kahn, Organizing, A Guide for Grassroots Leaders, 1981).

Dibutuhkan sebuah keputusan apakah kita ingin bepergian dengan mobil, bis,

pesawat atau kereta api. Keputusan untuk memilih naik yang mana tergantung pada

uang yang kita miliki. Juga tergantung seberapa cepat kita ingin sampai di tempat

yang kita tuju dan berapa lama waktu yang ingin kita gunakan untuk bersenang-

senang. Juga akan tergantung pada apakah kita akan bepergian langsung ke tempat

tujuan terakhir atau akan berpergian dengan dimungkinkannya ada.tujuan-tujuan

antara lain dianggap menarik.

Ketika anda akan pergi ke Jakarta maka anda harus bisa membuat rencana agar

bisa sampai ke Jakarta dengan biaya murah namun cepat. Jadi membuat rencana

perjalanan dari tempat anda berdiri hingga sampai ke tujuan yakni Jakarta adalah

sebuah strategi.

Apa Sesungguhnya Taktik itu ?

Oleh Si Kahn dikatakan bahwa taktik adalah Aktifitas yang bersifat spesifik yang

dikerjakan oleh sebuah organisasi sebagai bagian dari strategi yang dijalankan.

Taktik dibuat untuk menciptakan sebuah tekanan untuk memenangkan sebuah

masalah tertentu. (Si Kahn, Organizing, A guide for Grassroots Leaders, ,1981).

Jika strategi adalah seluruh rencana perjalanan dan hingga mencapai tujuan maka

taktik bisa digambarkan lebih konkrit. Misalnya anda sekarang berada di Manado

akan ke Jakarta dengan biaya murah dan cepat. Maka anda harus memilih rute

yang paling pendek dan cepat. Untuk itu anda harus memulai melihat seluruh

jadwal kendaraan sekaligus dengan biaya yang dibutuhkan (kapal, bus patas Ac,

bus biasa dll). Artinya semuanya harus serba mulai lebih konkrit (naik apa, biaya-

nya berapa, kapan dan di mana pemberangkatannya dsb).

Barangkali, dalam rencana sebelumnya (setelah sampai Makassar) anda akan naik

kapal dari Makassar ke Surabaya. Tapi yang ada adalah kapal ke Surabaya maka

anda tentunya segera mengubah rencana secepatnya dan memilih naik kapal ke
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Surabaya. Yang penting sampai di Surabaya. Dari Surabaya tersedia banyak

pilihan kendaraan, bus atau kereta api ke Jakarta. Taktik di sini bisa dipahami

sebagai sesuatu yang lebih konkrit dan bisa cepat berubah sesuai tuntutan situasi

yang berkembang (terjadi).

Dimana Tempatnya Tehnik dalam sebuat Strategi dan Taktik

Berkaitan masalah yang lebih tehnis, jika anda seseorang yang suka mabuk berat,

maka sebaiknya anda tidak duduk di kursi yang terletak di atas roda karena

goncangannya lebih keras. Atau sebaiknya anda minum obat anti mabuk satu jam

sebelum berangkat. Hal lain lagi misalnya, agar anda tidak dirampok sebaiknya

anda tidak usah memakai perhiasan berlebihan di dalam kendaraan, sebaiknya

disimpan ditempat yang aman. Atau jika anda sering buang air kecil, sebaiknya

anda duduk di sebelah gang dan agak ke belakang, jika anda kuatir merasa tidak

enak dengan penumpang lainnya. dst.

Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi dan taktik dalam

menghadapi sengketa ?

 Apa masalah yang dihadapi ( Harus jelas ! )

 Siapa saja pelaku yang terlibat dalam konflik ?

 Apa langkah-langkah untuk menghadapinya ?

 Bagaimana bentuk kongkritnya ? (harus ada kejutannya).

 Mengapa dianggap tepat (Waktu dan Tempat )?

Institusi apa saja yang bisa digunakan untuk bermain ? Secara sederhana bisa

diklasifikasi dalam 3 arena :

(1). Peradilan

(2). Diluar peradilan

(3). Mekanisme lokal atau adat.

Melalui Peradilan
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Pendekatan yang menyangkut intervensi dari konflik melalui suatu instansi atau

otoritas yang diakui secara sosial. Kadangkala, hal ini berarti memindahkan

proses penyelesaian konflik dari ruang privat ke ruang publik. Adapun upaya-

upaya yang bisa digunakan adalah sebagai berikut;

a. Upaya Pidana

Secara sederhana adalah upaya hukum yang dilakukan oleh negara, masyarakat,

kelompok maupun indivldu (orang) untuk mempersoalkan pihak lain yang

dianggap telah melakukan perbuatan pidana. Ada pun prosesnya adalah dengan

melaporkan pada pihak yang berwajib.

b. Gugatan Perdata

Adalah sebuah upaya hukum yang dilakukan oleh negara, masyarakat, kelompok

atau individu (orang) untuk mempersoalkan pihak lain yang dianggap telah

menimbulkan kerugian. Ada pun prosesnya adalah dengan membawa persoalan

tersebut langsung ke pengadilan. Tentu saja sebelumnya anda harus

mempersiapkan sebuah gugatan.

c. Gugatan Perwakilan (class action)

Pada dasarnya hampir sama dengan gugatan perdata. Perbedaannya adalah, pihak

yang menjadi penggugat adalah orang atau kelompok yang sesungguhnya adalah

merupakan perwakilan kelompok (class representative) dari kelompok besar yang

diwakilinya. Akan tetapi hubungan antara kelas yang mewakili (class

representative) tidak melalui sebuah surat kuasa yang tertulis seperti gugatan

perdata biasa. Akan tetapi melalui sebuah pendekatan lainnya.

d. Legal Standing NGO (Ornop)

Pada dasarnya adalah sebuah gugatan perdata biasa, namun yang menggugat

adalah organisasi non pemerintah (Ornop) yang bertindak atas nama lingkungan.

Dasar filosofisnya mengapa Omop berhak menggugat atas nama lingkungan

(yang dirusak dan dicemari) adalah karena lingkungan seperti pohon, sungai,

harimau, kerbau dan sebaginya tidak bisa menggugat sendiri. Oleh karena itu
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harus ada pihak yang mewakili. Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 Ornop

lingkungan diberi hak untuk menggugat atas nama lingkungan.

e. Sahabat Peradilan

Ada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memberikan

informasi pada sebuah proses persidangan atas inisiatifnya sendiri akan tetapi

tidak menjadi pihak yang terlibat ikut berperkara. Dalam praktek, pihak ketiga

tersebut biasanya adalah orang-orang yang telah cukup dikenal dan memiliki

nama yang cukup harum karena keahliannya.

Diluar Peradilan

a. Mediasi

Adalah sebuah metode untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak

ketiga. Dimana keberadaan pihak ketlga tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

Pihak ketiga itulah yang disebut sebagai mediator. Dalam mediasi, pihak ketiga

yang menjadi mediator tidak berhak untuk mengambil keputusan. Dalam mediator

dalam sebuah mediasi adalah orang yang bisa dianggap netral dalam proses

penyelesaian konflik. Dalam dalam prakteknya adalah sangat sulit mencari orang

yang netral.

b. Arbitrase

Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mediasi, dimana adanya pihak ketiga yang

diminta bantuan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Namun ada

perbedaan yang sangat mendasar dimana dalam arbitrase, pihak ketiga yang

menjadi arbitrer berhak untuk mengambil keputusan. Dimana keputusan tersebut

akan mengikat pada kedua belah pihak (menjadi UU bagi kedua belah pihak). Hal

ini berarti kita menyerahkan sebuah pengambilan keputusan pada pihak lain tanpa

syarat. Padahal arbiter adalah pihak yang berada diluar hubungan yang

berkonflik.

c. Negosiasi
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Adalah sebuah proses menangani konflik dimana kedua belah pihak atau lebih

mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri secara langsung atau dengan

perwakilan tanpa adanya keterlibatan paihak ketiga. Negosiasi tersebut dilakukan

secara sukarela oleh para pihak untuk mencapaisebuah resolusi yang bisa diterima

oleh kedua belah pihak.

d. Mekanisme lokal atau adat

Mekanisme lokal atau adat pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa

yang prosedur / tata caranya benar-benar dimengerti secara fasih oleh masyarakat

lokal atau masyarakat adat. Termasuk bagaimana cara para pihak untuk

mengemukakan pendapatnya dan bagaimana mekanisme pengambilan

keputusannya, bahkan hukumannya. Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan

misalnya sumpah adat, peradilan adat, dll. Tata cara atau mekanisme lokal atau

adat adalah tata cara yang sungguh-sungguh harus digali sebab mekanisme

tersebut telah terbukti menjadi salah satu penyelesaian masalah dimasa lalu.

Mana arena yang terbaik ?

Pelatihan ini sama sekali tidak menganjurkan mana arena yang paling baik utnuk

digunakan (tergantung pada situasi dan kondisi). Pemahaman mendalam terhadap

situasi dan kondisi membuat kita benar-benar mampu memilih secara tepat arena

penanganan konflik.

Apa resikonya ?

Resiko adalah bagian terpenting dalam menangani konflik. Ada yang mengatakan

bahwa menangani konflik tanpa sadar akan resiko sama dengan dungu. Akan

tetapi sadar akan resiko namun lari dari situasi konflik adalah super pengecut !!
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Alat Bantu Perumusan Strategi

No
Tindakan

Strategis

Dasar Pijakan

(Mengapa dipilih

Tindakan itu)

Syarat yang
harus

dipenuhi

Kekuatan
(Positif)

Resiko

(negatif)

I

2

3

4 dst

L.6.4.b. Sinopsis Kasus : Konflik Tambang Emas antara Masyarakat

Penambang dengan

PT. GUNUNG EMASPERKASA

Masyarakat desa Tanjung Intan adalah masyarakat yang memiliki keahlian sebagai

penambang emas. Sejak 20 tahun terakhir sebagian besar masyarakat desa Tanjung

Intan memilih sebagai penambang emas. Sebab penghasilan sebagai Penambang emas

jauh lebih besar dari pekerjaan lainnya seperti berladang dan berkebun. Ekonomi

masyarakat relatif cukup baik bila dibandingkan dengan beberapa desa lainnya yang

terdekat dimana penduduknya sebagian besar berkebun. Besarnya deposit emas di

wilayah desa Tanjung Intan telah mendorong masyarakat lainnya untuk ikut serta

mengadu nasib sebagaI penambang.

Selama ini, sebagian pendatang bekerja dan menambang dengan mengikuti aturan-

aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi meskipun pendatang terus berdatangan

tidak menimbulkan persoalan bagi penambang lokal. Namun persoalan terjadi, ketika

tiba-tiba, ada sebuah perusahaan, PT Gunung Emas Perkasa, melokalisir lokasi

penambangan masyarakat dan mengklaim lokasi penambangan hingga 20.000 ha
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(mencapai beberapa desa). PT Gunung Emas Perkasa langsung mendatangkan alat-alat

berat untuk membangun base camp di hulu sungai Intan dengan melakukan

penebangan pohon pohon yang berada di hutan larangan. Semua teguran masyarakat

tidak dihiraukan.

Padahal selama ini, masyarakat betul-betul menjaga hutan-hutan agar sumber air yang

selama ini dipakai untuk keperluan memasak tidak sampai kering. Sedangkan sungai

Intan adalah daerah penambangan masyarakat saat ini, jadi airnya jelas tidak bisa

digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat menjadi resah. Tanah mereka tiba-

tiba diklaim oleh PT Gunung Emas Perkasa, hutan adat dibabat, dan menyempitnya

areal penambangan yang selama ini mereka usahakan. Selama ini, ada anggota

masyarakat Desa Tanjung Intan juga sudah mengenal beberapa orang dari sebuah LSM

yang sedang bekerja melakukan penelitian tentang sistem penambangan tradisional di

desa itu. Peneliti tersebut sering mengatakan bahwa menambang emas atau bahan

galian lain sesungguhnya ada aturan hukum yang mengatur yakni UU No.ll Tahun

1967 dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Ada departemen yang berwenang,

yakni Departemen Pertambangan dan Energi. Dari sisi lingkungan sebuah perusahaan

yang akan melakukan penambangan harus memenuhi prosedur yang dltetapkan seperti

membuat sebuah studi analisis dampak lingkungan serta memenuhi berbagai proses

perijinan lainnya.

Dengan Informasi yang ada dan terbatas ini, masyarakat mencoba mengembangkan

sebuah strategi dan taktik untuk membela masyarakat desa Tanjung Intan untuk

menghadapi sengketa yang terjadi tersebut !
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L.6.5. 200 Teknik Menekan Lawan

Berikut ini adalah sebuah daftar panjang tentang berbagai tehnik / bentuk aksi yang
dapat dilakukan oleh sebuah kelompok / organisasi / LSM dalam rangka
menyelesaikan konflik. Daftar panjang ini sebagian besar diambil dari buku Roem
Topatimasang, dkk, Menggeser Neraca Kekuasaan, Jakarta, Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), 1997.

Protes dan Persuasi

Pernyataan Resmi
1. Pidato di depan umum
2. Surat pernyataan menentang
3. Maklumat terbuka (deklarasi)
4. Pernyataan dengan mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat
5. Pernyataan sikap khusus terhadap suatu masalah tertentu
6. Petisi kelompok atau masa

Siaran Terbuka
7. Slogan dan karikatur
8. Spanduk dan poster
9. Selebaran dan pamflet
10. Koran dan kalawarta
11. Siaran radio dan televisi
12. Corat-coret tembok atau aspal jalanan dan spanduk dengan balon gas

Perwakilan kelompok

13. Perutusan khusus
14. Kiriman hadiah ejekan (olok-olok)
15. Lobbi kelompok
16. Pagar betis
17. Pemilihan pura-pura

Tindakan Simbolik

18. Penguburan bendera dan umbul-umbul
19. Pakaian simbolik
20. Doa atau sembahyang massal
21. Pengiriman benda-benda simbolik
22. Aksi protes dengan telajang
23. Perusakan harta benda sendiri
24. Penyorotan sinar / cahaya simbolik
25. Pagelaran potrat-potret
26. Corat-coret protes
27. Pemakaian nama atau tanda-tanda baru
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28. Pemakaian suara-suara simbolik
29. Pendudukan suatu tempat tertentu secara simbolik
30. Gerakan atau sikap dasar

Tekanan Perorangan
31. Membayang-bayangi / memata-matai
32. Ejekan / olok-olok
33. Berlagak sok akrab
34. Bersiaga penuh

Drama dan Musik
35. Lawakan singkat
36. Pertunjukan sandiwara atau musik

37. Nyanyi-nyanyi

Upacara
38. Jalan kaki
39. Pawai
40. Upacara Keagamaan
41. Ziarah
42. Iring-iringan kendaraan bermotor
Perkabungan
43. Perkabungan Politik
44. Penguburan pura-pura
45. Penguburan demonstratif
46. Penghormatan di makam taman pahlawan

Rapat Umum
47. Rapat protes atau mendukung
48. Pertemuan protes
49. Rapat atau protes yang disamarkan
50. Diskusi terbuka
51. Keluar ruangan (walk-out)
52. Aksi diam (mogok bicara)
53. Pembatalan penghargaan
54. Penarikan pengakuan / pernyataan

Pembangkangan Sosial

Penghasilan Orang
55. Boikot sosial
56. Boikot sosial selektif
57. Pengacuhan pribadi
58. pengucilan
59. Pencegatan

Pemanfaatan Peristiwa Sosial, Adat Kebiasaan dan Lembaga
60. Penghalangan kegiatan sosial atau olahraga tertentu
61. Boikot atas suatu peristiwa kemasyarakatan
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62. Pemogokan mahasiswa
63. Pembangkangan sosial
64. Penarikan diri dari lembaga sosial tertentu
Pengunduran Diri dari Sistem Sosial
65. Berdiam diri di rumah
66. Penolakan kerja sama total
67. Minggu kerja
68. Menutup diri
69. Pengasingan diri Kolektif
70. Pindah tempat sebagai protes

Perlawanan Ekonomi (Boikot)

Aksi Konsumen
71. Boikot beli
72. Boikot tidak pakai
73. Penghematan / pengurangan pemakaian barang / jasa tertentu
74. Ngemplang sewa / bayar
75. Penolakan bayar pajak
76. Boikot nasional
77. Boikot internasional
Aksi Buruh dan Produsen
78. Boikot oleh buruh
79. Boikot oleh produsen
Aksi Kelas Menengah
80. Boikot para pengecer

Aksi Pengusaha dan Mana jemen
81. Boikot para pedagang
82. Menolak menjual dan membeli
83. Penyegelan toko / kantor / pabrik
84. Penolakan bantuan tehnis
85. Pemogokan umum jaringan

Aksi Pemilik Modal
86. Penarikan deposito Bank
87. Penolakan membayar upah
88. Penolakan membayar utang dan bunga
89. Pemotongan dana bantuan
90. Penolakan penarikan piutang
91. penolakan dana bantuan pemerintah

Aksi Pemerintah
92. Embargo dalam Negeri
93. Pendaftarhitaman para pedagang
94. Embargo para pembeli internasional
95. Embargo para penjual internasional
96. Embargo perdagangan internasional
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Perlawanan Ekonomis (Mogok)

Pemogokan Simbolik
97. Pemogokaan Protes
98. Mogok seketika di tempat, mogok berencana

Pemogokan Pertanian
99. Pemogokan petani
100. Pemogokan buruh tani

Pemogokan Kelompok Khusus
101. Pemogokan buruh
102. Pemogokan narapidana
103. Pemogokan para pengrajin tangan
104. Pemogokan kaum profesional

Pemogokan Buruh Umum
105. Pemogokan tetap dan ajeg
106. Pemogokan di pabrik
107. Pemogokan untuk pernyataan kesetaakawanan
Pemogokan Terbatas
108. Pemogokan sementara
109. Pemogokan dengan rintangan
110. Pemogokan dengan memperalat pekerjaan
111. Pemogokan tak mau diperintah
112. Pemogokan dengan berpura-pura sakit
113. pemogokan karena pemecatan
114. Pemogokan setempat
115. Pemogokan selektif

Pemogokan Aneka Industri
116. Pemogokan umum
117. Pemogokan Berencana

Perpaduan Mogok Dengan kepentingan Ekonomi
118. Pemberhentian kegiatan produksi
119. Penutupan tempat Kerja

Perlawanan Politik

Penolakan Kekuasaan
120. Pencabutan kepatuhan
121. Penolakan pemberian dukungan
122. Pidato dan menulis anjuran untuk menentang
Pembangkangan Rakyat
123. Boikot lembaga perwakilan
124. Boikot pemilu
125. Boikot fungsi dan tugas pemerintah
126. Boikot Kementrian atau lembaga pemerintahan
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127. Mundur dari lembaga pendidikan pemerintah
128. Boikot organisasi yang mendukung pemerintah
129. Penolakan bantuan pada lembaga lembaga pelayanan umum pemerintah
130. Penghapusan tandatangan atau stempel
131. Penolakan menerima penugasan pemerintah
132. Penolakan Pembubaran lembaga yang sudah ada
Penghindaran Keputusan

133. Memperalat pemenuhan tugas / kewajiban

134. Tidak patuh pada saat tidak ada pengawasan

135. Pembangkangan umum

136. Pembangkangan terselubung

137. Menolak hadir dalam pertemuan warga atau hadir dan mengacaukannya

138. Mogok duduk

139. Menolak wajib militer dan deportasi

140. Menyembunyikan diri, melarikan diri, memalsukan identitas

141. Pembangkangan sipil terhadap hukum atau aturan yang dianggap "tidak sah"

Aksi Petugas Pemerintah
142. Penolakan selektif membantu program pemerintah
143. Menutup garis pemerintah dan informasi tertentu
144. Mengelak pemerintah dan memperlambatnya
145. pembangkangan aturan kepegawaian
146. Menolak perintah peradilan
147. Menciptakan kelambanan kerja terhadap lembaga-lembaga
tertentu
148. Memberontak
Aksi Pemerintah di dalam negeri
149. Memperlambat pekerjaan dan menghindari hukum
150. Menolak kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah tertentu
Aksi Pemerintah pada Tingkat Internasional
151. Mengubah status hubungan diplomatik
152. Menunda hubungan diplomatik
153. Menolak pengakuan diplomatik
154. Pemutusan hubungan diplomatik
155. Mengundurkan diri dari organisasi intemasional
156. Menolak keanggotaan dalam badan-badan internasional
157. Pengusiran dari organisasi internasional

Perlawanan Tanpa Kekerasan
Perlawanan Psikologis
158. Permakluman diri untuk melawan tanpa kekerasan
159. Puasa (mogok makan)

 Sebagai tekanan moral
 Mogok makan sesungguhnya
 Satyagraha
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160. Mogok bicara di pengadilan
161. Perlawanan diam
Perlawanan Fisik
162. Mogok duduk
163. Mogok berdiri
164. Mogok jalan
165. Mogok menyeberang jalan raya
166. mogok kerja
167. mogok sembahyang
168. pengepungan secara damai
169. penggrebekan secara damai
170. penyerangan secara damai
171. menyeru secara damai
172. menghalangi secara damai
173. menduduki secara damai
Perlawanan Sosial
174. Membentuk tatanan sosial tandingan
175. Menggunakan fasilitas umum secara berlebihan
176. Mogok sembahyang
177. Mogok omong
178. Pertunjukan teater bawah tanah
179. Membentuk lembaga tandingan
180. Membangun jaringan komunikasi tandingan
Perlawanan Ekonomis
181. Mogok kerja
182. Mogok di tempat
183. Menduduki suatu tempat secara damai
184. Memblokade barang
185. Pemalsuan dengan motif politik
186. Pembelian gelap
187. Pengakuan sejumlah kekayaan
188. Membuang persediaan barang
189. Mengikuti sesuatu secara selektif
190. Menciptakan jaringan pasar alternatif
191. Menciptakan alat transportasi pengganti
192. Menjalin lembaga-lembaga ekonomi tandingan
Perlawanan Politik
193. Membebani sistem pelayanan umum pemerintah dengan tugas berlebihan
194. Menyembunyikan indentitas diri dari mata-mata polisi dan militer
195. Pembangkangan sosial terhadap hukum yang tidak memihak
196. Mengunjungi orang hukuman
197. Menolak total kerjasama atau uluran bantuan apa pun
198. Menolak patuh tanpa harus berontak dengan kekerasan
199. Membakar diri untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
200. Memasang tenda di jalan umum
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L.6.6. Berunding

 Membantu peserta menggunakan kerangka Strategi Menyeimbangkan

Kekuatan

 Membantu peserta memahami proses dan teknik berunding

 Metode : Ceramah Kritis Nara Sumber & Bermain peran (bersandiwara)

 Bahan : Alat Bantu : Rujukan makalah narasumber atau uraian fasilitator,

Formulir Pencatatan Proses Perundingan, Sinopsis Kasus Pohon Berdaun

Emas, Tehnik menghadapi kawan yang sulit, Sinopsis Kasus..

 Waktu : 320 menit

 Proses Fasilitasi :

o Penjelasan Singkat Fasilitator tentang topik yang akan dibahas,

proses dan metode, bahan yang dibagikan dan waktu yang di

butuhkan

o Fasilitator menguraikan pokok bahasan sesuai dengan rujukan yang

ada pada alat bantu atau bila bersedia minta nara-sumber untuk

menyampaikan topik tersebut.

o Kembangkanlah diskusi yang menarik. Ajukan pertanyaan dan /

atau pembahasan dengan menggunakan kerangka pikir Strategi

Menyeimbangkan Kekuatan.

o Minta satu-dua peserta untuk menarik kesimpulan dari uraian

maupun diskusi yang berkembang.

o Lakukan kegiatan membagi peserta menjadi dua orang - dua orang.

Fasilitator menjelaskan apa yang akan mereka lakukan dan aturan

mainnya yakni, ceritanya tidak boleh diketahui satu dengan yang

lain. Fasilitator membagikan sebuah cerita tentang "Pohon

Berdaun Emas".

o Fasilitator memberi kesempatan peserta untuk membaca.
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o Fasilitator mempersilakan setiap pasangan untuk memulai sebuah

proses negosiasi.

o Fasilitator memandu diskusi dengan pertanyaan sebagai berikut;

Persetujuan macam apa yang telah dibuat ? Apakah anda memiliki

informasi yang cukup untuk dan selama bernegosiasi? Mengapa ?

Kapan anda betul-betul Memiliki kebutuhan berbeda untuk pohon

yang sama ? Adakah sesuatu perubahan jika anda tidak duduk dan

mendiskusikan kepentingan anda?

o Fasilitator menjelaskan proses selanjutnya; Bagikan Alat Bantu

pada para peserta; Bagi peserta dalam kelompok kelompok

sebagai berikut :

 Kelompok 1 :

 Masyarakat (1,2, dan 3)

 Pendamping Masyarakat

 Kelompok 2 :

 Pengusaha

 Penasihat Hukum Pengusaha

 Kelompok 3 : Pemerintah

 Kelompok 4 : Wartawan

 Kelompok 5 : Pengamat Proses

o Fasilitator memberi kesempatan pada peserta mempelajari bahan

yang dibagikan. Persilakan peserta mempraktek tiga tahap

perundingan, yakni;

 Tahap ke-1 : Pra (sebelum) berunding, apa yang harus

dipersiapkan;

 Tahap ke-2 : Pada saat berunding, apa saja yang harus

dipersiapkan dan disepakati;
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 Tahap ke-3: Setelah perundingan dilakukan, apa yang

harus diper hatikan selanjutnya (membawa ke perundingan

selanjutnya atau memantau, mengawasi hasil perundingan

agar dilaksanakan dan dipatuhi.

o Mintalah peserta merefleksikan pengalamannya. Tanyalah terlebih

dahulu perasaan yang di alami, kesulitan yang dihadapi, dan

sampai pada penjelasan mengenai perilaku berunding, serta hasil

yang diperoleh.

o Mintalah pengamat menyampaikan catatannya, agar kesemua

peserta dapat mengevaluasi proses perundingan dengan lebih baik.

Berikan penekanan pada ungkapan yang penting. Minta beberpa

peserta untuk menarik kesimpulan dan pelajaran dari topik-topik

ini.

L.6 .6 .a . Apa Berunding i tu ? (Rujukan fasilitator / makalah singkat

narasumber)

Secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya dari dua pihak atau lebih untuk

membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Dalam pengertian yang

spesifik, berunding adalah sebuah cara untuk menghadapi dan mengelola konflik.

Bila kita akan terlibat dalam sebuah perundingan maka sebaiknya kita

memperhatikan sebuah kata bijak dari J.F Kennedy yang menyatakan dengan

lugas : Jangan takut berunding dan Jangan berunding karena takut !! .

Perundingan adalah salah satu jalan menuju pada sebuah upaya penyelesaian

konflik. Ketidakmauan para pihak untuk berunding adalah sebuah petunjuk bahwa

mereka sesungguhnya tidak ingin menyelesaikan konflik atau sesungguhnya

memang tidak tidak siap menuju pada sebuah perundingan.

Dalam praktek, menuju ke sebuah perundingan tidaklah mudah. Biasanya banyak

pertimbangan agar para pihak mau duduk bersama dan berunding. Sebab sangat

banyak faktor yang menghambat upaya-upaya terjadinya sebuah perundingan.
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Ada beberapa faktor yang bisa kita kenali sebagai penghambat terciptanya sebuah

perundingan adalah;

a. Posisi ( Kekuatan atau Power).

Perundingan akan sulit dilakukan apabila kekuatan para pihak tidak seimbang,

yang satu sangat kuat sedangkan yang lain sangat lemah. Dalam berbagai konflik

yang terjadi di Indonesia, biasanya pihak yang lemah adalah rakyat.

b. Kondisi / fakta lapangan (ekonomi, sosial, budaya).

Yang sering terjadi adalah masyarakat mengalami kesulitan untuk membawa

pihak perusahaan ke meja berundingan untuk membicarakan masalah yang timbul.

Hal ini paling tidak ada beberapa penyebab. (1) jika fakta yang ada di lapangan

tidak mendukung, bukti-bukti empirik tidak terdokumentasi dengan baik,

masyarakat yang menuntut pada perusahaan hanya sekelompok orang saja,

keinginan masyarakat berbedabeda (artinya masyarakat tidak terorganisir). Isu atau

masalahnya terisolasi sehingga tidak terdengar oleh pihak lain sehingga pihak

perusahaan mengganggap enteng tuntutan masyarakat; (2) ada dukungan yang

sangat kuat dan tidak semestinya (tidak proporsional) dari birokrasi atau

pemerintahan daerah dan pusat serta (3) adanya tingkat represi yang sangat

berlebihan dari militer dan polisi.

Lalu, Bagaimkana caranya agar pihak lain itu mau diajak masuk dalam
perundingan ?

Berdasarkan pengalaman, ada tiga tahap yang harus diperhatikan, yakni;

o Pra Perundingan

o Proses Perundingan

o Pasca Perundingan

Pra Perundingan

o Masyarakat harus betul-betul mengorganisir diri.

o Adanya Strategi yang dirancang secara sungguh-sungguh. (Lihat materi

Strategi dan taktik)

o menjalankan aksi-aksi yang membuat gerah pihak lain. Sehingga kemudian
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ia berfikir bahwa ia harus segera bicara dengan orang-orang atau

masyarakat yang sedang melakukan aksinya. Sebab, kalau tidak akan

mempengaruhi kinerja perusahaan. sebagai "legitimasi" dan penciptaan

"realitas sosial" bahwa memang ada masalah.(lihat 200 aksi dalam materi

strategi dan taktik)

o Mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis seperti;

a. mempersiapkan tuntutan bersama (harus disusun secara partisipatif)

b. bahan-bahan yang akan digunakan untuk berunding;

c. siapa yang akan menjadi juru runding

d. menetapkan tempat dilakukan perundingan

e. mempersiapkan dokumentasi

Proses Perundingan.

o Di dalam Arena Perundingan

o Mempersiapkan mental dan teknik berunding. Dalam tehnik

berunding yang paling penting adalah mampu berkomunikasi dengan

baik. Seperti mendengar dengan kritis setiap pembicaraan yang

berkembang, mengembangkan pertanyaan pembuka dan

pertanyaan penutup. Setelah itu mengkerangkakan kembali

seluruh proses perundingan dan membuat sebuah pernyataan

kesimpulan serta menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya

sehingga tidak terbaca dalam tampilan wajah kita. Setelah itu

adalah bagaimana kita memahami siapa yang berada dihadapan

kita ? bagaimana tipe orang yang berunding dengan kita ?

o menetapkan tata cara perundingan

o menetapkan apa saja yang akan dirundingkan

o mencermati hal-hal yang bisa mendukung perundingan

o bila perundingan akan dilanjutkan, waktu dan tempat harus

ditentukan dan disepakati saat itu juga. Atau jika tidak harus

mendapat persetujuan bersama.
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o Diluar Arena Perundingan.

o bila sejak awal diketahui bahwa perundingan tersebut terjadi

karena adanya tekanan-tekanan yang dilakukan selama ini, maka

ketika proses perundingan berlangsung tekanan tersebut jangan

sampai kendor. Yang perlu diubah adalah model keterlibatannya.

Pasca Perundingan

o pelasanaan hasil perundingan

o evaluasi proses perundingan

Beberapa Saran yang Baik

Kesepakatan akan dapat dibangun dengan mendayagunakan kerja sama

(kolaborasi) dan kompromi. Diskusi yang terbuka membuka kesempatan atau

kemungkinan yang sangat besar untuk bekerja sama dalam mengungkap masalah

dasar yang timbul dan menyelesaikannya. Ada keuntungan ekonomi dan sosial

dalam penggunaan berunding/ negosiasi sebagai model untuk menyelesaikan

konflik. Negosiasi dapat memperbaiki hubungan-hubungan sosial yang buruk,

sekaligus mendorong dan membangun rasa saling percaya.

(Diolah dari the Talia, Tree Case by Resolve, Washington D.C.1992)

L.6.6.b. Formulir Pencatatan Proses Perundingan

No
Sepakat secara

buat

Ado kemungkinan untuk

Disepakati

Tidak ada kemungkinan

untuk disepakati

1
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2

3

4

L.6.6.c. Sinopsis kasus : Pohon Berdaun Emas

DR. Iwan

Anda adalah DR. Iwan, direktur dari perusahaan"Kesehatan Alam", suatu

perusahaan bioteknologi. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk

mengembangkan obat-obatan baru dari hasil hutan non kayu. Perusahaan

kesehatan alam baru saja menerima paten baru untuk obat yang diambil dari

daun-daun "pohon berdaun emas". Obat ini bisa mencegah dan mengobati suatu

penyakit radang otak yang sangat berbahaya, dan sudah menyebabkan ribuan anak

kecil meninggal dunia. Walaupun jumlahnya masih terbatas tapi kasus ini telah

muncul di Indonesia, dan sudah menyebar dengan cepat tahun lalu. Departemen

Kesehatan sudah meramalkan bahwa pada musim hujan yang akan datang,

penyakit ini bisa menyebar pada 35% penduduk Indonesia.

Pohon berdaun emas jenis pohon cepat tumbuh, namun belum pernah diperjual

belikan secara komersial. Sekarang tanaman pohon berdaun emas yang paling

luas ada di suatu taman konservasi alam, dan pohon itu dilarang untuk ditebang

karena sudah langka. Anda sudah mencoba mencari lokasi alternatif dimana
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pohon itu tumbuh, agar dapat diambil daun-daunnya untuk memproduksi obat

sebelum musim hujan yang akan datang. Staf anda yang kreatif ternyata telah

menemukan sejumlah besar tanaman pohon berdaun emas sejumlah 4000 batang,

di suatu tanah milik perusahaan "Rimba Raya“. Anda ingin mengajukan tawaran

untuk membeli pohon tersebut. Akan tetapi, anda baru saja menerima telpon dari

Bapak Sudomo pemilik Perusahaan Rimba Raya, yang memberitahu anda bahwa

DR. Linda, Direktur dari perusahaan Kesehatan Inovatif, saingan anda dibidang

bioteknologi juga ingin membeli pohon berdaun emas. Bapak Sudomo memberi

tahu anda bahwa dia tertarik dengan anda, tetapi karena ini bisnis, dia hanya akan

menjual pohon - pohon itu kepada penawar yang paling tinggi.

Situasi ini sangat tidak menyenangkan, karena anda dan DR.Linda mernpunyai

sejarah persaingan. Dulu anda pernah dituduh oleh DR.Linda soal hak paten. Anda

tahu bahwa posisi anda sangat kritis dan anda harus memenangkan persaingan ini.

Anda juga tahu bahwa anggaran anda hanya Rp 2,7 milyar. Sesudah berpikir

beberapa kali, anda memutuskan untuk berbicara dahulu dengan DR. Linda. Hal

yang perlu dipertimbangkan DR. Iwan :

o Tentukan rentang harga yang anda tawarkan untuk mendapatkan

pohon,berdaun emas.

o Pertimbangkan juga untuk membayar DR.Linda, agar ia tidak membeli

pohon berdaun emas, atau kembangkan alternatif baru.

o Usulkan apa yang anda miliki jika negosiasi dengan DR.Linda mengalami

kegagalan.

(Diadaptasi darI kasus Golden Tree. RECOFT. Thailand).

DR. Linda

Anda adalah DR.Linda, direktur dari perusahaan "Inovasi Sejahtera", sebuah

perusahaan yang membuat obat-obatan baru; dari hasil hutan non kayu.

Perusahaan inovasi kesehatan baru saja menyampaikan aplikasi untuk paten obat

yang dibuat dari pohon berdaun emas. Obat ini bisa menyembuhkan suatu jenis
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penyakit malaria yang sangat berbahaya dan sudah menyebar di seluruh Asia. Dari

data terbaru, sudah ribuan orang tewas di Indonesia akibat penyakit malaria ini.

Pohon berdaun emas belum pernah diperjualbelikan secara komersial, walaupun

jenis pohon ini relatif cepat dewasa. Sekarang areal tanaman yang paling luas ada

di tangan konservasi alam, dan pohon itu dilarang ditebang karena sudah langka.

Anda menerima telepon pagi ini dari Kepala Departemen Kesehatan Nasional.

Katanya penyakit malaria itu sudah sangat berbahaya, dan pemerintah sudah

membuat deklarasi darurat nasional. Kebutuhan untuk segera mendistribusikan

obat malaria ini sudah sangat mendesak dan kritis. Anda senang dengan berita

sudah kritisnya kebutuhan untuk obat ini. Karena dengan demikian perusahaan

anda akan mendapat keuntungan sangat besar. Tetapi anda juga khawatir dengan

ketidakmampuan anda untuk mensuplai seluruh permintaan nasional karena stok

obat sangat terbatas.

Anda harus menemukan kulit pohon berdaun emas yang cukup untuk

memproduksi obat ini. Staf anda memberitahu bahwa ada suatu area tanaman yang

cukup besar dengan 4000 batang pohon berdaun emas di suatu tanah milik

perusahaan Rimba Raya. Diperkirakan dengan tanaman sebanyak itu, bisa

diproduksi obat selama 6 tahun.

Akan tetapi staf anda juga baru tahu bahwa DR.Iwan, Direktur Perusahaan

Kesehatan Alami, saingan anda di bidang bioteknologi; juga sedang bernegosiasi

untuk membeli

pohon berdaun emas tersebut. Anda cepat menelpon kepada pemilik perusahaan

tersebut yaitu Bapak Sudomo, dan dia menjawab bahwa dia ingin menjual

tanaman tersebut kepada siapa yang mengajukan penawaran tertinggi.

Situasi ini sangat tidak menyenangkan, karena anda dengan DR.Iwan mempunyai

hubungan yang saling bersaing. Dulu sudah pernah ada saling tuduh soal hak

paten. Anda tahu bahwa demi kepentingan nasional, kemenangan atas proses

tawaran yang sangat penting. Tetapi anda juga tahu bahwa anggaran anda sangat

terbatas yaitu hanya Rp 1,35 Milyar.
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Sesudah berpikir bebrapa kali, anda memutuskan bahwa kalau anda menjelaskan

kepada DR.Iwan tentang keperluan yang sangat mendesak untuk obat-obatan, DR.

Iwan mungkin akan menyerah dan tidak akan melakukan perang penawaran. Anda

memutuskan demi kepentingan kemanusiaan anda akan benegosiasi dengan

DR.Iwan. Hal yang harus dipertimbangkan oleh DR.Linda

o Tentukan rentang harga yang akan anda tawarkan untuk mendapatkan

pohon berdaun emas.

Pertimbangkan juga untuk membayar DR.Iwan agar ia tidak membeli pohon

berdaun emas, atau kembangkan alternatif baru.

Usulan apa yang anda miliki, jikalau negosiasi dengan DR.Iwan mengalami

kegagalan.?

L.6.6.d. Bahan Bacaan: Bagaimana menghadapi teman yang sulit kerjasama ?

Si Diktator yang Otokratis

Mereka adalah:

 Terus mengontrol dengan cara menekan orang lain (mengintimidasi).

 Memerintahkan dari pos komando (mengontrol).

 Cepat marah dan sulit diprediksi (cepat menyerang).

 Tidak suka dengan ketidakjelasan / perubahan yang bukan dibuatnya sendiri

(suka menilai).

 Tidak mau menerima pikiran yang tidak sama / berlawanan dengan ide mereka

(kaku).

Bagaimana menghadapi orang ini:

o Tetap berpegang pada posisi kita: Bukan berarti menyerang kembali. Kita

berusaha tetap teguh pada posisi atau ide kita.

o Tunggu sampai kondisi yang paling buruk selesai. Jika sang diktator keras,

marah, dan tidak terkontrol, keadaan itu bukan saat yang baik untuk

berusaha/mencoba memperjuangkan ide atau poin kita.

o Memperhatikan ego mereka. Mengingat citra dirinya yang sedang
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terancam, dia tidak akan terbuka untuk mendengar kita, hingga ego

mereka diterima lebih dulu.

o Berusaha untuk menarik perhatian. Melakukan sesuatu agar mereka

terpaksa mendengar kita.

o Menghindarkan argumentasi. Jangan berargumentasi langsung dengan

mereka.

Si Pemberi Saran Kritis.

Mereka adalah:

 Memaparkan opini seolah-olah mereka mengetahui semua hal tentang suatu

subyek (know-it-all).

 Bicara dengan menganggap enteng orang lain, berpenampilan dingin, seolah-

olah ada yang selalu istimewa dari apa yang mereka ketahui (superior).

 Tidak memberi kesempatan untuk perbedaan pendapat (tertutup).

 Susah dipengaruhi, ketika mereka telah membuat keputusan (keras kepala).

 Selalu menyalahkan orang, apabila keputusan mereka ternyata salah/gagal

(kritis).

Bagaimana menghadapi orang seperti ini:

o Kita harus memiliki Informasi dan fakta yang lengkap. Persiapan yang

matang sangat penting. Sebelum pertemuan, bila kita tidak sesuai pendapat

dengan mereka, pastikan sudah belajar terlebih dulu.

o Buktikan bahwa kita mendengar mereka. Ego seorang pemberi saran kritis

(PSK) selalu dibalut dengan apa yang dibicarakannya. Pastikan untuk

mengulangi secara lisan pembicaraan awal mereka.

o Hormati mereka: Pastikan bahwa kita menghargai dan menghormati ide-ide

mereka.

o Bertanya: formulasikan pertanyaan kepada mereka, dengan poin-poin yang

sebenarnya berlawanan dengan posisi mereka; presentasikan ide-ide

alternatif anda sebagai tambahan pikiran, bukan sebagai tandingan dari

pikiran mereka.
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o Berikan "kredit" atau pengakuan kepada mereka: Jika tepat, berikan

pengakuan kepada analisis mereka yang kritis dan ahli, sebelum

meneruskan diskusi.

Si Penikam dari Belakang

Mereka adalah :

 Menyerang dari belakang anda - tidak secara langsung.

 Memakai cara seperti menghina, mengkritisi dengan cerita yangtidak benar /

rumor (menikam dengan menggunakan kata-kata).

 Pura-pura bahwa anda tidak melakukan apa-apa (menyembunyikan).

 Suka mencari banyak teman sebelum menyerang (membangun aliansi kontra).

Bagaimana menghadapi orang ini:

o Harus menghadapi mereka: Tangkap mereka di saat sedang melakukan

kegiatan tu. Jangan biarkan mereka merasa lulus dari serangan.

o Antisipasi bahwa mereka tidak akan mengaku; bersiaplah bahwa respons

mereka menolak. Jangan buat pertengkaran, cukup mereka mengetahui,

dirinya sudah tertangkap basah.

o Ajak mereka: beritahu bahwa anda telah mendengar kritik atau statemen

yang tajam dari mereka. Amanati tingkat persetujuan mereka.

o Beri jalan keluar: jangan ancam balik orang-orang seperti ini di depan

umum. Beri jalan untuk "save face" atau keluar, dan dihadapi langsung

secara pribadi.

Si Pencari Kesalahan

Mereka adalah :

 Cenderung mengkritisi semua dan apa saja yang ada sekitar mereka

 Menggunakan kata-kata yang bernada menuduh/menyalahkan seseorang, dan

bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk itu (menyalahkan).

 Sepertinya menemukan banyak sekali permasalahan atau daftar permasalahan

yang tidak selesai (tidak berhenti).
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 Menganggap bukan persoalan mengeluhkan kerabat kerja; juga nantinya

mengeluhkan anda kepada kerabat kerja yang sama.

Bagaimana menghadapi orang seperti ini

o Jangan setuju: Belajar bagaimana mengarahkan diskusi dengan

pernyataan-pemyataan yang punya keterbatasan atau prioritas lain.

o Jangan dihiraukan: meminimalkan keluhan mereka dengan memfokuskan

diskusi pada ide-ide yang penting, dan tidak memperhatikan kritik orang.

o Memojokkan/konfrontasi: Cari kesempatan untuk langsung menghadapi

mereka secara pribadi, terutama pada saat kritikkritik mereka sedang

merusak hubungan yang baik.

o Menekankan solusi: Secara konsisten, memberikan pertanyaan yang tajam

dan berorientasi kepada solusi.

Si Tutup Mulut

Mereka adalah :

 Tidak mau bicara atau memberikan informasi waktu berdiskusi (menutup diri).

 Jawaban mereka hanya berupa satu kata (one word answer).

 Tidak memberi alasan mengapa mereka diam, walaupun ditanya (misterius).

 Terus-menerus tidak mau ikut dalam pembicaraan dan mengatakan "saya

tidak tahu" atau kalimat yang berarti sama.

Bagaimana menghadapi orang seperti ini:

o Apa, bagaimana, kapan? Bertanya kepada orang itu dengan pertanyaan

yang tidak cukup hanya dijawab dengan "ya" atau "tidak".

o Dilihat terus dan ditunggu: ekspresikan wajah selalu terbuka menunggu

(menunjukkan bahwa anda akan menunggu sampai mendapat jawaban).

o Jangan selamatkan: jangan intervensi atau berusaha membantu mereka

dari tekanan. Coba menghitung sambil menunggu.

o Bicarakan soal kurang bicara: Pindah dari substansi ke proses. Diskusikan

tentang apa yang membuat mereka diam.

o Jangan biarkan mereka lepas: Apabila waktu sudah habis, yakinkan

mengatur waktu untuk pertemuan baru.
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Si Pelamban yang Santai

Mereka adalah:

 Enggan atau tidak mau memberikan komitmen jika berhadapan dengan

keputusan sulit. Konsekuensinya membuat suatu proses menjadi lamban atau

tidak berjalan..

 Mudah menyatakan setuju - semua kelihatan baik - tetapi mereka tidak

mengalami kemajuan.

 Keinginan untuk disukai dan dibenarkan oleh orang lain sangat kuat, dan selalu

mau melakukan apa saja untuk mendapatkan pembenaran itu (sensitif).

 Menerima suatu keadaan, meski kemudian akan mendapat dorongan/support .

Bagaimana menghadapi orang seperti ini:

o Beri keyakinan: buat suatu kondisi menjadi gampang bagi mereka untuk

mengatakan tidak setuju atau untuk mengemukakan masalah.

o Bantu membuat keputusan: bantu mereka untuk membuat prioritas, jika

mengalami kesulitan dalam mengambil suatu keputusan.

o Dalami: mungkin ada persoalan yang dipendam oleh orang bersangkutan

secara pribadi. Belajarlah bagaimana persoalan itu dapat diungkapkan

dan diselesaikan.

o Hati-hati dengan komitmen yang terlalu banyak. Orang ini mungkin

menyenangi semua keadaan yang berlaku setiap saat, ini bisa menjadi

ouercomitted.

o Menguatkan: Jika sudah mencapai keputusan, berikan dukungan dengan

sumber daya dan semangat.

L.6.5.e.Sinopsis Kasus

Masyarakat Desa Bukit I

Adalah pihak yang dirugikan oleh perusahaan PT Hutan Alam Raya

karena tanah dan kebunnya diserobot oleh pihak perusahaan tanpa ganti rugi satu
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rupiahpun. Sampai saat ini sudah ada 20.000 ha tanah yang sudah diambil

perusahaan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat Desa Bukit II

adalah pihak yang selama juga dirugikan oleh PT. Hutan Alam Raya

karena perusahaan terebut juga mengambil tanah dan menebangi pohon

untuk dijadikan base camp. Tanah dan pohon-pohon diambil tanpa ganti

rugi tapi pihak perusahaan berjanji akan memasukkan masyarakat desa

Bukit II sebagai karyawan perusahaan. Namun sampai saat ini tidak satu

pun masyarakat desa Bukit II yang sudah diterima sebagai karyawan.

Masyarakat desa Bukit III

Masyarakat desa Bukit III sesungguhnya tidak terganggu oleh adanya PT.

Hutan Alam Raya. Bahkan sebagian besar gadis-gadis desa Bukit III

menjadi buruh di Perusahaan itu. Namun akhir-akhir masyarakat desa

Bukit III juga resah, karena banyak gadis-gagis desa Bukit III yang bekerja

di perusahaan itu banyak yang hamil diluar nikah dan mengkonsumsi

obat-obat terlarang. Dimana kondisi seperti itu tidak pernah terjadi.

Pendamping Masyarakat

Selama ini ia telah mencoba mengorganisir masyarakat desa Bukit I, II

dan III. Dalam kesempatan ini ia mencoba untuk bersama-sama

membicarakan apa yang mereka inginkan dari pihak perusahaan.

Pemilik Perusahaan PT.Hutan Alam Raya

Pemilik perusahaan pada prinsipnya tetap ingin mengembangkan

investasinya di desa bukit I dan II. Untuk itu ia bersedia berunding dengan

masyarakat untuk mencari jalan untuk mengatasi masalah yang timbul.

Sebab ia juga kuatir, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang nekad
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membakar perusahaan karena pihak perusahaan menutup mata untuk

menyelesaikan masalahnya. Namun dilain pihak pihak perusahaan tidak

mau mengganti rugi tanah desa Bukit I sebab tanah tersebut menurut pemerintah

(Pemda) adalah tanah negara.

Penasihat Hukum Perusahaan

Pada dasarnya ia setuju dengan pemilik perusahaan untuk bersedia

berunding untuk menyelesaikan masalah dengan catatan masyarakat mau

menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Dalam hal ini, penasihat hukum

perusahaan juga menyarankan untuk melibatkan pihak pemda dan dephutbun

untuk membantu menjelaskan.

Pemda

Dalam hal ini pihak Pemda sesungguhnya mempunyai tugas untuk

mensukseskan program perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit

yang saat ini sedang menjadi ekspor andalan Indonesia. Perusahaan PT

Hutan alam Raya juga juga telah berperan besar dalam meningkatkan

pendapan asli daerah di kabupaten tersebut. Dalam pandangan Pemda

tanah yang diambil oleh PT Hutan Alam Raya adalah tanah negara. Oleh

karena itu pihak perusahaan tidak perlu memberikan ganti rugi pada

masyarakat Bukit I

Dephutbun

Sesungguhnya pihak Dephutbun telah memberi ijin pada pihak PT Hutan Alam

raya untuk mengembangkan areal perkebunannya seluas 30.000 ha sesuai dengan

lokasi yang sekarang dipermasalahkan. Perluasan Perkebunan tersebut juga sejalan

dengan perencanaan pengembangan wilayah. Dimana di kabupaten ini memang

diperuntukkan untuk pengembangan perkebunan khususnya perkebunan kepala

sawit.

Wartawan

Beberapa waktu yang lalu masalah tanah antara masyarakat desa Bukit I
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dan II versus PT Hutan Alam Raya dimuat di media massa. Pada waktu

itu, wartawan dari harian AHA Post dindang ke lokasi dan kemudian yang

memuat berita kasus itu. Oleh karena itu, ketika ada tanda-tanda akan dilakukan

perundingan, masyarakat dengan sengaja sengaja mengundang wartawan untuk

ikut terlibat proses perundingan.

Pengamat Proses

Pengamat proses tidak ikut terlibat dalam proses bermain peran

(bersandiwara) namun ia mengamati jalannya proses perundingan yang

berlangsung. Kemudian ia memberikan catatan-catatan penilaian tentang

proses perundingan dengan segala prediksinya. Perundingan akan terus

berlanjut atau tidak mengapa ?
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L.7. Perencanaan Tindak Lanjut

 Membantu peserta membuat perencanaan tindak lanjut yang realisitik mengenal

Konflik Sumberdaya Alam yang sedang dihadapi dan ditanganinya.

 Metoda : Diskusi Kelompok - Pleno

 Bahan: Alat bantu: Contoh Matriks Tindak Lanjut Guntingan Karton wama-wami

 Waktu: 120 menit

 Proses Fasilitasi :

o Penjelasan singkat fasilitator tentang Topik yang akan dibahas, Prosesnya

(metode); Bahan-bahan yang dibagikan; waktu yang dibutuhkan.

o Fasilitator kemudian membagikan gunting karton kecil pada para peserta

pelatihan untuk menuliskan : apa yang harus dikerjakan setelah selesai

pelatihan ini (dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi)

o Satu karton hanya berisi satu usulan, tidak boleh lebih. Jawaban ditulis

dengan huruf balok Usulan sebaiknya singkat dan jelas setiap peserta

diberi 4-5 karton kecil untuk menuliskan usulannya.

o Beri kesempatan peserta untuk berfikir dan menulis apa yang penting untuk

dilakukan

o Fasilitator mengumpulkan semua karton dan mulai menempelkan di dinding

dengan sekaligus mengklasifikasi (kurang lebih);

 Membangun Institusi (mengorganisir diri)

 Pengembangan kapasitas aktivis (pendidikan, training dan studi

banding d1l.)

 Jaringan

 Pembelaan kasus dengan media-media strategis yang dipilih

 Dll.
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o Fasilitator menawarkan pada para peserta untuk memilih tindak lanjut yang

memang penting dan menjadi kebutuhan peserta. Biasanya pilihan itu tidak

banyak, yakni 3-4 pilihan program yang paling penting dari tiap tiap

kelompok. Berdasarkan usulan program, fasilitator membagi peserta dalam

kelompok. Tiap-tiap kelompok bertugas untuk merumuskan program ke

dalam bentuk bentuk kegiatan yang jelas dan konkrit. Sebelum diskusi

kelompok dimulai, fasilitator memberikan rambu-rambu untuk membuat

sebuah kegiatan, yakni

 spesifik

 dapat dicapai (tidak bombastis)

 terukur (ada indikatornya)

 ada batas waktu

 Minta peserta menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Beri komentar pembahasan,

terutama mengenai layak-tidaknya rencana itu dijalankan.

 Fasilitator menarik sejumlah pelajaran berkaitan dengan rencana tindak lanjut ini.


