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BAGIAN PERTAMA 

MEMBANGUN SUASANA AWAL 
 

Pengantar 
 

 Memulai sesuatu kegiatan diperlukan suasana yang rileks, cair dan penuh 
kegembiraan. Di dalam proses pelatihan, perlu dibangun suasana awal yang mengasyikkan 
tanpa beban.  Kata pepatah, “tak kenal maka tak sayang” menjadi kata kunci untuk 
memulai pelatihan. Kebutuhan saling mengenal di antara peserta, fasilitator, dan panitia 
penyelenggara mesti dilakukan dalam suasana yang akrab. Di sinilah pentingnya terbangun 
hubungan impersonal yang baik dari sekian perbedaan latar belakang yang dimiliki. 
 
 Setelah seluruh peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara terbangun suasan yang 
akrab, rileks, dan bersahabat akan muncul harapan-harapan yang diingin kan dalam proses 
pelatihan. Harapan-harapan itu sejak awal direfleksikan  dalam pelatihan dalam suasana 
kebersamaan. Tidak saja harapan-harapan, kekhawatiran pun akan terungkap setelah 
mengikuti proses pelatihan. Kekhawatiran muncul karena akan adanya ide, gagasan, nilai-
nilai, dan norma-norma baru yang akan didapat dalam proses pelatihan sehingga diperlukan 
kesiapan mental untuk menerima atau menolaknya. 
 
 Eksplorasi “Membangun Suasana Awal” akan menemukan beberapa hal yang 
mendasar, semisal suasana kebersamaan, motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan, 
kecenderungan mataeri-materi pelatihan, dan hal-hal teknis yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelatihan dan orientasi program yang akan dijalankan. 

 
1. Perkenalan 
Tujuan 
1. Peserta, fasilitator, dan panitia saling mengenal data pokok pribadi (nama, usia, asal 

daerah, latar pendidikan, organisasi, hobby, dll.) 
2. Menghilangkan kecanggungan dan jarak psikologis antara panitia, peserta, dan 

fasilitator agar dapat terbina kerjasama yang solid antara tiga unsur tersebut. 
3. Menggali harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran peserta terhadap 

pelatihan yang sedang diiukuti dan untuk selanjutnya menjadi bahan acuan bagi 
proses penyelenggaraan pelatihan dan program ETP. 

 
Pokok bahasan 
1. Perkenalan diri semua pihak yang terlibat dalam pelatihan (peserta, fasilitator, dan 

panitia) 
2. Membangun kebersamaan antarunsur dalam forum 
3. Pengalaman-pengalaman peserta yang dimungkinkan akan mendinamisir pelatihan. 
 
Metode 
Curah pendapat 
 
Bahan bacaan 
Jadual Pelatihan 



 3 

 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, potongan kertas, dan spidol 
2. Alat tulis 
 
Durasi 
120  menit  
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator  memulai sesi dengan menjelaskan tentang tujuan dan target kegiatan 

secara singkat. 
2. Fasilitator mulai membagi sesi ini dalam dua bagian (perkenalan dan kontrak belajar)  
3. Fasilitator mulai bagian perkenalan dengan menuliskan apa saja yang akan 

diperkenalkan oleh setiap peserta di kertas plano seperti nama, institusi, asal, alamat, 
status, dll. 

4. Fasilitator meminta peserta untuk memperkenalkan diri secara singkat sesuai apa 
yang tertera dalam kertas plano.  

5. Fasilitator meminta peserta satu persatu menceritakan pengalamannya terkait 
dengan konflik yang dialami di daerahnya dan bagaimana sikap dan posisi mereka 
serta apa ada inisatif untuk mengupayakan perdamaian. 

6. Setelah selesai peserta mengeksplorasi pengalaman di daerahnya, fasilitator membuat 
catatan penting di kertas plano.  

7. Fasilitator meneruskan bagian kontrak belajar dengan memaparkan alur kegiatan, 
jadwal serta tata tertib tentatif, dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat dari 
masing-masing tersebut.  

8. Setelah itu, fasilitator mengajak peserta untuk membahas jadwal tentatif dan bentuk 
metode kegiatan sebagai aturan main kegiatan. 

9. Fasilitator menutup sesi. 
 
2. Kontrak Belajar  
Tujuan 
1. Mengidentifikasi harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran peserta terkait 

dengan proses pelatihan.  
2. Menyepakati jadwal, suasana forum, dan  tata tertib pelatihan. 
 
Pokok Bahasan 
1. Orientasi belajar (membangun visi dan misi, identitas forum dan kebersamaan). 
2. Mengenalkan metode-metode pelatihan dan kegunaan metode dalam pelatihan 
3. Kesepakatan belajar (membuat jadual pelatihan, tata tertib, dan kesepakatan-

kesepakatan lainnya. 
 
Metode 
Curah Pendapat 
 
Peralatan 
1. Kertas plano, spidol, meta plan, potongan kertas 
2. Alat tulis  
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Durasi 
240 menit 
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dan target kegiatan secara singkat. 
2. Fasilitator memaparkan alur kegiatan, jadwal serta tatib tentatif, dilanjutkan dengan 

menjelaskan secara singkat dari masing-masing tersebut. 
3. Melalui meta plan, peserta diminta menuliskan harapan dan kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan. Setelah meta plan terisi, peserta menempelkannya di depan. 
4. Fasilitator bersama peserta mengidentifikasi dan menklasifikasi kartu-kartu yang 

tertempel di depan menjadi beberapa kelompok.   
5. Dipandu fasilitator, peserta membahas hasil identifikasi dan klasifikasi di atas, 

sehingga menjadi harapan dan kebutuhan bersama yang juga harus diwujudkan secara 
bersama-sama. 

6. Setelah itu, fasilitator mengajak peserta untuk membahas jadwal tentatif dan bentuk 
metode kegiatan sebagai aturan main kegiatan. 

7. Fasilitator menutup sesi. 
3. Orientasi  Program 
Tujuan 
1. Peserta mengetahui latar belakang, struktur, alur, tujuan, dan segala ihwal program 

ETP. 
2. Peserta memahami dan memiliki kesamaan persepsi tentang program ETP 
 
Pokok bahasan 
1. Alur, struktur, dan tujuan program ETP 
2. Mengapa program ETP harus ada? 
 
Metode 
Ceramah dan dialog 
 
Bahan bacaan 
Alur kerja program 
 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, spidol 
2. LCD 
3. Alat tulis untuk Peserta 
 
Durasi 
90  menit 
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan targetnya.  
2. Fasilitator mempersilahkan Pelaksana Program untuk menjelaskan alur, struktur, dan 

tujuan akan dicapai dalam program 



 5 

3. Fasilitator membuat catatan-catatan untuk  memberi fokus dan menajamkan apa 
yang hendak diklarifikasi. 

4. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk mengklarifikasi apa yang telah 
disampaikan Pelaksana Program. 

5. Fasilitator  mempersilahkan Pelaksana Program untuk menjawab pertanyaan peserta 
satu persatu. 

6. Fasilitator menutup sesi ini. 
 

Bahan Bacaan 1 
Bahan Bacaan 1 

 
Program Pengembagan Kesetaraan, 

Toleransi, dan Perdamaian di Kalangan Tokoh Agama 
dan Tokoh Adat Muda 

 
Dasar Pemikiran 

 Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis, dan kelompok-
kelompok sosial yang dimiliki. Kemajemukan ini merupakan keniscayaan sosial di bumi 
nusantara ini. Namun dalam prakteknya, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia 
terkadang tidak dikelola dengan baik, sehingga memunculkan konflik sosial, terutama 
menyangkut hubungan antaragama dan adat.  
 Belakangan ini, di Indonesia terjadi peningkatan sikap curiga terhadap non-muslim 
yang ditunjukkan dengan maraknya penutupan gereja-gereja (kasus Sang Timur), 
pemasungan kebebasan beragama yang dibuktikan dengan berbagai penyerangan terhadap 
Jemaat Ahmadiyah (Parung, Lombok, Majalengka), dan maraknya Perda Syariat 
(Bulukumba, Lombok Timur, Pamekasan, Cianjur, Padang, Tasikmalaya, NAD, Tangerang, 
dan Garut,) yang mengarah pada proses islamisasi struktural. Sikap-sikap ini biasanya 
didasarkan pada pemahaman agama yang sempit, kaku, dan literal. Padahal sikap-sikap ini 
bertentangan dengan doktrin ajaran agama yang menghargai perbedaan agama, perbedaan 
pemahaman dan keyakinan. Di sinilah terlihat betapa pemahaman agama bisa mendorong 
konflik yang pada gilirannya akan merusak harmoni sosial masyarakat. 
 Selain itu, sikap kecurigaan juga ditimbulkan oleh faktor non-agama, seperti 
perebutan sumber-sumber ekonomi dan politik. Di banyak daerah, konflik antaragama 
biasanya lebih banyak disebabkan oleh kecemburuan dan ketimpangan sosial, ekonomi, dan 
politik. Dua hal inilah yang menjadi tantangan bagi umat Islam untuk menyelesaikan 
problem intoleransi di kalangan  masyarakat Muslim. 
 Dalam konteks inilah, tokoh agama dan tokoh adat muda memiliki potensi yang 
besar untuk mengubah pemahaman keagamaan masyarakat yang intoleran terhadap 
perbedaan agama dan keyakinan. Sikap curiga, permusuhan, dan intoleran terhadap non-
Muslim, akan lebih efektif dilakukan perubahan melalui kerja-kerja para tokoh agama dan 
tokoh adat muda untuk mengkamapanyekan kesetaraan, toleransi dan perdamaian.  
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BAGIAN KEDUA 

CITRA DIRI 
 
Pengantar 

 
 Kinerja pengembangan kesetaraan, toleransi, dan perdamaian merupakan kinerja 
yang dibangun atas dasar komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat 
yang adil, toleran, dan damai. Tanpa adanya komitmen, kesanggupan, dan ketulusan tekad, 
maka upaya mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan damai menjadi tidak maksimal. 
Komitmen inilah yang nantinya akan menggerekkan setiap individu untuk melakukan kerja-
kerja perubahan dan keadilan sosial. 
 
 Maka dari itu, proyeksi peran diri untuk mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, 
toleransi, dan perdamaian di masyarakat menjadi langkah strategis. Peran-peran apa yang 
akan dilakukan untuk mendukung kinerja perdamaian dan bagaimana peran-peran itu 
diterima oleh masyarakat. Etika dan prinsip kerja untuk perdamaian inilah yang akan 
menjadi jalan bagi para aktivis perdamaian melakukan kinerja perubahan. 
 
 Eksplorasi “Citra Diri” akan mengungkap pengalaman, peran diri, etika, dan prinsip 
kerja dalam upaya pengembangan kesetaraan, toleransi, dan perdamaian. 

 
Tujuan 
1. Terungkapnya pengalaman keterlibatan dalam aktivitas ETP 
2. Terumuskannya proyeksi peran diri dalam ETP 
3. Terumuskannya nilai-nilai etika dan prinsip kerja dalam pengembangan ETP 
 
Pokok bahasan 
1. Task Analysis Fasilitator Daerah, Tokoh Agama, dan Adat 
2. Etika Fasilitator Daerah, Tokoh Agama, dan Adat 
3. Prinsip Dasar Kinerja Fasilitator Daerah, Tokoh Agama, dan Adat 
Metode 
Curah pendapat 
 
Bahan bacaan 
1. Tugas fasilitator daerah 
2. Tugas tokoh agama dan adat 
3. Tugas Aktivis Cewers 
 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, spidol 
2. Alat tulis  
 
Durasi 
120 menit    
 
Langkah-langkah 
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1. Fasilitator membuka sesi ini dengan memberikan gambaran awal tentang tujuan dan 
materi pokok sesi ini. 

2. Fasilitator membagi materi/bahan bacaan yang terkait dengan sesi ini. 
3. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan materi/bahan tentang tugas 

fasilitator daerah/tokoh agama dan adat dalam bentuk diskusi kelompok. 
4. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara bersamaan. 
5. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengklarifikasi 

apa yang sudah disampaikan masing-masing kelompok. 
6. Fasilitator mempersilahkan setiap wakil kelompok untuk menjawab setiap 

pertanyaan. 
7. Fasilitator memberi kesempatan untuk menanggapi balik. 
8. Fasilitator mempersilahkan kepada perwakilan kelompok untuk kembali ke tempat 

duduknya. 
9. Fasilitator membuat catatan-catatan penting tentang task analysis. 
10. Fasilitator membuat  pertanyaan kunci  ke peserta, “apa yang selanjutnya menjadi 

etika mereka dalam mengawal program ini”. 
11. Fasilitator membuka brainstorming ke seluruh pesrta. 
12. Fasilitator membuat catatan hasil rumusan brainstorming. 
13. Fasilitator menutup sesi ini. 

 
Bahan Bacaan 1 

Tugas Fasilitator Daerah 
 
1. Melakukan mapping sosial:  

a. Mapping persoalan yang ada di lingkungan sosialnya. 
b. Mapping potensi (positif-negatif) 
c. Mapping aktor terkait dengan isu equality, perdamaian dan toleransi. 
d. Identifikasi kelompok-kelompok strategis 
e. Analisis relasi antar aktor 
f. Inisiatif-inisiatif  yang pernah dilakukan 
g. Analisis nilai-nilai lokal 

2. Diseminasi gagasan kepada aktor, kelompok strategis dan publik  
3. Mengorganisir kegiatan regional discussion group, dialog public, dan melakukan 

advokasi kebijakan 
4. Networking media (kemampuan khusus) 
5. Membuat field Note (catatan harian/refleksi pribadi) 
 

Kriteria dan Kompetensi Fasilitator Daerah: 
1. Umur 25-35 tahun 
2. Mendapat rekomendasi dari lakpesdam atau NU setempat 
3. Bersedia dan memiliki komitemn kerja sesuai dengan SPK 
4. Memiliki pengalaman di bidang pengorganisasian masyarakat minimal dua tahun 
5. Memiliki kompetensi sebagai berikut: 

 Mempunyai wawasan tentang keagamaan, toleransi, equality, dan perdamaia 
 Memiliki kemampuan manajerial (POAC dan reporting). 
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 Ketrampilan komunikasi untuk menyampaikan gagasan kepada aktor-aktor dan 
kelompok strategis. 

 Kemampuan fasilitasi dan mengelola dinamika kelompok 
 Kemampuan mendengar pendapat orang lain dan kepekaan terhadap masalah 

social 
 Kemampuan berjejaring 

 
 

Bahan Bacaan 2 
 

Tokoh Agama dan Tokoh Adat 
 
Tugas, Peran dan Fungsi: 
a. Menyebarkan gagasan melalui media kultural dan keagamaan yang sudah ada 

(pengajian, khotbah, rembug desa, musawarah adat, upacara adat dll. 
b. Menyebarkan gagasan lewat media massa lokal/nasional (radio, surat kabar dan TV). 
c. Mendeteksi potensi masalah dan potensi konflik di wilayahnya.  
d. Mengangkat masalah tersebut menjadi wacana agar menjadi kepedulian masyarakat.  
e. Inisiasi pertemuan dengan Pemda dan DPRD terkait dengan problem kerukunan 

(Loby Meeting, 2 kali). 
f. Inisiasi  pertemuan dengan berbagai kelompok agama dan adat (Regional  Discussion 

Group, 2 kali). 
g. Mendorong pembentukan Forum Silaturrahmi lintas kelompok (kalau belum ada). 
h. Memperkuat forum komunikasi lintas kelompok yang sudah ada.  
 

Kemampuan: 
1. Paham toleransi, kesetaraan dan perdamaian. 
2. Mampu menterjemahkan wawasan tersebut dalam bahasa masyarakat. 
3. Mampu menganalisis konflik. 
4. Mampu menganalisis sosial di sekitarnya. 
5. Kemampuan membangun relasi dengan media. 
6. Mempunyai kemampuan loby dan negosiasi yang baik. 
 

Kriteria/Syarat-syarat: 
1. Usia 30-45 tahun. 
2. Mempunya jama’ah.  
3. Mempunya ikatan kuat dengan komunitas. 
4. Bervisi pluralis. 
5. Mobilitas tinggi.  
6. 30% tokoh perempuan. 
7. Beriman dan bertaqwa. 
 

Bahan Bacaan 3 
 

Tugas dan Kriteria Fasilitator Daerah 
 

 Mengidentifikasi dan menilai indikator-indikator konflik yang paling menonjol; 
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 Menilai kemungkinan kecenderungan dan skenario konflik; 
 Mengidentifikasi strategi dan kesempatan bagi perdamaian; 
 Menyumbangkan analisis situasional yang berimbang yang didasarkan pada interaksi 

antar berbagai faktor konflik dan perdamaian; 
 Menerjemahkan kesimpulan tersebut menjadi pilihan-pilihan tanggapan dan strategi 

tindakan untuk aktor lokal, regional, dan internasional. 
 Memobilisasikan sumber daya dan membangun kapasitas actor local; 
 Melakukan pendekatan terhadap actor negara agar dapat membangun tanggapan 

yang kostruktif; 
 Menjamin adanya komitmen actor local dalam setiap tahap-tahap siklus konflik. 
 Menemukan pola-pola komponen dan proses yang menyebabkan proses eskalasi dan 

de-eskalasi konflik untuk prediksi. 
 Membuat narasi kronologis konflik pada masa lalu 
 Melakukan analisis sat (struktural, akselerator, dan trigger) 
 Melakukan analisis sekruritisasi 
 Membangun kontak (knocking the door); 
 Mendorong kontribusi jaringan; 
 Mengkondisikan jaringan menuju proses koperasi; 
 Melakukan koordinasi yang merupakan puncak pencapaian tertinggi 
 Mengenali gejala-gejala dini kegagalan jaringan 

 
Kriteria/Persyaratan Fasda 

 
 Mengetahui Apa yang dimaksud dengan jaringan, Siapa anggota jaringan, dan Jenis-jenis 

jaringan; 
 Mampu memahami tahap-tahap penting dalam proses pembangunan jaringan; 
 Dapat mengetahui gejala-gejala kegagalan jaringan secara dini. 
 Memiliki kreatifitas dan inisiatif yang tinggi serta kemampuan persuasive  
 Memiliki pengalaman dan atau kemauan bergelut di bidang yang memiliki hubungan 

dengan konflik (Diambil dari Ichsan Malik, Mari Mencegah Konflik,  Jakarta: Institut 
Perdamaian, 2005) 
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BAGIAN KETIGA 

NILAI-NILAI DASAR KESETARAAN, TOLERANSI, DAN PERDAMAIAN 
 
Pengantar 

 
 Upaya mewujudkan perdamaian sangat diperlukan pada aspek penerimaan 
masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kesetaraan, toleransi, dan perdamaian. Terjadinya 
konflik di masyarakat, meskipun disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik kekuasaan, 
tetapi penolakan terhadap nilai-nilai dasar kesetaraan, toleransi, dan perdamaian akan 
menjadi pemicu dalam konflik. Sumber ajaran agama dan adat yang cenderung menerima 
kekerasan demi menegakkan doktrin agama dan adat akan semakin mempersubur konflik. 
Karena itulah, wawasan tentang nilai-nilai dasar kesetaraan, toleransi, dan perdamaian akan 
menjadi langkah awal untuk masuk dalam upaya mewujudkan perdamaian. 
 
 Tidak saja nilai-nilai agama dan adat, instrumen-instrumen hukum dan HAM juga 
memiliki peranan penting dalam mewujudkan perdamaian. Sebab, instrumen hukum dan 
HAM inilah yang menjadi pengawal bagi tegaknya perdamaian dan memberikan sanksi yang 
tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan, seperti kekerasan atas nama agama dan adat 
yang bertentangan dengan hukum. 
 
 Eksplorasi “Nilai-nilai Dasar Kesetaraan, Toleransi, dan Perdamaian” akan 
menemukan kecenderungan agama dan adat yang spiritnya mewujudkan perdamaian dan 
menolak kekerasan dan bagaimana hukum menjadi pengawal paling imperatif dari setiap 
perbuatan melawan nilai-nilai kemanusiaan. 

 
Tujuan  
1. Adanya sharing pemahaman ETP  di kalangan peserta 
2. Memberikan pemahaman ETP dalam perspetif agama-agama dan adat 
3. Memberikan pemahaman ETP dalam perspektif HAM  
Pokok bahasan 
1. Apa itu ETP menurut peserta? 
2. ETP menurut pandangan agama-agama dan adat 
3. ETP dalam perspektif Hukum dan HAM  
 
Metode 
Curah Pendapat 
Ceramah dan Dialog  
Diskusi kelompok 
 
Bahan bacaan 
1. Teks agama dan adat 
2. DUHAM 
3. Kovenan Hak-hak sipol 
4. Kovenan Hak-hak Ekosob 
5. UUD ‘45 
6. UU HAM 
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Durasi 
360  menit  
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka sesi ini dengan memberikan gambaran awal tentang tujuan dan 

materi pokok sesi ini. 
2. Fasilitator mengajak peserta untuk memaknai ETP. 
3. Fasilitator mempersilahkan brainstoriming setiap peserta untuk menjawab 

pertanyaan kunci, “apa itu ETP menurut peserta”? 
4. Fasilitator membuat catatan penting tentang ETP menurut peserta. 
5. Fasilitator melanjutkan sesi ini dengan menghadapkan apa yang dipahami peserta 

tentang ETP dengan doktrin yang terdapat dalam agama dan adat dengan membagi 
bahan-bahan yang terkait. 

6. Fasilitator mempersilahkan kepada Narasumber (wakil dari tokoh agam dan adat) 
untuk menjelaskan ETP dalam doktrin agama dan adat. 

7. Fasilitator membuka dialog ke peserta untuk bertanya, menanggapi, dan 
mengklarifikasi apa yang disampaikan narasumber. 

8. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab seluruh pertanyaan. 
9. Fasilitator membuat catatan-catatan penting tentang ETP. 
10. Fasilitator melanjutkan sesi dengan mengajak peserta untuk membuka bahan bacaan 

tentang ETP dalam hukum dan HAM. 
11. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan ETP dalam 

instrumen hukum dan HAM. 
12. Setelah diskusi, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 
13. Fasilitator memperdilahkan setiap peserta untuk bertanya, menanggapi, dan 

mengklarifikasi apa yang dipresentasikan kelompok. 
14. Fasilitator membuat catatan-catan penting. 
15. Fasilitator menutup sesi ini. 
 

Bahan Bacaan 2 
 

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA* 
 

MUKADIMAH 
 
 Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak 
dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, 
keadilan dan perdamaian di dunia, 
 
 Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan 
tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu 
dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta 
kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi 
manusia pada umumnya, 
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 Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan 
hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha 
terakhir menentang tirani dan penindasan, 
 
 Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, 
 
 Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah 
menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, 
terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan 
perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik 
dalam kebebasan yang lebih luas, 
 
 Bahwa bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji 
mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar, 
 
 Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting 
dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya, 
 
Oleh karena itu, dengan ini 
 
Majelis Umum, 
 
 Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum 
keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap 
 
 Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 
1948. 1 
 
 individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, 
akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan 
terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara 
nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, 
baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk 
dalam wilayah hukumnya. 

Pasal 1 
 Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. 
Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain 
dalam semangat persaudaraan. 
 

Pasal 2 
 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi 
ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, 
kelahiran atau status lainnya. 
 



 13 

 Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau 
status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara 
merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada 
di bawah batas kedaulatan lainnya. 
 

Pasal 3 
 Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. 
 

Pasal 4 
 Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan 
perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang. 
 

Pasal 5 
 Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat. 
 

Pasal 6 
 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia 
berada. 
 

Pasal 7 
 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama 
tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang 
sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala 
hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. 
 

Pasal 8 
 Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang 
kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan 
padanya oleh konstitusi atau oleh hukum. 
 

Pasal 9 
 Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-
wenang. 
 

Pasal 10 
 Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan 
terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan 
kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya. 
 

Pasal 12 
 Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, 
keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan 
serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat 
perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. 
1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas 

setiap Negara. 
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2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan 
kembali ke negaranya. 

Pasal 14 
1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk 

menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution). 
2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena 

kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan 
prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 
Pasal 15 

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. 
2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau 

ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. 
 

Pasal 16 
1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, 

kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. 
Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan 
dan pada saat berakhirnya perkawinan. 

2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari 
pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 

3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan 
berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. 

 
Pasal 17 

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun 
bersama-sama dengan orang lain. 

2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang. 
Pasal 18 

 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini 
mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk 
menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan 
dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum 
maupun secara pribadi. 
 

Pasal 19 
 Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini 
mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, 
dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui 
media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. 
 

Pasal 20 
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat. 
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan. 
 

Pasal 21 
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1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara 
langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas. 

2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di 
negaranya. 

3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut 
harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-
sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan 
melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara 
secara bebas yang setara. 

 
Pasal 22 

 Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan 
perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun 
kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada 
setiap negara . 
 

 Pasal 27 
1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya 

masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan 
pemanfaatannya. 

2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang 
diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya. 

 
Pasal 28 

 Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan 
kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. 

Pasal 29 
1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana 

ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh. 
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-

batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-
persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam 
masyarakat yang demokratis. 

3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila 
bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 
Pasal 30 

 Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai 
memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas 
atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan 
apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini. 
 
 

Bahan Bacaan 3 
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UNDANG-UNDANG DASAR 
 

BAB XA**) 
HAK ASASI MANUSIA 

 
Pasal 28A 

 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. **) 
 

Pasal 28B 
 (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) 
 

Pasal 28D 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **) 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja. **) 
 

Pasal 28E 
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 
sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.**) 

 
Pasal 28F 

 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) 
 

Pasal 28G 
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. **) 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) 

 
Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) 
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(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu. **) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **) 

 
Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **) 

 
BAB XI 
AGAMA 

 
Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
 
**) PERUBAHAN (AMANDEMEN) KEDUA 
 
 

Bahan Bacaan 4 
 

KOVENAN INTERNASIONAL 
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK 

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A 
(XXI) 

Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan, 
Ratifikasi dan Aksesi 

 
MUKADIMAH 

 
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, 

 
 Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama 
dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari 
kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. 
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 Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada 
setiap manusia. 
 
 Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita 
manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari 
ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap 
orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 
 
 Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara 
wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan 
kebebasan manusia. 
 
 Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya 
dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan 
dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 
 

BAGIAN I 
Pasal 1 

 
1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut 

mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar 
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. 

 
BAGIAN II 

Pasal 2 
1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin 

hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam 
wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul 
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 

2. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : 
(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam 

Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, 
walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak 
dalam kapasitas resmi; 

 
Pasal 3 

 Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-
laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam 
Kovenan ini. 
 

Pasal 5 
1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada 

suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan 
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untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan 
ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini. 

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi 
manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak 
dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan 
alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya 
sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. 

BAGIAN III 
Pasal 6 

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib 
dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara 
sewenang-wenang. 

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati 
hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan 
hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan 
Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar 
keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus 
difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada 
Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun 
yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan 
Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan 
atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati 
dapat diberikan dalam semua kasus. 

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan 
yang tengah mengandung. 

6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah 
penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. 

 
Pasal 7 

 Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman 
lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang 
pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan 
secara bebas. 
 

Pasal 8 
1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam 

segala bentuknya harus dilarang; 
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan. 

 Pasal 9 
1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat 

ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas 
kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan oleh hukum. 
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2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus 
sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. 

3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera 
dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh 
hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam 
jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, 
bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat 
diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap 
pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. 

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, 
berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa 
menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan 
pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. 

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, 
berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan. 

 
Pasal 10 

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan 
dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. 

 
Pasal 12 

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas 
kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam 
wilayah tersebut. 

2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya 
sendiri. 

3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang 
ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, 
kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan 
yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini. 

4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki 
negaranya sendiri. 

 
 

Pasal 14 
1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan 

peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan 
segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas 
pemeriksaan yang adil da terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang 
berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan 
masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena 
alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat 
yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan 
dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan 
sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata 
harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak 
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menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan 
perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah 
sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. 

 
Pasal 18 

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini 
mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya 
sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, 
baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya 
dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut 
atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya 
dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk 
melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak 
dan kebebasan mendasar orang lain. 

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua 
dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama 
dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. 

 
Pasal 19 

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk 

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran 
apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam 
bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan 
kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan 
tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang 
diperlukan untuk: 
(a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; 
(b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral 

umum. 
 

Pasal 20 
1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum 
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama 

yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan 
harus dilarang oleh hukum. 

 
Pasal 21 

 Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat 
dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan 
yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional 
dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau 
moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. 
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Pasal 22 

1. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk 
hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi 
kepentingannya. 

2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur 
oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan 
keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan 
kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang 
lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota 
angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini. 

3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara 
Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan 
Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif 
atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-
jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. 

 
Pasal 26 

 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 
 
 Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin 
perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar 
apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. 
 

Pasal 27 
 Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, 
agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak 
boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, 
untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya 
sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. 
 

Bahan Bacaan 5 
 

KOVENAN INTERNASIONAL 
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 

 
Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 

tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, 
ratifikasi, dan aksesi 

MUKADIMAH 
 

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini, 
 
 Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang 



 23 

sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari 
kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, 
 
 Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia, 
 
 Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal 
dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya 
dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya. 
 
 Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan 
manusia . 
 
 Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan 
pada masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan 
pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 
 

BAGIAN I 
Pasal 1 

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan 
mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh 
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.  

 
BAGIAN II 

Pasal 2 
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur 

dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan 
atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. 

 
Pasal 3 

 Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan 
perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam 
Kovenan ini. 

 
 

Pasal 5 
1. Dalam Kovenan ini tidak terdapat hal-hal yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan 

hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk melakukan kegiatan 
atau melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan hak-hak dan 
kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau pembatasan atas hak atau kebebasan 
tersebut lebih jauh dari pada yang diatur dalam Kovenan. 

2. Tidak diperbolehkan pembatasan atau pengurangan dari hak asasi manusia yang 
mendasar yang telah diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan hukum, 
konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak 
mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah. 
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BAGIAN III 

Pasal 9 
 Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, 
termasuk asuransi sosial. 
 

Pasal 15 
1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang: 

(a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 
(b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; 
(c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan 

material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. 
 
 
 
 
* Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 

1948. 
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BAGIAN KEEMPAT 

SUMBER-SUMBER DAN ANATOMI KONFLIK 
 
Pengantar 
 
 Konflik yang terjadi di Indonesia  tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan 
berbagai sumber yang menyebabkan terjadinya konflik. Ada beberapa sumber konflik, 
yakni  agama, budaya, etnik, kepentingan ekonomi, politik, data, dan lain-lain. Dalam 
beberapa kasus konflik yang telah terjadi, akar konflik biasanya disebabkan oleh persoalan 
laten yang terus-menerus menjadi kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, biasanya 
kesenjangan sosial-ekonomi dan politik mendominasi akar-akar konflik. 
 
 Di sinilah anatomi konflik menjadi penting dalam rangka melakukan analisis konflik; 
siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang terlibat: aktor utama, korban, pihak ketiga, dan 
lain sebagainya. Dalam konteks ini, memetakan konflik secara detail menjadis langkah yang 
operasional dalam rangka melakukan pencegahan atau penyelesaian konflik. 
 
 Eksplorasi “Sumber dan Anatomi Konflik” akan menghadirkan gambaran yang jelas 
tentang akar permasalahan/penyebab utama konflik sekaligus memetakan aktor, isu, dan 
pihak-pihak yang terlibat. 
 
Tujuan 
1. Mengenali sumber-sumber konflik dari berbagai aspek 
2. Mengetahu tahapan-tahapan konflik 
3. Mengetahui peta konflik; aktor, isu, dan pemicu. 
 
 
 
Pokok bahasan 
1. Sumber-sumber Konflik (SARA, adat, kepentingan, hubungan sosial, dan data. 
2. Tahapan-Tahapan Konflik 
3. Pemetaan Konflik  
 
Metode 
Curah pendapat 
Menonton film 
Diskusi kelompok 
 
Bahan bacaan 
1. Mengelola Konflik karya Simon Fisher dkk., (British Council, 2001) 
2. Modul Pelatihan Resolusi Konflik karya Ichsan Malik dan Abu Bakar Riry (Iinstitut Titian 

Perdamaian, ttp) 
 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, spidol 
2. LCD 
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Durasi 
240 menit 
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan tujuan materi. 
2. Fasilitator membuat pertanyaan-pertanyaan kunci. 
3. Fasilitator membagi kertas ke seluruh peserta. 
4. Fasilitator meminta peserta untuk  menonton film dikaitkan dan meminta peserta 

untuk membuat catatan-catatan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. 
5. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan pesan yang disampaikan dalam 

film. 
6. Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 
7. Fasilitator melanjutkan sesi ini dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan 

kunci ke peserta.  
8. Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming tentang anatomi konflik. 
9. Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 
10. Fasilitator menutup sesi ini. 

Bahan Bacaan 1 
 

Kekerasan di Poso (1) 
Menunggu Babak Baru Pascabentrokan 

Sidik Pramono 
 

 Siang merambat naik di kawasan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten 
Poso, Sulawesi Tengah, pada akhir Januari. Belasan polisi yang tergabung dalam Detasemen 
Khusus 88 Antiteror turun dari mobil bak terbuka, lantas mendatangi sejumlah rumah 
target penggeledahan.  
 Sekalipun bersikap santun terhadap penghuni rumah, tetap saja kesiagaan penuh 
pasukan bersenjata lengkap dengan rompi dan helm antipeluru tersebut menyisikan ingatan 
tersendiri.  
 Yem, sebutlah demikian, perempuan setengah baya yang tinggal di Jalan Pulau Jawa 
hanya berujar pendek, “Ajrih, Mas.”  
 Ketakutan memang menyelimuti warga Gebang Rejo pada akhir Januari. 
Penyebabnya adalah bentrokan bersenjata pada 22 Januari ketika ratusan polisi 
“mengepung” Gebang Rejo untuk memburu sejumlah anggota kelompok sipil bersenjata 
yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Saat itu, sampai dengan menjelang saat 
magrib, baku tembak terjadi antara ratusan polisi dan warga sipil bersenjata yang 
bermukim di kawasan ini. Total, dalam tiga bulan terakhir, tiga kali baku tembak antara 
polisi dan kelompok bersenjata terjadi di kawasan Gebang Rejo, yaitu 22 Oktober 2006, 
serta 11 Januari dan 22 Januari 2007. Dalam ketiga bentrokan, setidaknya 18 orang tewas, 
yaitu dua polisi dan 16 anggota kelompok bersenjata.  
 Dengan kondisi seperti itu, siapa yang tidak takut?  
 Cekaman rasa serba waswas itu pun masih tertangkap oleh anggota Tim Poso DPR, 
Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat VII), saat mengunjungi lokasi 
bentrokan. Bekas tembakan di rumah salah seorang warga Gebang Rejo menunjukkan 
bahwa polisi telah menggunakan cara dan peralatan militer untuk menangkap warga sipil. 
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Juga diindikasikan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan DPO. 
“Ada yang ditangkap, ditahan, disiksa, dan kemudian dilepas begitu saja. Komnas HAM 
harus menindaklanjuti laporan seperti itu,” kata Yuddy.  
 Namun, pihak polisi menyatakan, proses yang dilalui telah sesuai prosedur. Sebelum 
bentrokan bersenjata pada 11 dan 22 Januari itu, polisi sebenarnya sudah mendekati tokoh 
masyarakat demi penyerahan diri secara sukarela mereka yang termasuk dalam daftar 
pencarian orang (DPO). Tokoh masyarakat, seperti Adnan Arsal, dilibatkan sekalipun 
hasilnya tak maksimal. Terjadinya bentrokan pada 22 Januari 2007 juga karena ada 
permintaan sebagian warga Gebang Rejo untuk mengusir kelompok bersenjata dan DPO. 
Polisi pun mensinyalir, kelompok bersenjata Gebang Rejo sangat terlatih dan beberapa di 
antaranya pernah berlatih di Afganistan dan Mindanao, Filipina. Kantor Menko Polkam juga 
membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia.  
 Polisi juga menyatakan bahwa kondisi berangsur kondusif pascabentrokan, terutama 
ketika satu demi satu nama dalam DPO menyerahkan diri atau tertangkap. Kenyataan di 
lapangan, daerah lain di Poso di luar kawasan Gebang Rejo memang relatif tenang, seolah 
tidak terpengaruh dengan bentrokan. Salah satu indikatornya adalah aktivitas di Pasar 
Sentral Poso yang berjalan normal. Seminggu setelah bentrokan bersenjata, kegiatan 
belajar-mengajar di sekolah yang berada di kawasan Gebang Rejo bahkan sudah pulih. 
Justru mereka yang berada jauh di luar Poso yang tetap mencitrakan wilayah bekas konflik 
itu dalam kondisi benar-benar “siaga satu”. Di Mangkutana, pos penjagaan perbatasan 
begitu ketat memeriksa penumpang kendaraan yang masuk keluar wilayah Sulawesi 
Tengah-Sulawesi Selatan. Di Tanatoraja, misalnya, kesan Poso yang menyeramkan 
sedemikian kuat terekam di benak ibu-ibu. 
 

Dulu dan kini  
 Dulu, konflik antarkomunitas di Poso dipicu hanya oleh perkelahian anak muda yang 
kebetulan saling berbeda agama. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal mewarnai rentetan 
konflik berikutnya. Kesepakatan penghentian konflik dengan Deklarasi Malino yang 
ditandatangani Desember 2001 sempat diharapkan menjadi tonggak baru bagi Poso. 
Namun, bentrokan bersenjata di Gebang Rejo menjadi noda tersendiri bagi terciptanya 
Poso yang damai. Namun, berbeda dengan konflik sebelum- sebelumnya, kini kekerasan 
memperhadapkan kelompok masyarakat dengan aparat keamanan dengan intensitas 
kekerasan yang lebih terlokalisasi di Gebang Rejo dan sekitarnya saja.  
 Bentrokan bersenjata 22 Januari juga mencuatkan fakta mengenai penguasaan senjata 
oleh masyarakat sipil. Temuan senjata dan amunisi pascabentrokan 22 Januari bolehlah 
disebut mencengangkan, terutama jika menilik serangkaian panjang upaya penarikan senjata 
dari masyarakat sipil Poso pasca- Deklarasi Malino yang sangat minim perolehan senjata 
pabrikannya. Merujuk lampiran Deklarasi Malino, sejak 8 Februari 2002, tidak ada lagi 
toleransi bagi siapa saja yang memiliki; menyimpan; menggunakan; memberikan kepada 
orang lain; membawa senjata api, amunisi, bahan peledak, serta senjata penikam, penusuk, 
dan pemukul.  
 Apa yang sesungguhnya terjadi di Gebang Rejo—kawasan yang sebenarnya termasuk 
kawasan paling “aman” saat kerusuhan antarkomunitas terjadi pada rentang 1998-2001? 
Terlebih ketika keberadaan kelompok bersenjata tersebut dikait-kaitkan dengan 
keberadaan Pesantren Amanah di kawasan tanah Runtuh—hal yang tentu ditolak keras 
oleh pimpinan Pesantren Amanah yang juga Ketua Forum Silaturahim dan Perjuangan 
Umat Islam (FSPUI) Poso Adnan Arsal. Saat ini Pesantren Amanah berdiri di dua lokasi 
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berbeda, yaitu di Tanah Runtuh yang menjadi tempat belajar 40 santri putri dan 47 santri 
anak- anak seusia taman kanak-kanak serta di Landangan, Poso Pesisir, yang menjadi 
tempat belajar sekitar 100 santri putra.  
 Pasca-Deklarasi Malino, seiring dengan aksi kekerasan di Poso dan Palu, banyak 
tuduhan yang diarahkan ke Tanah Runtuh. Badan Intelijen Negara pada masa AM 
Hendropriyono sudah pernah melaporkan keberadaan kelompok bersenjata tersebut, 
termasuk pusat latihan mereka di sekitar Tanah Runtuh. Namun, saat itu banyak orang 
tidak percaya. Memang, pascakonflik, mantan laskar jihad di Tanah Runtuh menjadi 
pengajar di Pesantren Amanah. Selain itu, ada yang menjadi pedagang, petani, dan ada pula 
beberapa di antara mereka kawin- mawin dengan penduduk lama Gebang Rejo—
bercampur dengan warga asal suku Bugis, Gorontalo, Pamona, Ampana, dan penduduk asli 
Poso lainnya.  
 Adnan mengakui bahwa tawaran memindahkan Amanah bukan sekali-dua 
diterimanya. Paling tidak, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pernah menyatakan akan 
membantu jika Amanah dipindahkan dari kawasan Tanah Runtuh. Adnan mengakui, 
pemindahan tersebut tidak mudah dilakukan karena Amanah milik umat, dibangun dari 
kumpulan “recehan” yang dipercayakan oleh umat Islam. Selain faktor historis itu, secara 
teknis juga sulit mendapatkan lahan luas yang bisa mencakup seluruh kegiatan pesantren.  
Yang jelas, bentrokan bersenjata dan penangkapan mereka yang masuk dalam DPO harus 
dilihat sebagai seujung rangkaian proses memulihkan Poso. Jika tidak, warga Gebang Rejo, 
seperti Khairiyah, hanya akan terus merenungi warungnya yang sepi. “Kaminya takut, yang 
mau belanja pun takut,” kata Khairiyah.  
 Perbaikan jalan di kawasan Tanah Runtuh, pemasangan lampu di jalanan kawasan 
Gebang Rejo, seperti mengisyaratkan perlunya jawaban riil atas kebutuhan akan Poso yang 
damai, lebih aman, dan juga sejahtera. Sekarang pun, jilid baru penyelesaian masalah di 
Poso masih harus ditunggu.  
 

Kekerasan di Poso (2) 
Masih Ada Pekerjaan yang Belum Selesai 

Sidik Pramono 
 

 Deklarasi Malino lima tahun silam adalah tonggak baru bagi penyelesaian konflik 
antarkomunitas di Poso. Di Malino, perwakilan kedua komunitas di Poso bersepakat 
menandatangani sepuluh butir perjanjian. Kekerasan yang belakangan terjadi mengingatkan, 
masih ada dendam dan tumpukan pekerjaan lain yang belum terselesaikan.  
 Saat perundingan, salah satu materi yang alot diperdebatkan adalah soal kerusuhan 
yang terjadi di masa lalu. Kedua pihak saling menyodorkan fakta yang mereka miliki 
mengenai kekerasan yang dilakukan pihak “lawan”. Masalah itu kemudian relatif 
“terselesaikan”, dalam bahasa yang ekstrem adalah dengan ditutupnya masa lalu dan ada 
janji penegakan hukum secara tegas atas kekerasan yang terjadi pasca-Deklarasi Malino.  
 Namun, ketika kekerasan kembali merebak Januari lalu di kawasan Gebang Rejo dan 
kemudian disusul dengan penyerahan dan tertangkapnya sejumlah nama dalam daftar 
pencarian orang (DPO), soal masa lalu itu kembali terusik. Dari sejumlah tersangka, 
menyembul fakta, masih tersisa dendam atas pembunuhan yang menimpa saudara mereka.  
 Salah satu yang mencuat dan membekas adalah pembunuhan massal warga Muslim di 
Pesantren Wali Songo di kawasan Kilo 9 pada Mei-Juni 2000 dan pembunuhan di kawasan 
Buyungkatedo pada 3 Juli 2001. Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu boleh 
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saja dieksekusi mati. Tetapi, aktor intelektual di belakang kekerasan yang mereka lakukan 
belum juga terungkap hingga kini sehingga mencuatkan kesan, aparat keamanan bertindak 
tidak adil.  
 Mengutip tokoh Poso, Adnan Arsal, ada persoalan keadilan yang tidak terselesaikan, 
terlebih ketika perburuan kini hanya terjadi pada sekelompok orang saja. Pernyataan 
bahwa penangkapan dilakukan untuk menjalankan kebijakan politik justru menambah sakit 
perasaan umat Muslim di Poso.  
Adnan menyebutkan, model “penyelesaian” Poso seperti saat ini juga didasari niatan 
pengamanan bisnis milik segelintir kalangan. Adnan menyebutkan proyek pembangkit listrik 
tenaga air (PLTA) di kawasan Sulewana yang harus “diamankan”.  
 

Pendekatan integral  
 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ichsan Loulembah (Sulawesi Tengah), 
menekankan, masalah Poso tidak bisa diselesaikan secara parsial. Poso harus dilihat secara 
lebih utuh, tak hanya kasus yang mencuat yang diselesaikan. Di tataran bawah permukaan, 
masih menumpuk persoalan lama yang mesti diselesaikan.  
 Pasca-Deklarasi Malino, masalahnya bukan hanya senjata yang masih beredar. 
Masalah ekonomi yang belum pulih menjadikan pengangguran menjadi pemicu tergodanya 
anak muda Poso untuk berbuat yang “tidak-tidak”. Dalam bahasa Adnan Arsal, mereka 
adalah anak muda “yang belum sempat dibina” sehingga ajakan radikalisme lebih mudah 
menarik minatnya. Insiden Gebang Rejo menunjukkan ada pendekatan yang salah dalam 
penanganan konflik di Poso pasca-Deklarasi Malino. Pengedepanan pendekatan keamanan 
terbukti hanya menambah masalah karena warga kini malahan berhadap-hadapan dengan 
aparat keamanan.  
 Senada dengan itu, Daeng Radja, seorang tokoh Muslim yang juga penanda tangan 
Deklarasi Malino, menyayangkan penggambaran keluar yang mengesankan kondisi Poso 
yang seluruhnya gawat darurat. Kenyataan di lapangan, tidak seluruh wilayah terusik 
insiden bersenjata. Toh, kondisi “gawat” hanya ditemui di Poso Kota. Lebih khusus lagi, 
kondisi yang serba mencekam itu hanya bisa ditemukan di wilayah Kelurahan Gebang Rejo. 
Jika hanya soal keamanan yang diekspose, akhirnya yang mencuat ke permukaan seolah-
olah yang harus diselesaikan di Poso hanyalah soal gangguan keamanan akibat adanya 
kelompok sipil bersenjata.  
 Lima tahun silam, 20 Desember 2001 tepatnya, sebanyak 25 orang perwakilan 
Muslim Poso, 23 orang dari Nasrani, tujuh mediator, dan 12 peninjau menandatangani 
Deklarasi Malino untuk Poso yang terdiri atas 10 butir pokok. Saat itu, Deklarasi Malino 
yang berisi kesepakatan penghentian konflik menjadi buah bibir di kalangan warga Poso.  
 Perhatian berbagai pihak tercurah demikian dalam, sosialisasi dilakukan besar-
besaran, sementara warga kebanyakan tetap saja menanti harap-harap cemas. Selepas 
Deklarasi Malino, suasana kondusif di Poso berangsur-angsur terjadi. Memang kemudian 
sejumlah kekerasan masih sering meletup di wilayah Poso dan sekitarnya. Kini pun masih 
ada sisa pekerjaan yang harus dituntaskan. Dalam kesepakatan penghentian konflik itu, 
sejumlah butir kesepakatan lainnya belum terselesaikan.  
 Dalam panduan rencana upaya rekonsiliasi konflik Poso pun tertulis, “Konflik Poso 
yang mulai tahun 1998… telah menelan ratusan korban jiwa yang meninggal dunia, ribuan 
rumah musnah, ratusan masjid dan gereja dibakar, menyebabkan adanya pengungsi lebih 
kurang 90.000 orang atau hampir 30 persen dari penduduk Kabupaten Poso. Karena 
masalah itu, ekonomi rakyat menjadi sulit sehingga menyebabkan kemiskinan baru di 
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tengah kebun cengkeh dan cokelat. Kerugian materi dapat mencapai triliunan rupiah dan 
keadaan ini merupakan suatu musibah kemanusiaan yang besar sekali.” (Lihat: Rusuh Poso 
Rujuk Malino, S Sinansari Ecip dan Darwis Waru, 2002).  
 Memang, sejak deklarasi ditandatangani tidak ada lagi konflik yang saling 
memperhadapkan kedua komunitas yang pernah bertikai. Tetapi, konflik toh masih 
menyisakan pengungsi yang belum sepenuhnya kembali di tempat asal. Masih terdapat 
pengungsi korban konflik di kompleks eks lapangan terbang dan juga lokasi bekas Festival 
Danau Poso di Tentena. Bahkan, eks lapangan terbang Tentena sudah merupakan 
perkampungan biasa.  
Kondisi ini diperburuk dugaan penyelewengan dana pengungsi yang kian menegaskan citra 
miring Poso yang hanya dijadikan “proyek” bagi sekelompok elite. Soal kepemilikan lahan 
pun masih jadi masalah, walau ada saja yang mulai bersikap pasrah. “Bagaimana lagi, kami 
belum berani ke kebun,” sebut Khairiyah (41), warga Gebang Rejo yang mesti merelakan 
empat hektar kebun cokelatnya tak terurus.  
 Di tengah masalah yang terus membelit Poso, muncul gugatan mengenai tanggung 
jawab deklarator Deklarasi Malino. Di kalangan Muslim, misalnya, sejumlah deklarator 
bermukim di Palu, dan bukan bersama warga Poso menghadapi dan menyelesaikan 
masalah. Padahal, mengutip Daeng Radja, ketika mereka hadir dan bertanda tangan di 
Malino, terjadi kesepakatan masing-masing pribadi untuk terlibat aktif menuntaskan 
persoalan di Poso.  
Jika tidak, Poso akan terus menyisakan pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan. Jika 
tidak, pergi ke Poso Kota bagi warga Tentena, seperti Nimus Malano (60), hanya menjadi 
kenangan lama. Masalahnya kini, setiap kali kekerasan merebak, barulah perhatian 
tercurah. Berbagai pihak baru menurunkan timnya, sekalipun hanya singgah sekitar satu 
jam, seperti dilakukan tim Komisi III DPR yang mengunjungi Poso pada 27 Januari lalu.  
Setiap kali korban jatuh, barulah semua pihak seperti terkaget-kaget mendapati bara masa 
lalu yang ternyata belum padam. Juga tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan. 
(reinhart nainggolan)  
 
 
 

Bahan Bacaan 2 
 

SUMBER-SUMBER KONFLIK 
 

Lembaran bacaan ini diambil dan dimodifikasi  
dari buku Manual Appropriate Dispute Resolution Processes (ADRP)  

yang dibuat oleh Depertment of Environment and Natural Resources Philipina, Tanggol 
Kalikasan-Hariban Foundation and The Asia Foundation. 

 
 “Berbeda”, “Bersengketa”, dan “Berkonflik” adalah tiga situasi berbeda 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” suatu situasi yang terjadi apabila seseorang atau sekolompok 
orang (bisa lebih) menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangkan pengakuan (hak) 
orang atau kelompok lainnya mengenai benda atau kedudukan yang diperebutkan. 
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1. Titik tolak konflik 

 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 yang dapat mengubah pemahaman kita 
akan sesame, mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan 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 bersifat 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 mengapanya 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 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 sabun dan baca Koran. 

 
2. Sumber konflik di Indonesia 

 Sumber konflik yang terjadi di Indonesia jarang diakibatkan dari satu sumber, 
kabnyakan mempunyai sebab-sebab ganda, biasanya kombinasi dari masalah-masalah dalam 
hubungan antara pihak yang bertikai yang mengarah pada konflik yang terbuka. Agar dapat 
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memahami sumber konflik secara komprehensif maka, sangat penting untuk 
mendefinisikan pusat situasi kritisnya atau permasalahan pokoknya atau penyebab konflik 
dengan mengamati dan memahami actor yang berkonflik. 
 
 Dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan 
bahwa sumber konflik social di Indonesia sumbernya ada 5 pokok sumber konflik. Di 
dalam berbagai literature konflik kadangkala berdasarkan sifat konflik maka dibedakan ada 
konflik yang bersifat structural dan konflik yang bersifat komunal/social 
psikologis/horizontal. Pembedaan sifat konflik ini dapat saja dilakukan namun sumber 
konfliknya tetap saja mengarah kepada pola konflik yang akan dijelaskan di bawah ini :   
 

Konflik Struktural 
 Terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan control terhadap 
sumber daya (tanah, tambang, hutan). Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal 
untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai 
akses dan melakukan control sepihak terhadap pihak yang lain. Di sisi lain persoalan 
geografis dan factor sejarah/waktu seringkali dijadikan alas an untuk memusatkan 
kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan pada satu pihak 
tertentu/pihak dominant/Pemerintah Pusat. Kebijakan yang tidak adil serta penggunaan 
operasi militer dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Sumber konflik ini 
sangat terlihat jelas di Aceh dan Papua. 
 

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 memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban, dan 
biasanya yang menjadi korban adalah pihak masyarakat kebanyakan. Cirri lain dari konflik 
kepentingan adalah terjadinya persaingan yang manipulatif atau tidak sehat antar kedua 
belah pihak. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini bisa terjadi karena masalah yang 
mendasar (ekonomi, politik kekuasaan), masalah tata cara atau masalah psikologis. 
  

Konflik Nilai 
 Disebabkan oleh system-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu 
dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi 
arti pada kehidupannya. 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 system nilai. Konflik nilai 
muncul ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu system nilai kepada yang lain, atau 
mengklaim suatu system nilai yang eksklusif dimana didalamnya tidak dimungkinkan adanya 
perbedaan kepercayaan.    
 

Konflik Hubungan Sosial Psikologis 
 Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ada interkasi sosial antar pribadi, antar 
kelompok, dan antar bangsa. Namun dalam berinteraksi ada kecenderungan untuk 
mengambil jalan pintas dalam mempersepsikan seseorang. Bias persepsi ini disebut 
stereotip, dan stereotip merupakan cikal-bakal dari munculnya prasangka, berlanjut pada 
dilakukannya diskriminasi yang berakhir pada terjadinya tindakan kekerasan. Prasangka 
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adalah sifat yang negative terhadap kelompok atau individu tertentu semata-mata karena 
keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya bias persepsi 
(stereotip) yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan mengambil sikap sebelum 
menilai dengan cermat. Akibatnya, terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan yang 
sesungguhnya serta terjadi pula generalisasi. Kecenderungan generalisasi (memukul rata) 
tersebut akan memberikan dampak negative jika sasaran prasangka itu adalah kelompok 
minoritas dalam arti jumlah maupun status. Prasangka kemudian dikongkritkan dalam 
perilaku dan atau tindakan diskriminasi. 
 
 Prasangka dalam bentuknya yang extrim akan memunculkan demagogi, “yaitu 
kebencian yang amat sangat terhadap orang asing”. Seorang demag akan melihat orang 
asing yang lain agama, etnik, sebagai biang-kerik dan iblis, sehingga harus dimusnahkan. 
Kebencian yang mengatasnamakan agama, etnik, penyebab utama kekerasan massal yang 
mewabah di Indonesia akhir-akhir ini : perusakan dan pembakaran tempat ibadah, 
penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, pembantaian dan sebagainya. 
 
 Orang bisa mengatakan bahwa sebab utama konflik adalah kesenjangan ekonomi, 
atau system politik yang represif, tapi sangat naïf kalau mengabaikan peran kebencian. 
Sumber konflik Maluku, Poso, Sampit, sangat dipengaruhi oleh factor social psikologis 
tersebut diatas.  
 

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 itu disebabkan kurangnya komunikasi diantara orang-orang yang berkonflik. 
Konflik data lainnya bisa jadi karena memang disebabkan informasi dan/atau tatacara 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 
potensialpun. Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih 
diidentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, 
tetapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. Disisi lain, konflik 
terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktyif terlibat dalam 
perselisishan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk negosiasi, dan mungkin juga 
mencapai jalan buntu.  
 
 Wujud konflik pada akhir-akhir ini justru menjadi konflik yang bersifat mencuat. 
Pendayagunaan yang maksimal atas nama pembangunan terhadap sumber daya alam 
ternyata 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 
peratiuran yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam 
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ternyata sangat tidak membantu karena saling bertentangan dan tumpang tindih, yang 
berakibat semakin meningkatkan intensitas konflik. 
 
 Merujuk pada gambaran tersebut diatas 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. 
 
(Diambil dari Modul Pelatihan Resolusi Konflik karya Ichsan Malik dan Abu Bakar Riry, 
Jakarta: Institut Titian Perdamaian, ttp) 
 
 
 

 
Bahan Bacaan 3 

 
Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik 

Diambil dari Simon Fisher dkk., 
Mengelola Konflik, British Council, 2001 

 
 Untuk membantu anda dalam memahami cara-cara mengelola konflik, kami 
memberikan ringkasan teori-teori utama berikut mengenai sebab-sebab konflik, masing-
masing dengan metode dan sasaran yang berbeda. 
 
 TEORI HUBUNGAN MASYARAKAT menganggap bahwa konflik disebabkan oleh 
polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang 
berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 

 Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang 
mengalami konflik. 

 Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman 
yang ada didalamnya. 

 
 TEORI NEGOSIASI PRINSIP menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-
posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang 
mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 

 Membantu pihak-pihak yang menglami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi 
dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan 
negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentiongan mereka daripada posisi tertentu 
yang sudah tetap. 

 Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak 
atau semua pihak. 

 
 TEORI KEBUTUHAN MANUSIA berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam 
disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia –fisik, mental, dan social— yang tidak terpenuhi 
atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering 
merupakan inti pembicaran. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 
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 Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengiodentifikasi dan 
mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan 
pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. 

 Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar semua pihak. 

 
 TEORI IDENTITAS berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang 
terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang 
tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:   

 Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik 
mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang 
mereka rasakan masig-masing dan untuk membangun empati dan rekosiliasi di antara 
mereka. 

 Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identifikasi pokok semua 
pihak. 

 
 TEORI KESALAHPAHAMAN ANTARBUDAYA 

 Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak 
lain. 

 Mengurangi stereotip negative yang mereka miliki tentang pihak lain. 
 Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya. 

 
 TEORI TRANSFORMASI KONFLIK berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh 
masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah 
social, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 

 Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan 
dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. 

 Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang 
mengalami konflik. 

 Mengembangkan berbagai proses dan system untuk mempromosikan pemberdayan, 
keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan. 

 
 Teori yang mana, jika ada, yang sesuai dengan pendekatan anda untuk mengelola ط

konflik? 
 ?Apakah sasaran anda sesuai dengan sasaran teori konflik yang relevan ط
 Apakah teori-teori ini membantu anda untuk memahami secara lebih baik bagaimana ط

orang lain menghadapi konflik yang sama? 
 Apakah ada pendekatan-pendekatan lain, yang anda gunakan atau yang digunakan ط

oleh orang lain, yang tidak sesuai dengan salah satu dari teori-teori tersebut? 
 ?Dapatkah anda mengusulkan suatu teori untuk menambah teori yang sudah ada ط
 
 (Diambil dari Buku Mengelola Konflik karya Simon Fisher, dkk., Jakarta: British 

Council, 2001) 
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Bahan Bacaan 4 
 

PENAHAPAN KONFLIK 
 

 
Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan 
kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting sekali diketahui dan digunakan bersama 
alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan 
masing-masing tahap konflik. 
 
Analisis dasar terdiri dari lima tahap, yang umumnya disajikan secara berurutan disini 
(meskipun mungkin ada variasi-variasi dalam situasi khusus) dan mungkin berulang dalam 
siklus yang sama. Tahap-tahap ini adalah: 
 
 PRA-KONFLIK: Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuian ؤ

sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi 
dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi 
terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di anatara beberapa 
pihak dan/atau keinginan untuk menghindari konflik satu sama lain pada tahap ini. 

 
 KONFRONTASI: Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu ؤ

pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi 
demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan 
pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. Masing-masing pihak 
mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu 
dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara 
ke dua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di anatara p[ara 
pendukung di masing-masing pihak. 

 
 KRISIS: Ini merupakan puncak koflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi ؤ

paling hebat. Dalam konflik skala beasar, ini merupakan periode perang, ketika 
orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara kedua oihak 
kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan 
menentang pihak-pihak lainnya. 

 
 AKIBAT: Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin ؤ

menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan genjatan senjata (jika perang 
terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua 
pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak 
yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin 
memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat 
ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan 
kemungkinan adanya penyelesaian. 
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 PASCAKONFLIK: Akhirnya, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai ؤ
konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengrah ke lebih 
normal di anatar kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul 
karena sasaran mereka yang salingbertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini 
sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik. 

 
 (Diambil dari Buku Mengelola Konflik karya Simon Fisher, dkk., Jakarta: British 

Council, 2001) 
 
 
 

Bahan Bacaan 5 
 
 

PEMETAAN KONFLIK 
 

 
 Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik 
secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. 
Ketika masyarakat memilki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka 
secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. 

 
CARA MEMETAKAN SUATU SITUASI KONFLIK 

 
1. Tentukan apa yang ingin anda petakan, kapan, dan dari sudut pandang apa. Pilih suatu 

peristiwa tertentu dalam situasi tertentu. Jika anada berusaha untuk memetakan 
seluruh konflik politik di suatu daerah secara rinci, waktu yang dibutuhkan mungkin 
sangat banyak, petanya sangat besar dan sangat rumit sehingga tidak banyak 
membantu. 

 Akan lebih bermanfaat jika pemetaan situasi yang sama dilakukan dengan berbagai 
susut pandang yang berbeda dan perhatikan bagaimana pihak-phak yang berbeda 
menanggapinya. Usaha untuk merekonsiliasi sudut pandang yang berbeda merupakan 
intisari dalam mengelola konflik. Menanyakan apakah pihak-pihak yang memiliki 
pandangan tertentu akan bersedia menerima penjelasan anda tentang hubungan 
mereka dengan pihak-pihak lainnyamerupakan suatu disiplin yang baik.  

2. Jangan lupa menempatkan diri anda dan organisasi anda di peta. Menempatkan diri 
anda di peta berarti mengingatkan bahwa anda adalah bagian dari situasi, bukan di 
luar situasi, bahkan saat anda menganalisisnya. Pihak-pihak lain memandang anda dan 
organisasi anda dengan persepsi tertentu. Anda mungkin memiliki kontak dan 
hubungan dengan orang lain yang menawarkan peluang untuk membantu membuka 
jalan dalam bekerja dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 

3. pemetaan bersifat dinamis – mencerminkan suatau keadaan tertentu dalam suatu 
sitauasi yang berubah dan menuntun ke arah tindakan. Analis-analis seperti itu harus 
menawarka berbagai kemungkinan baru. Apakah yang dapat dilakukan? Siapa yang 
paling baik melakukannya? Kapan waktu yang [aling baik? Apa dasar-dasar yang oerlu 
diletakkan sebelunya; selanjutnya struktur semacam apa yang ingin dibangun? Ini 
adalah beberapa pertanyan yang harus anda tanyakan saat anda melakukan pemetaan. 
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4. selain aspek-aspek yang “obyektif”, isu-isu di anatara pihak-pihak yang relevan 
dengan konflik juga perlu dipetakan. Mengapa ada konflik? Hal-hal ini dapat 
diletakkan dalam sebuah kotak, seperti yang kami lakukan dalam contoh-contoh 
berikut, atau anda muingkin memiliki cara yang lebih baik untuk menunjukkan isu-isu 
yang ada. 

 Akan bermanfaat juga untuk memikirkan tentang posisi pihak-pihak yang sedang 
menghadapi konflik. Apa pandangan mereka tentang kelompok-kelompok lain yang 
terlibat dalam situasi konflik? 

 
 

CONTOH-CONTOH PEMETAAN KONFLIK 
 
 .Cobalah membuat sebuah peta suatu situasi yang saat ini sedang anda atasi ـ

Beberapa pertanyaan yang mungkin anda tanyakan adalah: 
 ?Siapa pihak-pihak utama dalam konflik ini ـ
 Pihak-pihak lain mana yang terlibat atau berkaitan dengan konflik ini, termasuk ـ

kelompok-kelompok kecil dan pihak-pihak eksternal? 
 Apa hubungan di antara semua pihak itu dan bagaimana caranya pihak-pihak itu ـ

terwakili dalam peta? Berbagai aliansi? Orang-orang terdekat? Hubungan-hubungan 
yang retak? Konfrontasi? 

 ?Apakah ada isu-isu pokok di antara pihak-pihak yang harus disebutkan dalam peta ـ
 Ada hubungan apa antara anda dan organisasi anda dengan pihak-pihak ini? Apakah ـ

anda memiliki hubungan khusus yang mungkin mempunyai peluang untuk mengatasi 
situasi konflik ini? 

 
 
 (Diambil dari Buku Mengelola Konflik karya Simon Fisher, dkk., Jakarta: British 

Council, 2001) 
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BAGIAN KELIMA 

PENCEGAHAN KONFLIK 
 
Pengantar 

 
 Perdamaian merupakan suatu yang dicita-citakan oleh setiap orang. Namun karena 
beragamnya keinginan, kepentingan, dan kehendak banyak orang, perdamaian akan selalu 
menghadapi tantangan, terutama ancaman konflik. Di sinilah, pencegahan konflik menjadi 
instrumen yang strategis untuk memelihara perdamaian. 
 
 Dalam konteks ini, model-model pencegahan konflik berbasis komunitas baik dalam 
bentuk early warning system, pendidikan perdamaian, dan dialog antaragama menjadi basis 
dasar dalam menggerakan kinerja perdamaian.  
 
 Eksplorasi “Pencegahan Konflik” akan menggambarkan penelurusan potensi konflik 
di daerah dan bagaimana mempertahan kondisi damai dalam berbagai model yang 
operasional. 

 
Tujuan 
1. Peserta mengenali potensi konflik yang akan terjadi 
2. Peserta mengetahui model-model pencegahan konflik 
 
Pokok bahasan 
1. Deteksi Potensi Konflik 
2. Model Pencegahan Konflik 
 
Metode 
Ceramah dan Dialog 
 
Bahan bacaan 
1. Mengelola Konflik karya Simon Fisher dkk., (British Council, 2001) 
2. Modul Pelatihan Resolusi Konflik karya Ichsan Malik dan Abu Bakar Riry (Iinstitut Titian 

Perdamaian, ttp) 
3. Mari Mencegah Konflik karya Ichsan Malik (Iinstitut Titian Perdamaian, 2005) 
 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, spidol 
2. LCD 
 
Durasi  
240  menit 
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan tujuan materi. 
2. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk mengantar materi pencegahan konflik. 
3. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya, menanggapi, dan mengklarifikasi 

pokok persoalan. 
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4. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab seluruh pertanyaan. 
5. Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 
6. Fasilitator menutup sesi ini. 
 
 

Bahan Bacaan 1 
 

MENCEGAH KONFLIK MEMANAS 
SEHINGGA  BERUBAH MENJADI KEKERASAN 

 
 Kita mengintervensi dalam suatu situasi karena ingin membawa perubahan ke arah 
yang lebih baik. Apa yang membuat suatu konflik tiba-tiba menghebat dari permusuhan 
atau kebuntuan menjadi kekerasan? Apakah mungkin  memprediksi kapan kekerasan ini 
mungkin terjadi? Jika perubahan semacam ini kelihatannya mungkin terjadi, apakah ada 
sesuatu yang dapat mencegahnya untuk tidak semakin memburuk? Fokus kita di sini 
terutama pada pertanyaan terakhir: bagaimana menghindari terjadinya kekerasan dalam 
suatu konflik. 
Kita telah menggunakan fase ‘mencegah konflik menghebat menjadi kekerasan’ untuk 
menegaskan bahwa kita tidak percaya bahwa konflik itu sendiri harus dicegah. Harapan dan 
pengalaman kami menunjukkan bahwa konflik, jika dikelola secara benar, dapat menjadi 
kekuatan positif untuk terjadinya perubahan. 
 Dalam tahap-tahap konfrontasi, akibatnya dan pasca konflik, pencegahan jauh lebih 
sulit dilakukan karena pengalaman orang-orang yang terliba. Saat mereka terlibat dalam 
proses untuk mencoba mengubah cara mereka berhubungan dengan orang laindan 
memutuskan apakah mereka dapat saling mempercayai atau tidak, sebuah insiden kecil 
dapat ddengan mudah cepat dilihat sebagai bukti bahwa tidak mungkin ada rasa percaya. 
Jadi, penting pada saat tersebut menemukan cara-cara untuk mengelola setiap insiden, 
biasanya secara perlaha, satu langkah setiap saat, sehingga ujian kecil untuk menguji tingkat 
kepercayaan dapat dilalui dan ada sedikit usaha untuk membagun kepercayaan. 
 Mencegah konflik menjadi kekerasan adalah strategi yang sangat berguna dengan 
tujuan terbatas. Pencegahan ini bukan akhir dari proses itu sendiri dan seharusnya di dalam 
konteks pengembangan perdamaian yang lebih luas. 
Dalam rangka memahami dinamika konflik, mencegah situasi menghebat menjadi 
kekerasan memerlukan : 

 Analisis konteks dan memahami elemen-elemen konflik, yaitu pihak-pihak, para 
pelaku dan kekuatan-kekuatan. 

 Mengidentifikasi pola-pola dan tahapan-tahapan konflik tertentu. 
 Mengidentifikasi indikator-indikator untuk tahap-tahap yang berbeda. 
 Mengidentifikasi mekanisme, struktur-struktur yang tersedia dan juga yag baru, yang 

diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.  
 Sebuah proses perencanaan dan perancangan tindakan yang sesuai dengan situasi. 

Berpikir kreatif tentang cara baru melakukan sesuatu. 
 

Mengidentifikasi dan 
Mengenali  indikator-indikator Eskalasi Konflik 

 Orang-orang yag bekerja dalam situasi konflik sering memiliki firasat kapan sesuatu 
akan mencapai titik krisis. Pencegahan eskalai konflik membutuhkan kemampuan untuk 
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mengidentifikasi tanda-tanda dan sinyal-sinyal dengan jelas, dan kemudian turut campur 
tangan sbelum situasi berubah menjadi kekerasan.  
 Anda dapat mengembangkan indikator-indikator yang memampukan anda melacak 
bagaimana suatu konflik menjadi intensif atau berkurang. Ada banyak indikator spesifik, 
yang bervariasi menurut situasinya. Indikator-indikator ini mencakup : 

 Peningkatan kasus-kasus pelecehan oleh suatu kelompok terhadap pihak lain atau 
oleh polisi terhadap komunitas tertentu.  

 Peningkatan insiden-insiden kekerasan, bahkan insiden kecil. 
 Peningkatan insiden-insiden konflik publik, misalnya, di pasar atau terminal bus. 
 Adanya kelompok-kelompok yang tidak berkomunikasi dengan anggota masyarakat 

yang lain, apakah masyarakat terlihat mengucilkan mereka atau mereka memang 
menolak berhubungan. 

 Ekspresi keluhan yang diulang-ulang oleh kelompok yang sama, yang tampaknya tidak 
didengar atau ditanggapi. 

 Kurangnya kepercayaan terhadap struktur-struktur yang mendukung keadilan atau 
keamanan – modern atau tradisional – ditunjukkan oleh keengganan untuk 
memanfaatkan struktur-struktur ini dan lebih menyukai main hakim sendiri, seperti 
balas dendam. 

 Ketegangan sosial dan politik: ketidakpercayaan dan keengganan di antara pihak-
pihak dalam situasi ini dapat ditunjukkan dalam berbagai perilaku yang 
mengindikasikan bahwa satu pihak merasa sakit hati atau dirugikan. 

 Kurangnya perwakilan: masyarakat ingin merasa terwakili oleh orang yang telah 
mereka pilih sendiri. Jika ada kelompok yang merasa kurang terwakili, setiap usaha 
untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok itu 
dengan mudah akan memperburuk konflik. 

Ketimpangan pembangunan: perwakilan-perwakilan pemerintah dan kelompok-
kelompok masyarakat perlu memastiklan sedapat mungkin bahwa pembangunan 
mejangkau semua lapisan masyarakat. Kadang ada bahaya bahwa satu kelompok etnis 
atau politis tertentu menerima sumber daya yang lebih dari yang lain. Hal ini akan 
menyulut konflik, semakin memperkuat rasa ketidakadilan atau keluhan kelompok 
masyarakat tertentu.  

 
Beberapa mekanisme yang umum 

untuk mencegah menghebatnya konflik 
 Dalam melakukan intervensi mencegah konflik agar tidak menghebat menjadi 
kekerasan, mekanisme tradisional dan modern keduanya memiliki peran penting. Dalam 
banyak situasi sudah ada mekanisme yang seharusnya berguna untuk mengatasi konflik. 
 Strategi pencegahan yag baik akan merajut benang-benang pararel ini bersama. 
Inisiatif-inisiatif yang berhasil dilaksanakan memanfaatkan variasi berbagai mekanisme, 
antara lain dengan : 

 Membentuk sekelompok orang dari berbagai masyarakat, yang dapat meliputi, 
misalnya, perwakilan seluruh etnis atau kelompok-kelompok marga, pemerintah 
lokal, kekuatan keamanan dan para pemimpin masyarakat. 

 Mengirirm sesepuh dari marga, suku,atau, kelompok tradisonal lainya sebagai utusan. 
 Mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan 

menyediakan ruang untuk dialog. 
 Memanfaatkan ritual yang ada bertujuan untuk membawa orang bersama-sama 

dengan cara menekankan nilai-nilai dan visi-visi yang dibagi bersama.  
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 Memanfaatkan struktur-struktur atau kelompok-kelompok yang ada dan yang 
dihormati (contoh : kelompok wanita, dewan pengurus sekolah, komite 
pembangunan masayarakat), sebagaimana adanya atau dimodifikasi untuk pencegahan 
konflik . 

 Menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroti kebutuhan tindakan 
darurat. 

 
 

MENCEGAH ESKALASI DI DAGESTAN : 
MENGULUR WAKTU UNTUK DIALOG 

 
 Di Dgestan kaum minoritas Chechen tidak populer di antara mayoritas masyarakat 

lainnya. Karena alasan-alasan historis mereka sering secara tidak adil dijadikan 
kambing hitam atas banyak masalah di Dagestan.  

 Selama tahun 1999, seiring dengan meningkatnya ketegangan, 20 rumah milik kaum 
Chechen di sebuah desa dibakar. Pada saat yang sama ada selebaran yang diedarkan 
secara luas di Dagestan untuk mendorong kaum mayoritas untuk menyerang dan 
membunuh orang Chechen di mana dan kapan saja mereka dijumpai. 

 Sebuah LSM lokal melihat tanda-tanda suatu gelombang kekerasan melawan kaun 
Chechen, dengan kemungkinan respon kekerasan dari kaum Chehen. Mereka 
mencoba pemerintah untukbertindak menghentikan konflik ini, tetapi tanpa hasil. 

 LSM lokal iti merupkan anggota Kelompok Kerja yang disponsori oleh UNHCR 
untuk Pengelolaan dan Pencegahan Konflik bagi CIS (bekas Uni Sovyet) yang para 
anggotanya adalah LSM-LSM dari seluruh negara bagian. LSM ini meminta para 
perwakilan Kelompok Kerja untuk menulis surat segera kepada pemerintah 
Dagestan. Dalam suratnya mereka menuliskan, secara ringkas : ‘Kami mendukung 
Pemerintah Rusia dalam tindakannya melawan Chechen di Rusia, terkait dengan 
kegiatan teroris yang belum lama terjadi di Moskow. Namun, kami juga prihatin 
dengan ketidakadilan berupa kekerasan terhadap kaum Chechen di negara anda. 
Kami telah melihat selebaran yag mengancam akan memusnahkan seluruh 
masyarakat Chechen. Jika anda mengijinkan hal ini terus berlangsung, seluruh dunia 
akan mengetahui, dan mengutuk anda untuk hal ini’. 

 Beberapa anggota dari kelompok keja menolak menandatangani surat ini karena 
mereka pikir surat ini terlalu menerima tindakan-tindakan Pemerintah Federal yang 
pada saat itu berniat menginvasi Chechnya. 

 Setelah sehari menerima surat seorang menteri pemerintah Dagestan muncul di 
televisi. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak peduli dengan selebaran itu sampai 
mereka menerima surat, bahkan tidak menyadarai seriusnya tindakan kekerasan ini. 
Ia mengutuk kekerasan melawan kaun Chechen dan menyatakan pemerintah 
sungguh-sungguh menentangnya. 

 Hasilnya gelombang peningkatan kekerasan berhenti, paling tidak untuk sementara 
waktu. 

 LSM Dagestan dengan cepat mengontak Komite Urusan Pemuda. Bersama-sama 
mereka mengorganisasikan suatu tim sukarelawan, yang anggotanya terdiri dari 
komunitas dan kelompok etnis yang berbeda. Para sukarelawan membawa bahan 
bangunan ke desa yang rumah-rumahnya telah dibakar. Mereka membangun kembali 
atap dan jendela-jendela yang yang pecah.  

Catatan : Laporan ini menyajikan pandangan orang tertentu dalam kisah ini. 
Pihak lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda.  
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Beberapa panduan untuk 

mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan 
 Suatu strukutur, mekanisme atau tindakan spesifik tidak mungkin dilakukan di luar 
konteksnya sendiri. Namun, beberapa fungsi ini perlu dipertimbangkan saat menyusun 
strategi yang cocokdengan situasi baru. 
 Beberapa contoh umum dari faktor-faktor yng perlu dipertimbangkan saat 
merancang strategi untuk mencegah situasi menghebat menjadi kekerasan diberikan di 
bawah ini. Contoh-contoh ini tidak perlu dilakukan seluruhnya oleh satu pelaku, tetapi 
semuanya perlu dipertimbangkan. 

 Menginvestigasi insiden-insiden dengan masksud mencarikejelasan siapa saja yang 
terlibat dan apa yang sesungguhnya terjadi. 

 Mengontrol rumor-rumor untuk memperbaiki kesalahpahaman dan laporan-laporan 
yang bersifat memfitnah. 

 Memfasilitasi dialog dengan orang-orang dari setiap pihak dan dialog timbal-balik di 
antara pihak yang berbeda pendapat. 

 Mendemonstrasikan solidaritas, dengan mendatangi dan mendengarkan pihak–pihak 
yang berkonflik – secera spesifik, mengunjungi mereka yang menderita dan yang 
dituduh atau mungkin menghadiri pemakaman di semua pihak (lebih baik dilakukan 
oleh kelompok yang lengkap, mewakili semua sub kelompok yang muingkin 
bertanggung jawab terhadap suatu insiden). 

 Membangun keyakinan dan kepercayaan di antara  pihak yang bertentangan. 
 Mendorong rekonsiliasi, mengajak pihak-pihak yang bertentangan untuk bersama-

sama mengakui kesalahan masa lalu dan membangun hubungan jangka panjang. 
 Meminta semua pihak untuk membuat kesepakatan bahwa insiden-insiden itu tak 

akan berulang. 
 Meminta setiap  pihak menawarkan perbaikan, ganti rugi, dan restitusi: sebagai 

komitmen terhadap perubahan perilaku dan juga membayar kerugian. 
 Menyembuhkan luka: secara fisik, emosional, psikologis, spiritual. 
 Mengubah struktur-struktur dan sistem-sistem sehingga masalah yang sama tidak 

berulang. 
 
 Inisiatif-inisiatif yang berhasil juga menciptakan proses-proses dan struktur-struktur 
baru untuk memperhatikan masalah-masalah khusus, seperti pengembangan mekanisme 
regional melalui kelompok-kelompok yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan 
keluhan-keluahn yang mereka rasa tidak tidak diperhatikan pada tingkat lokal atau nasional. 
Kreatifitas sangat penting di sini., dalam memikirkan masalah yang mungkin dan juga 
pemecahannya untuk mencegah konflik mejadi semakin parah. 
 

Meningkatkan kesadaran 
dan mobilisasi untuk mendukung perubahan 

 Ketika anda mengelola suatu konflik yang timbul karena adanya kekerasan struktural, 
penindasan atau ketidakadilan, maka intervensi langsung belum tentu merupakan cara 
paling untuk membawa perubahan yang menurut anda diperlukan. Anda mungkin igion 
meningkatkan kesadaran mengenai situasi tersebut, memobilisasi para sekutu dan 
mengembangkan koalisi-koalisi individu, kelompok dan organisasi yang dapat bergabung 
dengan anda untuk menekan mereka yang berkuasa mengambil keputusan. 
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 Metode-metode yang anda gunakan akan bergantung  pada keadaan yang 
sesungguhnya. Dua kategori yang berkaitan erat untuk tindakan semacam ini adalah melobi 
dan berkampanye. Tindakan langsung anti kekerasan adalah tipe tindakan yang lain yang 
dibahas dalam bagian ini. 
 
(Diambil dari Buku Mengelola Konflik karya Simon Fisher, dkk., Jakarta: British Council, 

2001) 
 

Bacaan 2 
 

Manual untuk praktisi 1 
BERKENALAN DENGAN CEWERS 
BERBASIS JARINGAN KOMUNITAS 

 
Mengapa manual ini perlu? 

 Manual ini terasa perlu dan urgen. Dikatakan perlu, karena ia dapat memberikan 
pemahaman dasar kepada para (calon) praktisi mengenai perlunya Sistem Peringatan Dan 
Tanggapan Dini Konflik (STPDK), Conflict Early Warning and Early Response System 
(Cewers). 
 Diakatan urgen, karena ia bisa memberikan pemahaman singkat dan cepat-sasar 
kepada setiap Praktisi CEWERS tentang pentingnya STPDK. Dengan ini diharapkan praktisi 
CEWERS di lapangan dapat membangun dan mengembangkan STPDK yang lebih responsif 
dan cepat-sasar terhadap konflik. 
 Oleh karena itu, bagi setiap praktisi CEWERS adalah suatu keharusan untuk 
memahami dan membekali diri dengan beberapa pemahaman dasar sebagai berikut. 
Pertama, sejarah munculnya CEWERS. Kedua, definisi CEWERS. Serta keempat, tahap-
tahap penting dalam kegiatan CEWERS. 
 

Sekilas Konteks Historis Munculnya CEWERS 
 Sistem peringatan dan tanggapan dini konflik, Conflict Early Warning and Early 
Response System (Cewers) adalah salah satu aktivitas penting yang bisa dilakukan dalam 
tahap pencegahan konflik. Asumsi ini tampaknya diterima secara luas dikalangan para 
teoretisi studi konflik modern. Mereka sering menganalogikan konflik sebagai serangkaian 
siklus. Yaitu, siklus mulai dari aktiviotas pencegahan konflik (conflict preventation), 
intervensi untuk menghentikan konflik dengan kekerasan (peace-keeping), dan negosiasi 
untuk menciptakan perdamaian (peace-making), serta upaya untuk membina perdamaian, 
agar bisa bertahan dalam jangka panjang (peace-building). 
 Dalam pengertian yang luas, Sistem Peringatan Dan Tanggapan Dini (SPTD) telah 
banyak digunakan untuk beberapa hal. Sebagai misal, untuk bencana kelaparan, banjir, 
kudeta militer, aliran pengungsi dalamjumlah besar – terutama untuk negara-negara yang 
sedang mengalami persoalan kekerasan -, aliran senjata dan konflik lingkungan. Namun, 
dalam manual ini, yang akan dibahas adalah EWERS (Early Warning And Early Response 
System) yang berhubungan dengan konflik kekerasan.  
 Intervensi dalam prevensi konflik ini adalah penting mendapat sorotan akademis. 
Terutama setelah terjadinya lonjakan konflik kekerasan dan bersenjata di banyak negara 
pada era pasca perang dingin.1 
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 Ditingkat internasional, gagasan tentang perlunya prevensi konflik telah mulai 
disuarakan oleh Sekjen PBB Hammarskjold pada tahun1950-an. Lalu diikuti oleh Sekjen 
PBB Javier Perez de Cuellar pada tahu 1982 dalam First Annual Report to the General 
Assembly. Serta disusuli oleh Sekjen PBB Boutros-Ghali pada tahun 1992 dalam laporan 
berjudul An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, Peace-making and Peace-keeping.2 
Menurut Boutros-Ghali, diplomasi preventiv adalah “acation to prevent disputes from arising 
between parties, to prevent existing disputes from escalating into conlicts and to limit the spread 
of the latter when they occur.” 
 Diplomasi preventiv lebih banyak difokuskan pda konflik antar-negara. Ketika 
konflik-konflik di dalam negeri semakin menjadi ancaman global, maka pusat perhatian 
studi konflik semakin banyak diarahkan pada studi tentang pencegahan konflik. Ruang 
lingkup pencegahan konflik meliputi “aksi, kebijakan, prosedur atau lembaga yang 
dijalankan pada waktu dan ditempat rawan konflik, agar dapat mencegah ancaman atau 
penggunaan kekuatan bersenjata serta bentuk-bentuk koersi lainy yang dilakukan oleh 
negara atau kelompok sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa politik akibat perubahan 
ekonomi, sosial, politik atau perubahan internasional.” Menurut Michael lind, prevensi 
konflik adalah: 
 

“...entails any structural or interactive means to keep intrastate and interstate tensions and 
disputes from escalating into significant violence and to strengthen the capabilities  to 
resolve such disputes peacefully as well as alleviating the underlying problems that produce 
them, including forestalling  the spread of hostilities into new places. It comes into play both 
in place where conflict could recur. Depending on how they are applied, it can include the 
particular methods and means of any policy sector, whether labelled prevention or not (e.g. 
sanctions, conditional aid, structural adjustment, democratic institution building etc.), and 
they might be carried out by global, regional, national or local levels by any governmental or 
non-governmentalactors” 3. 

 
1 Laporan tentang juimlah dan tipe konflik, misalnya, dapat dilihat dalam terbitan Major 

Episodes of Political Violence yang dikompilasi oleh Center for Systematic Peace (CSP) 
yang dapat diakses dari http://members. aol.com/cspmgm/warsht.htm 

2 Michael Lund , “Early Warning and Preventive Diplomacy” dalam Crocker, Hampson, 
dan Aall, (eds.) Managing Global Chaos, (Washington DC; USIP, 1996), hal. 379-402. 

3 Michael S. Lund, Preventing and Mitigating Violent Conflicts, A refvised Guide for 
Practitioners, (Washington DC. Creative Associates International, 1997) 

 Pada awalnya perkembangan CEWERS hanya terbatas pada upaya mengumpulkan 
informasi yang bisa digunakan untuk memprediksi munculnya konflik dan sekaligus 
mencegahnya. Oleh karena itu, pada tahap awal komponen CEWERS hanya difokuskan 
pada Sistem Peringatan Dini, Early Warning System (EWS) saja. EWS mencakup berbagai 
inisiatif yang terkait dengan pengumpulan data secara sistematik, analis dan formulasi 
rekomendasi, termsauk risk assessment danpenyebaran informasi, baik yang sifatnya 
kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi antara keduanya. 
 Namun, dalam perkembangan kontemporer, terdapat kebutuhan pragmatis untuk 
menerjemahkanEWS menjadi kegiatan riset yang berorientasi tanggapan,  response-oriented 
research. Yaitu, dengan memasukkan komponen “aksi”, “tindakan” atau “kebajikan” untuk 
mencegah konflik. Inilah yang kemudian mengubah EWS menjadi CEWERS. Komponen 
Sistem Tanggapan Dini, Early Response System (ERS) bisa berbentuk berbagai inisiatif yang 
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dilakukan pada tahap-tahap laten sebuah konflik yang potensial. Tujuannya adalah untuk 
mereduksi, menyelesaikan atau melakukan transformasi konflik. 

 
Definisi CEWERS 

 Definisi CEWERS sangat beragam. FEWER (Forum onEarly Warning and Early 
Response), misalnya, mendefinisikannya sebagai “the systematic collection and analysis of 
information coming from area or crises for the purpose of (a) anticipating the escalation of 
violent conflict; (b) the development of strategic response to these crises; and (c) the presentation 
of options to critical actors for the purposes of decision-making”. Oleh karena itu, tujuan SPTD, 
antara lain: Pertama, mengidentifikasi dan menilai indikator-indikator konflik yang paling 
menonjol. Kedua, menilai kemungkinan kecenderungan dan skenario konflik. Ketiga, 
mengidentifikasi strategi dan kesempatan bagi perdamaian. Keempat, menyumbangkan 
analisis situasional yag berimbang, yang didasarkan pada interaksi antar berbagai faktor 
konflik perdamaian. Serta kelima, menerjemahkan kesimpulan tersebut menjadi pilihan-
pilihan tanggapan atau strategi tindakan untuk aktor lokal, regional dan international. 4 
 Sementara itu, WANEP (West Africa Network for Peacebuilding) mendefinisikan 
CEWERS sebagai “the collection and analysis of information about potencial and/or actual 
conflict situations, and the provision of policy options to influential actors at the national, regional 
and international levels that may promote sustainable peace.” 
 Menurut WANEP, selain yang disebutkan oleh FEWER di atas, tujuan lain dari 
CEWERS adalah: Pertama, memobilisasikan sumber daya dan membangun kapasitas aktor 
lokal. Kedua, melakukan pendekatan terhadap aktor negara, agar bisa membangun 
tanggapan yag konstruktif. Serta Ketiga, menjamin adanya komitmen aktor lokal dalam 
setiap tahap-tahap siklus konflik.5 

 Hasil laporan CEWRS dapat bervariasi, tergantung pada sumber data, pelaku dan 
metodologui yang digunakan untuk melakukan analisis tren. Dilihat dari sumber data, 
laporan CEWERS yang diperoleh melalui jaringan, seperti societal network akan berbeda 
dibandingkan dengan yag menggunakan data publik, seperti yang dipublikasikan oleh Biro 
Pusat Statistik  (BPS) atau yang menggunakan data-data dari internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

4 FEWER, Mission Statement, forum on Early Warning and Early Response, February 19, 
1997 (York: FEWER, 1997) serta FEWER,  Conflict and Peace Analysis and Response 
Manual. 2nd edition, (London: FEWER Secretariat, July 1999). 

5 WANEP, Preventive Peace Building In West Africa: West Africa Early Warning And Response 
Network training Module, (Accra Ghana: WANEP Secretariat, 2000) 

 
 Ditinjau dari segi pelaku, CEWERS bisa dilakukan oleh jaringan Civil Society 
Organization (CSO) atau Non-Governmental Organization (NGO)., lembaga think-tank, 
maupun pemerintah. Sementara itu, dipandang dari segi metodologis, CEWERS bisa 
dilakukan dengan meggunakan metode kuantitatif  maupun dengan metode kualitatif. 
Sebagai misal, dalam bentuk narasi risk-assessment atau tren konflik. 
 

Bagaimana Prosedur Dasar Analisis CEWERS? 
 CEWERS dibuat dengan dasar asumsi bahwa konflik kekerasan merupakan peristiwa 
yag mengalir dalam sejarah serta bersifat kronologis. Yaitu, masa lalu, masa kini dan masa 
depan saling bergubungan secar berkesinambungan. Artinya, berbagai peristiwa yag terjadi 
pada masa lalu, mas kini dan masa depan tewrangakai sebagai bagian yang tidak dapat 
terpisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pemahaman terhdaap implikasi historis dan 
situasi yang sedang dialami saat ini bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga 
dalam analisis pencegahan konflik. 
 Dengan kata lain, asumsi utama yang mendasari CEWERS adalah bahwa konflik yang 
terjadi pada saat ini dan masa depan merupakan kelanjutan (kontinuitas) dan 
perkembangan dari konflik yang terjadi pada masa lalu. Apabila kita bisa mengenali 
komponen dan proses utama yang membangun konflik atau perdamaian pada masa lampau 
dan masa kini, maka kita akan bisa memprediksi resiko konflik yang bakal terjadi pada masa 
mendatang.  
 Tugas pekerja dan aktivis CEWERS adalah menemukan pola-pola komponen dan 
proses yang menyebabkan proses eskalasi dan de-eskalasi konflik.  
 
Bagaimana Proses dan Tahapan-tahapan dalam Membangun Analisis CEWERS? 
 Dengan logika seperti yang diuraikan di atas, kegiatan CEWERS sebenarnya terrdiri 
dari tiga kegiatan utama yang harus dilakukan.kegiatan pertama adalah membuat Analisis 
Latar Belakang Konflik yag produknya adalah Laporan Latar Belakang Konflik. (LLBK). 
Kegiatan ini ditujukan untuk menganalisis secara komprehensif tentang komponen dan 
proses yang membangun konflik atau perdamaian masa lalu. Kegiatan selanjutnya adalah 
membuat Analisis Konflik Kekinian yang produknya adalah Laporan Kondisi Konflik 
Kekinian (LK3). Tahap ini megamati bagaimana kontribusi komponen dan proses yang 
membangun konflik dan perdamaian pada masa lalu salam pembangunan konflik atau 
perdamaian pada masa kini. Kombinasi dan analisis dari LLBK dan LK3 kemudian 
menghasilkan Analisis Prediksi tren pada masa mendatang dalam bentuk laporan CEWERS  

 
 

Urgensi CEWERS Berbasis Jaringan Komunitas 
 CEWERS yang dikembangkan dalam tool atau manual; ini adalah CEWERS  yang 
berbasisi jaringan. Jaringan merupakan sumber informasi dan sekaligus arena pertukaran 
gagasan dan tindakan bersama dalam rangka pencegahan konflik. Seperti yang akan 
dibicarakan dalam tool yang lain, ada sejumlah kategori  stakeholder yang dianggap penting 



 48 

dalam proses penggalian informasi, rancangan implementasi dan perkembagaan CEWERS 
berbasis komunitas ini.  
 

Gambar 1.3. Krangka Dasar Proses Kegiatan CEWERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stakeholder terpilih yang merupakan anggota jaringan akan terlibat dalam berbagai 
Focus Group Discussion ( FGD ) yang bertujuan untuk melakukan Analisis Latar Belakang 
Konflik, Serta scenario -  building untuk mencegah konflik. Meskipun kegiatan analisis 
konflik pada masa lalu, masa kini dan masa depan dilakukan oleh praktisi CEWERS, tetapi 
laporan CEWERS yang akan dirilis oleh para praktisi CEWERS juga harus didiskusikan 
melalui FGD bersama jaringan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kegiatan CEWERS ini 
benar – benar oleh, dari dan untuk jaringan komunitas sebagai stakeholder yang paling 
berkepentingan dalam proses pencegahan konflik. 
 Oleh karena itu, usaha memahami sejarah dasar-dasar CEWERS dan berkenalan 
dengan cara kerja dan berbagai kegiatan CEWERS adalah suatu keharusan bila kita 
menghendaki pencegahan konflik berbasis jaringan komunitas. 
 
(Diambil dari Mari Mencegah Konflik karya Ichsan Malik, Jakarta: Institut Titian 
Perdamaian, 2005) 



 49 

BAGIAN KEENAM 

FASILITASI FORUM 
 
Pengantar 
 
 Pendampingan masyarakat untuk perdamaian merupakan kinerja-kinerja untuk 
terlibat dalam proses pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan membangun 
perdamaian (peacebuilding). Masyarakat yang damai dan konflik membutuhkan stimulan 
yang dapat menggerakan kerja-kerja perdamaian dalam bentuk pertemuan, forum dialog, 
penyebaran gagasan, dan advokasi kebijakan. 
  
 Skill khusus untuk pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan membangun 
perdamaian (peacebuilding) merupakan ketrampilan untuk menyebarkan gagasan dan 
mempengaruhi kebijakan agar terwujud perdamaian yang sesungguhnya. 
 
 Eksplorasi “Fasilitasi Forum” akan menjelaskan ketrampilan apa yang semestinya 
dimiliki untuk pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan membangun perdamaian 
(peacebuilding) dalam konteks berhubungan dengan masyarakat, tokoh agama dan adat, 
eksekutif, dan legislatif. 
  
Tujuan 
1. Memberi penguatan kepada peserta tentang teknik dan strategi menfasilitasi 

kelompok 
2. Menggalang jaringan kelompok-kelompok pro perdamaian 
3. Memberi pemahaman kepada peserta mengenai strategi mempengaruhi kebijakan 
 
Pokok bahasan 
1. Teknik Fasilitasi Forum 
2. Membangun Jaringan 
3. Advokasi Kebijakan (Teknik Pers Release, Teknik Lobby dan Hearing) 
Metode 
Diskusi kelompok 
Curah pendapat 
 
Bahan bacaan 
1. Mengelola Konflik karya Simon Fisher dkk., (British Council, 2001) 
2. Mari Mencegah Konflik karya Ichsan Malik (Iinstitut Titian Perdamaian, 2005) 
 
Durasi 
120  menit 
 
Peralatan  
1. Papan tulis, kertas plano, spidol 
2. alat tulis 
3. LCD  
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Durasi 
120  menit  
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan tujuan materi ini. 
2. Fasilitator membuat pertanyaan-pertanyaan kunci terkait dengan materi. 
3. Fasilitator membuka sharaing dengan  peserta. 
4. Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan tujuan materi. 
5. Fasilitator meminta ke peserta untuk membuka bahan bacaan terkait dengan teknik 

membuat siaran pers 
6. Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 
7. Fasilitator menutup sesi ini. 
 

Bahan Bacaan 1 
 

Melobi 
 

 Melobi merupakan pendekatyan langsung kepada para pegambil keputusan dan 
orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Kegiatan ini kadang dilakukan 
secarta pribadi sehingga memudahkan para pngembil keputusan untuk mengubah 
pendiriannya tanpa kehilangan muka, dan untuk membuat perubahan dengan cara mereka 
sendiri. Melobi adalah industri utama di dunia, dan semua perusahaan jasa dengan setia 
melakukan tugas ini atas nama klien-klien mereka yang kaya. Pabrik-pabrik senjata memiliki 
para pelobi yag handal, demikian pula pabrik-pabrik rokok. 
 Dalam sebuah organisasi, pendekatan sering dilakukan sebelum mengadakan 
pertemuan penting, saat staf atau para anggota mencoba mempengaruhi keputusan 
tertentu. Organisasi, jaringan-jaringan kerja dan koalisi-koalisi yang bekerja sama dengan 
kita dapat juga melakukan pendekatan dengan para pengambil keputusan untuk 
melakukanperubagan dalam hukum dan perilaku yang dapat mendukung keadilan, 
perdamaian dan hak-hak asasi manusia. 

 
Berkampanye 

 Berkampanye adalah suatu tindakan yag lebih luas. Tujuan utamanya menciptakan 
suatu iklim di kalangan publik yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para 
pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka. Kampanye sering mencakup 
kegiatan melobi, yang diperkuat oleh tekanan publik. Kampanye yang panjang mengenai 
hutang internasional telah memanfaatkan negara-negara G8 untuk pengaruh yang baik, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang penuh imajinasi (seperti mengepung bangunan 
tempat pertemuan di Brimingham, Inggris dengan rantai manusia yang sangat banyak) 
untuk menarik perhatian media. Dampaknya, hutang internasional dimasukkan ke dalam 
agenda pertemuan puncak, dan yang belum terjadi sebelumnya, dan akan memaksa 
perdana menteri Inggris bertemu perwakilan kampanye. Kampanye internasional untuk 
menghentikan pemakaian ranjau darat adalah bentuk laindari inisiatif yang terselenggara 
dengan baik dan sangat sukses. Gerakan anti-Aparteid adalah sebuah contoh yang sekarang 
menampakkan hasil setelah melaui kegiatan-kegiatan yang sangat berpengaruh. 
 Kampanye juga dapatsangat terfokus dan praktis. Misalnya, ada sebuah kampanye 
internasional yang hebat untuk membebaskan Mordecai Vanunu, yang ‘meniup peluit’ 
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tentang persenjataan nuklir Israel lebih dari sepuluh tahun lalu dan sejak itu ia dipenjara, 
dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam sel sendirian. 
 Melobi dan berkampanye dapat berlangsung di semua tingkatan, di dalam organisasi, 
komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Proses ini menjadi lebih mudah jika ada 
kebebasan berekspresi dan suasana demokrasi, tetapi selalu ada cara untuk memobilisasi 
orang lain, di dalam atau di luar situasi anda sendiri, dalam mendukung isu-isu tentang hak-
hak asasi manusia yang mendasar dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan. Amnesty 
international menggunakan kedua teknik tersebut. kelompoknya ada di seluruh dunia yang 
melobi pembebasan tahanan-tahanan poltik, dan pada saat yang sama berkampanye untuk 
mengubah sikap publik terhadap isu-isu seperti penghapusan hukuman mati.  
 Pada umumnya suatu kampanye menperlihatkan sikap-sikap dan pendapat-pendapat, 
sedangkan pendekatan sering bertujuan untuk mengubah konteks (contohnya, suatu 
peraturan) dan perilaku alternatifnya.  
 

Beberapa panduan dasar 
untuk melakukan pendekatan berkampanye 

 Tentukan secara jelas perubahan yang anda ingikan.  
 Bentuk sekelompok kecil orang yang berkomitmen untuk ini. Usaha-usaha yang 

bersifat individual kemungkinan kurang efektif.  
 Identifikasi individu-individu dan kelompok-kelompok yang menurut anda paling 

sedikit bersifat terbuka terhadap isu ini, dan mungkin mereka akan mendukung. 
Dekati orang-orang ini sebagai sekutu yang potensial; hindarilah orang yang anda 
ketahui cenderung untuk melakukan perlawanan yang sungguh-sungguh. 

 Lakukan penelitian anda secara menyeluruh, sehingga argumen-argumen dan 
buktinya kuat dan hasil dari usulan anda jelas. 

 Pastikanlah bahwa tidak ada pihak yang kalah, terutama di antara mereka yang 
mengambil keputusan-keputusan yang relevan. 

 Luangkan waktu untuk menyiapkan dan membuat strategi. 
 Pastikanlah bahwa informasi yang mendukung tujuan kita beredar di antara mereka 

yang ingin anda pengaruhi, gunakan media jika diperlukan. 
 Jangan mulai jika anda tidak siap dengan kemungkinan kegagalan dalam perjalanan 

mencapai tujuan.  
 Putuskan jangka waktu anda untuk mengelola isu ini, dan kemudia nilai dampaknya, 

dari pada memulai suatu usaha berjangka waktu tidak terbatas yang berakhir karena 
kehilangan semangat. 

 
 (Diambil dari Buku Mengelola Konflik karya Simon Fisher, dkk., Jakarta: British 

Council, 2001) 
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BAGIAN KETUJUH 

RENCANA TINDAK LANJUT 
 
Pengantar 
 
 Pelatihan merupakan arena refleksi untuk tukar gagasan dan informasi yang 
orientasinya lebih banyak pada gagasan, ide, dan wacana. Untuk mengimbanginya dalam 
kerja-kerja konkret, maka kesepakatan individual untuk melakukan aksi di lapangan 
merupakan arena tersendiri untuk mempraktikkan hasil-hasil refleksi. Rencana tindak 
lanjut berguna untuk menjadi alat ukur dampak dari proses pembelajaran yang sudah 
dilakukan. 
 
 Eksplorasi “Rencana Tindak Lanjut” akan menggambarkan wilayah kegiatan, apa yang 
akan dilakukan, dan dalam kasus apa yang memungkinkan setiap peserta untuk melakukan 
kesepakatan aksi dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sepenuhnya. 

 
Tujuan 
1. Memetakan jenis-jenis konflik di daerah 
2. Mengenali aktor (para pihak) dan isu dalam konflik 
3. Memetakan potensi jaringan untuk menggalang perdamaian 
4. Menyepakati apa yang akan dilakukan oleh peserta setelah pelatihan 
 
Pokok Bahasan 
1. Wilayah Kerja Aksi 
2. Isu-isu Strategis 
3. Jenis Konflik 
4. Jenis Aksi Kegiatan 
 
Metode 
Curah Pendapat 
 
Peralatan 
1. Alat bantu tulis 
2. LCD 
 
Langkah-langkah 
1. Fasilitator membukan sesi ini dengan menjelaskan target dan tujuan materi. 
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menganalisis potensi, aktor, dan isu konflik 
3. Fasilitator membagikan kertas kerja ke peserta. 
4. Fasilitator mengarahkan peserta untuk menyamakan persepsi tentang tindak lanjut. 
5. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat rencana tindak lanjut. 
6. Fasilitator memonitoring penyusunan rencana tindak lanjut. 
7. Fasilitator mengumpulkan kertas kerja yang sudah diisi oleh peserta.  
8. Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAGIAN KEDELAPAN 

EVALUASI 
 
Pengantar 
 
 Di hampir setiap pelatihan, evaluasi merupakan arena untuk meninjau ulang apa yang 
sudah dilaksanakan, dikaitkan dengan tujuan dan capaian yang hendak diperoleh. Evaluasi 
dimaksudkan untuk memberikan masukan atas proses yang telah berlangsung untuk 
mendapat pelajaran perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini merupakan evaluasi 
keseluruhan, baik proses, pelayanan penyelenggaraan, materi, dan lain sebagainya. 
 
Tujuan  
1.  Peserta mampu mengungkapkan kembali pengalamannya sejak awal sampai akhir 

kegiatan, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja selama proses 
latihan berlangsung. 

2. Peserta mampu memberikan respon balik dan kritik terhadap proses pelaksanaan 
kegiatan serta saran-saran mereka untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya. 

3. Peserta mampu menangkap peran baru yang akan mereka ambil sesudah mengikuti 
pelatihan  

 
Pokok bahasan  
1. Review pelaksanaan kegiatan 
2.  Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 
3. Kritik dan Saran 
 
Metode 
1.  Angket 
2. Brainstorming  
 
Peralatan 
1. Spidol 
2. Meta plan 
3. Double tip/ Formulir evaluasi akhir 
 
Waktu  
90 Menit  
 
Langkah-langkah 
2. Faslitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan tujuan evaluasi 
3. Fasilitator membagikan metaplan kepada peserta, selanjutnya peserta diminta 

menuliskan kekurangan dan kelebihan yang berkaitan dengan prosesi kegiatan, 
mencakup infrastruktur, materi, fasilitator, penyelenggara, pembicara/narasumber, 
metode, peserta, suasana dan sistem kelekatan berdasar penilaian peserta. 

4. Setelah itu, fasilitator meminta masing-masing peserta secara bergiliran maju ke 
depan dan menempelkan kertas/meta plannya sesuai dengan klasifikasinya. 

5. Fasilitator mempersilahkan beberapa peserta membacakan hasil tempelan di depan. 
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6. Fasilitator menyimpulkan secara garis besar hasil kegiatan di atas. 
7. Fasilitator menutup sesi 


