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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakan otonomi luas yang telah berkembang pesat sejak tahun 1999 

menjadikan daerah, khususnya kabupaten / kota sebagai ujung tombak 

penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, daerah diberikan 

kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, 

serta hak untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerahnya 

sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dengan adanya otonomi, 

daerah dituntut untuk lebih mandiri sehingga tercipta iklim kompetisi antar daerah 

yang dipercaya mampu mendorong daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik. 

Otonomi daerah menyebabkan tugas dan beban pemerintah daerah menjadi 

semakin berat. Beberapa urusan dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh daerah, 

antara lain : penyelenggaraan pelayanan umum, penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, pengelolaan kekayaan daerah, serta pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Selain tugas-tugas tersebut, daerah juga dituntut agar mampu 

menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakatnya, yaitu dengan 

mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan sosial, penyediaan lapangan 

pekerjaan, pengelolaan sumberdaya alam, dan pembangunan. 

Pembangunan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah dewasa 

ini. Indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala daerah dapat dilihat dari 
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berapa banyak pembangunan yang berhasil dilakukan. Pembangunan tersebut dapat 

berupa pembangunan yang bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan 

sarana-prasarana, maupun pembangunan non-fisik sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Pembangunan dan kebijakan merupakan dua hal yang tak terpisahkan, yang 

mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu bentuk kebijakan 

pemerintah. Pembangunan yang ideal yaitu apabila dalam pelaksanaannya terdapat 

perencanaan yang mempertimbangkan berbagai dimensi secara seimbang dan 

proporsional. Pembangunan selanjutnya harus menempatkan aspek-aspek sosial 

dan lingkungan bukan saja sebagai kerangka (dan wadah) dasar tetapi juga 

memprioritaskannya sebagai tujuan secara umum1. 

Pemanfaatan sumberdaya alam juga harus dipertimbangkan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Di masa sekarang ini, banyak negara yang 

mengembangkan konsep pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Komisi 

Bruntland, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat 

memenuhi kebutuhan saat kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka2. 

Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan di dalam 

program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Agenda 21 Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai Agenda 21 yang 

                                                           
1 Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004, Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial 

dan Lingkungan, (Jakarta : LP3ES), 3 
2 Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2010, Pengelolaan Sumberdaya dan 

Lingkungan, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 32 
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dihasilkan dalam Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de 

Janeiro tahun 1992, Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk 

pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area yakni: (1) 

pelayanan masyarakat, (2) pengelolaan limbah, (3) pengelolaan sumberdaya tanah, 

(4) pengelolaan sumberdaya alam3. 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat 

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal 

ini berarti dalam pengeksploitasian sumber daya alam harus dikelola secara bijak, 

terencana, berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan 

seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan 

kesejahteraan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan 

datang4. 

Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya diarahkan untuk kepentingan 

jangka pendek nasional dalam rangka meningkatkan devisa negara saja, tetapi juga 

kepentingan jangka panjang dalam skala yang lebih luas. 

Namun sebagian besar pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa 

yang menjadi agenda pemerintah yang tercantum dalam Agenda 21. Pembangunan 

yang dilakukan hanya memperhatikan aspek keuntungan ekonomi saja tanpa 

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek sosial dan lingkungan. 

Akibatnya pembangunan tersebut menimbulkan permasalahan baru, seperti 

ketimpangan kesejahteraan, kerusakan lingkungan, dan rendahnya partisipasi 

sosial. Pembangunan seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi 

                                                           
3 Ibid, 62-63. 
4 Yonathan Pongtuluran, 2015, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Yogyakarta : 

Andi), 2 



4 
 

 

masyarakat, dan sebaliknya pembangunan juga dapat berdampak negatif apabila 

perencanaan pembangunan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja. 

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang sedang gencar 

melaksanakan pembangunan. Kabupaten Rembang berada di pesisir pantai utara 

Pulau Jawa yang dilewati pegunungan karst Kendeng Utara, sehingga memiliki 

potensi sumber daya alam berupa batu kapur yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku utama pembuatan semen. Melihat potensi tersebut, PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan eksploitasi sekaligus mendirikan 

pabrik di Kabupaten Rembang. Rencana pendirian pabrik tersebut telah ada sejak 

tahun 2010 dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 660.1/17/2012 tertanggal 7 Juni 2012. 

Adapun alasan pembangunan pabrik semen sebagaimana menurut pengakuan 

Purwadi Samsi ketika diwawancarai menyatakan bahwa alasan pendirian pabrik 

semen adalah untuk mendukung program peningkatan perekonomian daerah guna 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Rembang.5 Jadi, dengan adanya pabrik semen di Kabupaten Rembang 

diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, peningkatan jumlah tenaga kerja, 

pendapatan daerah dan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial dan 

ekonomi. 

Rencana pendirian pabrik semen menimbulkan pro dan kontra bagi 

masyarakat sekitar, terutama warga desa yang berada di sekitar lokasi 

                                                           
5 Purwadi Samsi, Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Rembang, Wawancara 

Pribadi, 11 April 2017 
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pembangunan pabrik semen. Lima desa yang berada di wilayah ring-1 meliputi : 

Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan  Desa Timbrangan Kecamatan 

Gunem, serta Desa Kadiwono Kecamatan Bulu. Masyarakat sekitar lokasi 

pembangunan pabrik terbagi ke dalam kelompok pro dan kontra. Masyarakat yang 

pro menganggap pembangunan pabrik semen mengurangi pengangguran serta 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, sementara masyarakat yang kontra 

beranggapan bahwa pembangunan pabrik semen dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan, yang akan berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian serta 

hilangnya sumber-sumber mata air di kawasan karst. 

Konflik pembangunan pabrik semen bermula dari Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012  tentang 

Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik 

(Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dinilai melanggar 

peraturan. Kawasan yang akan ditambang tersebut merupakan kawasan karst 

Watuputih yang harus dilindungi. Penggunaan kawasan Cekuangan Air Tanah 

Watuputih sebagai areal penambangan batuan kapur untuk bahan baku semen 

melanggar Pasal 63 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 6 Tahun 2010 yang menetapkan areal tersebut sebagai kawasan 

lindung dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 19 yang 

menetapkan cekungan Watuputih sebagai kawasan lindung geologi.6 

                                                           
6 Winarto Herusansono, “100 Warga Bertahan di Tenda Mereka Bersikeras Menolak Pembangunan 

Pabrik Semen di Rembang”, Kompas, 23 Juni 2014, h.23. 
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Mengetahui surat keputusan yang dinilai melanggar peraturan tersebut, 

sejumlah warga desa yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen beserta 

sejumlah aktivis yang peduli terhadap kelestarian lingkungan membawa 

permasalahan tersebut ke ranah hukum, karena dinilai mengancam lingkungan dan 

telah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, sejumlah aksi juga dilakukan dengan 

tujuan agar Gubernur dapat mencabut Surat Keputusan yang telah dikeluarkan 

sebelumnya. 

Warga setempat yang menolak pembangunan pabrik semen terus melakukan 

aksi. Diantara kelima desa yang berada di wilayah ring-1, pro dan kontra mengenai 

pembangunan pabrik semen terjadi di Desa Timbrangan dan Tegaldowo. Pro dan 

kontra tersebut semakin terlihat dengan adanya poster yang sengaja dibuat warga 

setempat untuk menolak maupun mendukung pembangunan pabrik semen. Selain 

poster, terdapat baliho-baliho di sepanjang jalan desa yang semakin menguatkan 

perbedaan persepsi masyarakat setempat. Baliho dan poster tersebut dipasang di 

titik-titik tertentu, sehingga akan terlihat jelas daerah mana saja yang warga 

masyarakatnya pro dan kontra. 

Konflik tersebut membentuk jaringan sosial baru di masyarakat; baik jaringan 

politik, ekonomi, maupun lingkungan. Jaringan sosial terbentuk untuk mendukung 

masyarakat yang pro maupun kontra dengan sejumlah kepentingan di dalamnya. 

Jaringan politik dan ekonomi terbentuk diantara para pemegang kekuasaan dan para 

pemilik modal yang ingin mempertahankan kekuasaan dan menguasai sumber daya 

ekonomi ataupun modal. Sementara jaringan lingkungan terbentuk untuk 
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mempertahankan sumber daya alam yang ada agar tidak dikuasai oleh para pemilik 

modal dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan, masyarakat yang pro terhadap 

pembangunan pabrik semen berada dalam jaringan ekonomi yang didukung 

langsung oleh pihak PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia memberikan ganti 

rugi kepada warga yang menjual tanahnya untuk pembangunan pabrik dengan 

harga yang sangat tinggi, sehingga warga yang memiliki tanah di sekitar lokasi 

berlomba-lomba untuk menjual tanahnya agar mendapatkan ganti rugi yang sangat 

tinggi. Selain itu, PT Semen Indonesia juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 

warga desa yang belum memiliki pekerjaan untuk bekerja di pabrik. PT Semen 

Indonesia juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan bantuan 

bersifat material untuk pembangunan fisik maupun acara yang diselenggarakan 

oleh desa sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat merasa 

senang dengan keberadaan pabrik semen dan mendukung pembangunan pabrik 

semen. 

Jaringan lingkungan yang terbentuk mendukung masyarakat yang kontra 

terhadap pembangunan pabrik semen. Masyarakat yang kontra didukung oleh 

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Yayasan Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang memandang pembangunan pabrik 

semen yang berada di kawasan cekungan Watuputih sebagai salah satu bentuk 

kerusakan lingkungan, karena dikhawatirkan akan mengurangi jumlah air di 

kawasan karst dan berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian. JMPPK 

dan Walhi ini merupakan LSM yang paling gencar melakukan perlawanan dalam 
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menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. 

Melalui JMPPK, masyarakat yang tidak setuju terhadap pembangunan pabrik 

semen terwadahi aspirasinya. Selain JMPPK, juga terdapat beberapa LSM lain yang 

berbasis kelestarian alam yang turut serta mendukung masyarakat yang kontra. 

Jaringan ekonomi juga terbentuk diantara masyarakat yang kontra, utamanya 

mereka yang memiliki lahan pertanian. Adanya pabrik semen di daerah tersebut, 

dikhawatirkan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah air di kawasan karst. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya tujuh mata air di sekitar lokasi pembangunan 

pabrik yang mana air tersebut digunakan sebagai sumber pengairan sawah dan 

penduduk. Mingming Lukiarti, pendamping warga dari JMPPK saat diwawancarai 

Kompas menyatakan bahwa sebelum ada rencana pembangunan pabrik semen, 

sudah banyak penambangan yang dilakukan, baik yang dilakukan perorangan 

maupun perusahaan kecil. Dalam skala kecil, warga telah merasakan sendiri 

bagaimana penambangan tersebut menurunkan debit air dan merusak lingkungan. 

Sebagai contoh penurunan debit air bersih di sejumlah desa di Kecamatan Sale 

Kabupaten Rembang akibat ulah penambang perorangan, yang mana pada tahun 

2009 berjumlah 1.250 liter per detik menjadi 600 liter per detik.7 

Jika debit air pada sumber-sumber mata air berkurang, masyarakat setempat 

yang bekerja sebagai petani hanya akan mengandalkan air hujan untuk mengairi 

sawah mereka. Akibatnya terjadi penurunan hasil produksi di sektor pertanian serta 

pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang sebagian besar bekerja 

sebagai petani merasa sangat dirugikan dengan adanya pembangunan pabrik semen 

                                                           
7 Ibid. 
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tersebut. Tak heran jika mereka menolak pembangunan pabrik semen, karena dapat 

mengurangi hasil produksi pertanian serta pendapatan masyarakat yang bekerja 

sebagai petani. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang 

perkembangan konflik dan usaha penyelesaian konflik pembangunan pabrik semen 

di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Adapun judul penelitian secara 

lengkap adalah “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan 

Gunem Kabupaten Rembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mengapa terjadi konflik pro dan kontra masyarakat serta Pemerintah 

terhadap pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten 

Rembang? 

2. Bagaimana perkembangan konflik pro dan kontra masyarakat serta 

Pemerintah mengenai pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem 

Kabupaten Rembang? 

3. Bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Menggambarkan dan menganalisis sebab terjadinya konflik pro dan kontra 

masyarakat serta Pemerintah terhadap pembangunan pabrik semen di 

Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

2. Menggambarkan dan menjelaskan perkembangan konflik pro dan kontra 

masyarakat serta Pemerintah mengenai pembangunan pabrik semen di 

Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

3. Menjelaskan proses resolusi konflik yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan keilmuan di bidang konflik dan manajemen konflik. 

b. Menambah khazanah kajian ilmiah dalam bidang konflik dan manajemen 

konflik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai konflik yang muncul sebagai dampak adanya 

pembangunan. 

b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam mengatasi konflik serta kajian dalam pembuatan kebijakan 

selanjutnya. 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam proposal penelitian ini penulis akan memaparkan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berikut 

adalah sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik yang 

dijadikan acuan penulis dalam melaksanakan penelitian, antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Stella Fitra Marga dalam Skripsi berjudul 

Konflik Masyarakat Samin dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam Hal 

Kebijakan Pembangunan Pabrik Semen Gresik pada tahun 2010. Konflik 

terjadi antara Sedulur Sikep dan Pemerintah Kabupaten Pati yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) kekhawatiran Sedulur Sikep 

terhadap kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat pembangunan 

pabrik semen; (2) perizinan dan regulasi yang tidak sesuai dengan Perda 

tentang RTRW; (3) penyerapan tenaga kerja; (4) ketidakikutsertaan 

Sedulur Sikep dalam penelitian hingga proses pembuatan kebijakan. Hal 

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengatasi 

permasalahan tersebut dengan menunda pendirian pabrik semen hingga 

ditemukan titik temu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faid Syahreal dalam Skripsi berjudul 

Konflik Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati pada tahun 2012. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

hasil penelitian menyatakan bahwa konflik terjadi antara masyarakat yang 

menolak pembangunan pabrik semen dengan pemerintah. Penyebab 

terjadinya konflik antara lain : (1) kesalahan prosedur dan pelanggaran-
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pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam pemberian 

izin; (2) kekhawatiran masyarakat akan keselamatan lingkungan. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pati melakukan 

pendekatan budaya lokal terhadap Sedulur Sikep dan mengajak 

masyarakat berdiskusi sesuai prosedur hukum yang berlaku.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Artha Silvia Nababan dalam Skripsi 

berjudul Resolusi Konflik Pertanahan di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2015. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui peran Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah pertanahan. 

Adapun penyebab konflik pertanahan antara lain : (1) masalah administrasi 

pertanahan di Kota Bandar Lampung yang belum terstruktur dengan baik; 

(2) distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata; (3) masalah legalitas 

kepemilikan tanah. Resolusi konflik dilakukan melalui proses mediasi 

antara pihak yang terlibat konflik yang dilakukan di Kantor Pertanahan 

Kota Bandar Lampung sekaligus sebagai mediator konflik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Lismawati dalam Skripsi berjudul 

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Bahan Galian C melalui 

Proses Mediasi tahun 2013. Penelitian dilakukan di Desa Kajen, 

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang melibatkan PT BRD 

Banjarnegara dengan LSM GMTB. Faktor-faktor penyebab konflik antara 

lain : (1) keterbatasan sumber daya alam bahan galian C yang kontras 

dengan peningkatan kebutuhan bahan galian C, sehingga terjadi kompetisi 

berbagai pihak; (2) kurangnya komunikasi dan koordinasi antara 
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Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sungai Gung. Peran pemerintah 

dalam penyelesaian konflik ini adalah sebagai seorang mediator, dalam hal 

ini adalah Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Namun proses mediasi 

dinyatakan belum berhasil karena tidak adanya surat penyelesaian 

sengketa, sehingga hasil mediasi tidak ditaati.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Iswara dalam Skripsi berjudul 

Resolusi Konflik Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bukit 

Mangunharjo Tembalang Semarang Perspektif Kebijakan pada tahun 

2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab konflik adalah 

ketidak-efektifan pola koordinasi antara Pemprov Jateng dan Pemkot 

Semarang, serta ketidaktegasan aparat penegak hukum Kota Semarang 

dalam memberikan hukuman kepada pihak yang melalukan penambangan 

di Mangunharjo. Dalam penelitian ini belum ditemukan solusi 

penyelesaian masalah yang tepat, sehingga peneliti memberikan alternatif 

resolusi konflik yaitu koordinasi antara Pemprov Jateng dan Pemkot 

Semarang untuk mengatur penambangan di Mangunharjo melalui Perda 

Minerba. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ernita Krisandi dalam Skripsi berjudul 

Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi pada tahun 2013. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa konflik Maluku merupakan konflik 

horizontal yang terjadi antara penduduk asli yang umumnya beragama 

Kristen dengan masyarakat pendatang (Buton, Bugis, Makassar) yang 

umumnya beragama Islam. Faktor-faktor penyebab konflik antara lain : 
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(1) faktor ekonomi; (2) politik; (3) melemahnya sistem adat pela gadhog; 

dan (4) isu RMS dan separatisme Maluku. Untuk mencapai keluaran 

konflik, resolusi yang ditawarkan antara lain komunikasi efektif serta 

penegakan hukum yang efektif dan profesional bagi pelaku konflik di 

Maluku. 

Berdasarkan sejumlah penelitian tentang konflik di atas, terdapat 

perbedaan fokus penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 

Penelitian pertama mengenai konflik antara masyarakat Samin dan 

Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal kebijakan pembangunan pabrik semen 

pada tahun 2010. Penelitian kedua hampir sama dengan penelitian pertama, 

yaitu konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati pada tahun 2012. Penelitian ketiga tentang resolusi konflik pertanahan di 

Kota Bandar Lampung, penelitiaan keempat tentang usaha pemerintah dalam 

penyelesaian konflik bahan galian C di Tegal. Sementara penelitian kelima 

tentang resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam di Bukit 

Mangunharjo, dan penelitian keenam tentang resolusi konflik komunal di 

Maluku pasca reformasi.  

Apabila dibandingkan dengan sejumlah penelitian yang dilakukan 

sebelumnya terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang konflik. 

Namun terdapat perbedaan lokasi penelitian, sehingga pola konfliknya juga 

berbeda. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai konflik 

pembangunan pabrik semen yang ada di Kabupaten Rembang, serta berusaha 

menemukan model resolusi konflik yang tepat dalam mengatasi 
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permasalahan tersebut. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dalam 

menggambarkan konflik yang terjadi. 

1.5.2 Teori Konflik 

Konflik, perselisihan, percekcokan, pertentangan merupakan 

pengalaman hidup yang cukup mendasar dan sangat mungkin terjadi. Konflik 

terjadi dalam hubungan antara dua orang atau kelompok, yang mana 

perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah 

satu atau keduanya saling terganggu8. 

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configure yang 

berarti saling memukul. Kata “konflik” menurut Kamus Ilmiah Populer 

adalah pertentangan, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan (Partanto 

dan Al Barry, 1994:354). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia konflik 

diartikan dengan pertentangan, percekcokan (Poerwadarminta, 1982:518). 

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-

orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi9. 

Menurut pengertian hukum, konflik adalah perbedaan pendapat, 

perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban 

pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan 

paham, sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak 

mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Muchsan, 

                                                           
8 Agus M. Hardjana, 1994, Konflik di Tempat Kerja, (Yogyakarta : Kanisius), 9 
9 Winardi, 1994, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), (Bandung :Mandar 

Maju), 1 
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1992:42)10. Sementara itu, Webster dalam Muryanti (2013:7-8) 

mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan 

atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat 

dicapai secara simultan. 

Berdasarkan uraian di atas konflik mengandung arti benturan, seperti 

perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan 

individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dan kelompok 

dengan pemerintah. Benturan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak 

yang terlibat konflik merasa terhalangi dalam proses pencapaian tujuan.  

Teori konflik muncul sebagai kritik terhadap paham positivisme dalam 

ilmu sosiologi. Paham positivisme memandang perkembangan dan 

perubahan sosial sebagai suatu hal yang statis dan linier. Paham tersebut 

dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, karena hanya didasarkan 

pada fakta-fakta ilmiah dan data empiris tanpa memperhatikan kondisi sosial 

yang dinamis. Beberapa tokoh yang mempelopori teori konflik antara lain : 

Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel, kemudian dikembangkan lagi 

oleh Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser. Uraian lengkapnya sebagai berikut : 

1. Karl Marx 

Teori konflik menurut Marx merupakan penekanan dari teori konflik 

secara eksplisit dalam skema Hegel yang dikembangkan dalam sistem 

kontradiksi sehingga melahirkan dialektika dan perubahan. Menurut 

                                                           
10 Thalib Hambali, 2009, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, (Jakarta : Media Grafika), 

25 
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Marx, konflik adalah kekuatan yang berjalan. Dalam kaitannya dengan 

konflik, Marx mempelajari classical ekonomi agar dapat membedakan 

dengan neoclassical ekonomi sehingga menemukan pengetahuan 

ekonomi baru. Dalam classical ekonomi dipelajari teori nilai lebih tenaga 

kerja; yaitu doktrin yang menyatakan sumber nilai adalah transformasi 

dari alam yang dilakukan tenaga kerja. Implikasinya pekerja 

dieksploitasi tenaganya dan tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang 

telah dilakukan. Neoclassical ekonomi menghapus dampak radikal 

dengan mengeliminasi teori nilai lebih dengan kegunaan marginal; nilai 

tidak dapat didefinisikan sebagai suplai barang dan jasa tetapi permintaan 

relatif. 

Pandangan Marx tentang konflik tidak bisa dipisahkan dengan 

pandangannya tentang masyarakat yang lebih dikenal dengan Postulat 

Marx11 sebagai berikut : (1) Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yakni 

(i) Borjuiskepentingan pemilik tanah dan kapital; (ii) Borjuis 

kecilsebagai transisi dan (iii) Proletarpetani kecil; (2) Adanya kategori 

kelas tersebut menempatkan satu sisi dari antagonisme yang membawa 

isu dominan tentang pertentangan masyarakat dan tentang arah 

perkembangan masyarakat; (3) Pertentangan kelas bukan berasal dari 

perbedaan pendapat, atau dari perbedaan sumber pendapatan; (4) Kelas 

didasarkan atas hubungan produksi, yaitu pembagian kekayaan efektif 

                                                           
11 Muryanti, Damar Dwi Nugroho, dan Rokhiman, 2013, Teori Konflik dan Konflik Agraria di 

Pedesaan, (Bantul : Kreasi Wacana), 9-10 
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yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan politik; (5) Proses 

pengelompokan ke dalam kelas sosial muncul dari kondisi sosial yang 

diawali dengan pembagian kekayaan pribadi; (6) Kelas sosial yang 

terbentuk ikut serta dalam pertentangan politik sebagai kelompok yang 

diorganisasikan; (7) Pertentangan kelas merupakam kekuatan yang 

menggerakkan perubahan sosial.  

Bagi Karl Marx, masyarakat bukan sebuah bentuk organisasi sosial 

yang statis. Ciri dominan masyarakat adalah perubahan struktur sosial 

secara terus-menerus. Pertentangan yang terjadi merupakan produk 

sistematis dari struktur masyarakat yang ada. 

2. George Simmel 

Pemikiran Simmel tentang konflik tidak bisa dipisahkan dari 

pemikirannya tentang bentuk-bentuk superordinasi dan sub-ordinasi 

(dominasi dan ketaatan). Dalam banyak hal superordinat 

memperhitungkan kebutuhan atau keinginan sub-ordinat, meskipun 

hanya bertujuam untuk mengontrol sub-ordinat. Dalam hal ini 

superordinat dipengaruhi oleh sub-ordinat. Perilaku sub-ordinat dan 

superordinat bukan merupakan manifestasi belaka dari karakteristik 

pribadi atau kemauan individu, tetapi mencerminkan tenggelamnya 

sebagian kepribadian dan pengaruh bentuk sosial. 

Hubungan yang terjadi antara superordinat dan sub-ordinat dapat 

terganggu karena adanya kemungkinan untuk konflik sebagai bentuk 

dasar dari interaksi. Konflik bukan hanya sekadar lawan dari persatuan, 
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melainkan sangat erat kaitannya dengan berbagai proses yang 

mempersatukan dalam kehidupan masyarakat. Konflik dan persatuan 

dapat dilihat sebagai interaksi yang timbal balik. Pendapat Simmel 

tentang teori konflik adalah kerja sama dan konflik diantara individu dan 

kelompok sosial tidak hanya bersifat sendiri-sendiri tetapi berhubungan 

erat. Konflik tidak dapat membagi manusia secara rapi menjadi beberapa 

kelompok dengan kepentingan yang berbeda, tetapi menyatukan 

masyarakat melalui persilangan konflik yang di dalamnya berdiri 

bersama dalam satu rasa yang saling berlawanan. 

Bentuk-bentuk konflik menurut Simmel ada dua; yaitu (1) bentuk 

duaan (dyad) dan (2) tigaan (triad)12. Simmel juga menganalisa beberapa 

cara untuk mengakhiri konflik, yakni menghilangkan dasar-dasar 

konflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, 

kompromi, perdamaian yang dilakukan melalui peran pihak ketiga yang 

bersifat netral. 

3. Lewis Coser 

Pemikiran konflik menurut Coser tertuang dalam bukunya berjudul 

The Function of Conflict yang hampir sepaham dengan George Simmel 

bahwa konflik berfungsi positif ketika bisa dikelola dan diekspresikan 

sewajarnya. Coser membedakan konflik menjadi dua tipe dasar konflik, 

yaitu : (1) Konflik realistis, yaitu sumber konflik konkret atau bersifat 

material; dan (2) Konflik nonrealistis, yaitu konflik yang bukan berasal 

                                                           
12 Ibid, 12 
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dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan 

untuk meredakan ketegangan. 

Selain itu, Coser juga memberi perhatian pada konflik internal dan 

eksternal. Konflik eksternal mampu menciptakan dan memperkuat 

identitas kelompok melalui batasan-batasan diantara kelompok. 

Selanjutnya konflik eksternal akan menjadi proses refleksi kelompok, 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggotanya. Sementara konflik 

internal merupakan konflik yang berada di dalam kelompok dan 

melibatkan anggota kelompok itu sendiri. Konflik internal sangat penting 

untuk stabilitas sosial di dalam struktur sosial.13 

4. Max Weber 

Perspektif konflik menurut Weber didasarkan pada realitas yang 

menunjukkan fenomena yang terjadi di dunia sangatlah 

multidimensional. Menurut Weber konflik tidak hanya disebabkan oleh 

satu faktor diantara faktor yang lain, tetapi konflik muncul dari berbagai 

faktor yang multidimensi, pluralitas kelompok yang berbeda, 

kepentingan dan perspektif dalam membangun dunia. Weber tidak hanya 

menunjukkan banyak aspek saja, tetapi perjuangan dalam menuju 

dominasi dari masing-masing faktor, salah satunya dalam bidang 

ekonomi dan politik. Keduanya merupakan suatu bentuk perjuangan 

untuk mengisi kepentingan politik diantara politikus dan kelas ekonomi. 

                                                           
13 Ibid., 15-17 
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Teori konflik menurut Weber terkait dengan permasalahan kelas dan 

organisasi. Weber mengenalkan tiga dimensi stratifikasi yang dikenal 

dengan istilah kelas, status, dan partai. Ketiganya tersusun atas kelompok 

kepentingan yang saling berhubungan satu sama lain. Konflik kelas tidak 

hanya terjadi antara kapitalis dan pekerja, pemilik modal dan tenaga kerja 

saja tetapi perjuangan untuk mengontrol posisi terhadap pasar melalui 

uang dan kredit, tanah, berbagai peralatan industri dan berbagai skill 

tenaga kerja. Kelas dominan adalah pihak yang mampu mengatur untuk 

mendapatkan kekuatan monopoli pasar yang menguntungkan. 

Sebaliknya kelas yang didominasi hanya mendapatkan sedikit monopoli. 

Demikian halnya dengan statifikasi status dan politik.14 

5. Ralf Dahrendorf 

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik antara kelompok-

kelompok terkoordinasi yang mewakili peran-peran organisasi yang 

dikarakteri oleh hubungan kekuasaan dan bukan analisis perjuangan 

kelas15. Relasi-relasi dalam struktur sosial didasarkan pada kekuasaan, 

sehingga kekuasaan memegang peranan penting dalam struktur sosial 

dan menjadi akar dari permasalahan. Konflik kepentingan menjadi fakta 

yang tidak dapat terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan 

tidak memiliki kekuasaan.  

                                                           
14 Ibid., 17-20 
15 Ibid, 20 



22 
 

 

Kekuasaan dan wewenang merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu 

pada posisi atas dan pada posisi bawah dalam struktur sosial. Perbedaan 

posisi tersebut mengakibatkan kepentingan dan tujuan antara posisi atas 

dan bawah berbeda, sehingga rentan terjadi konflik. Oleh karena 

kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang 

dikuasai, di dalam masyarakat terdapat dua golongan yang selalu 

bertentangan, masing-masing dipersatukan oleh ikatan kepentingan 

nyata yang bertentangan secara substansial dan langsung. 

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik menjadi 2 

tipe; kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest 

group). Kelompok semu merupakan kumpulan para pemegang 

kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk 

karena adanya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan terbentuk 

dari kelompok semu yang lebih luas, yang mempunyai struktur, 

organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok 

kepentingan ini merupakan sumber terjadinya konflik di masyarakat. 

Berdasarkan uraian pendapat lima tokoh mengenai konflik, dapat 

disimpulkan bahwa konflik selalu ada dalam struktur sosial. Faktor-faktor 

penyebab terjadinya konflik beragam, mulai dari pertentangan kelas sosial; 

antara pemilik modal dan pekerja,struktur kekuasaan; antara penguasa dan 

masyarakat, maupun permasalahan kelas dan organisasi. Simmel juga 

menyatakan bahwa konflik dapat diakhiri dengan menghilangkan dasar-dasar 
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konflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, 

kompromi, dan perdamaian yang dilakukan melalui peran pihak ketiga yang 

bersifat netral. 

1.5.3 Faktor Penyebab Konflik 

Terjadinya konflik disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai faktor 

tersebut dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Triggers (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun 

tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik 

itu sendiri. 

2. Pivotal factors or root causes (faktor inti atau penyebab dasar): 

terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya 

dapat mengatasi konflik. 

3. Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah 

yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. 

4. Aggravating factors (faktor yang memperburuk): faktor yang 

memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivotal factors, 

namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri. (Klem 

: 2007) dikutip dalam M. Mukhsin Jamil (2007 : 16) 

Berbeda dengan pendapat Klem yang dikutip oleh M. Mukhsin Jamil, 

Wirawan menyatakan bahwa konflik dapat terjadi secara alami karena adanya 
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kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik. Kondisi objektif tersebut 

antara lain16 : 

1.  Keterbatasan sumber, yaitu kondisi dimana manusia mengalami 

keterbatasan sumber-sumber sehingga terjadi kompetisi untuk 

mendapatkan sumber yang diperlukan dan sering kali menimbulkan 

konflik. 

2.  Tujuan yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan 

Wilmot (1978) konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat 

konflik mempunyai tujuan yang berbeda, atau bisa juga terjadi karena 

pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang sama tetapi cara 

untuk mencapainya berbeda. 

3.  Saling tergantung atau interdependensi tugas, yaitu konflik terjadi 

karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang 

tergantung satu sama lain. 

4.  Diferensiasi organisasi, yaitu konflik dalam organisasi yang 

disebabkan karena pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan 

spesialisasi tenaga kerja pelaksananya. 

5.  Ambiguitas yuridiksi, yaitu pembagian tugas yang tidak definitif 

sehingga menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang 

unit kerja dalam organisasi. 

                                                           
16 Wirawan, 2013, Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta : 

Salemba Humanika), 7-14 
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6.  Sistem imbalan yang tidak layak, yaitu konflik yang terjadi di 

lingkungan perusahaan dimana manajemen perusahaan 

menggunakan sistem imbalan yang dianggap tidak adil atau tidak 

layak oleh karyawan. 

7.  Komunikasi yang tidak baik, beberapa faktor komunikasi yang dapat 

menyebabkan konflik antara lain : distorsi, ketersediaan informasi 

yang tidak bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh 

pihak-pihak lain dalam berkomunikasi. 

8.  Konflik juga terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, 

melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum. 

9.  Beragam karakteristik sistem sosial, yaitu konflik yang disebabkan 

karena karakteristik sistem sosial yang berbeda, seperti suku, agama, 

dan ideologi. 

10.  Pribadi orang, konflik yang disebabkan karena sifat-sifat seseorang 

atau sekelompok orang yang dapat memicu timbulnya konflik, 

seperti selalu curiga dan berpikiran negatif terhadap orang lain, 

sombong, egois, merasa selalu benar, kurang dapat mengendalikan 

emosi, dan ingin menang sendiri. 

11.  Kebutuhan, yaitu kebutuhan manusia yang berbeda atau kebutuhan 

yang sama tetapi terbatas jumlahnya, sehingga apabila kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi dapat memicu terjadinya konflik. 
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12.  Perasaan dan emosi, perasaan dan emosi yang tidak rasional saat 

berinteraksi dengan orang lain dapat menimbulkan konflik serta 

menentukan perilaku seseorang saat terlibat konflik. 

13.  Pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri, yaitu 

konflik yang disebabkan karena kondisi negara yang sedang 

mengalami krisis keuangan dan diikuti demonstrasi, pemogokan, 

perusakan oleh sejumlah warga karena tingginya harga bahan 

kebutuhan pokok. 

14.  Budaya konflik dan kekerasan, yaitu kondisi sosial budaya yang 

melatar belakangi konflik dalam suatu negara, seperti 

primordialisme,memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik 

dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, serta politisasi 

agama. 

1.5.4 Resolusi Konflik 

Konflik merupakan realitas kehidupan yang tak terhindarkan. Konflik 

merekat erat dalam jalinan kehidupan17. Seberapa besar ataupun kecil 

penyebabnya, kemungkinan terjadinya konflik tidak dapat dihindari. Hal 

yang dapat dilakukan terhadap konflik adalah memecahkannya, namun dalam 

pemecahan konflik ada dampak positif maupun negatif yang tidak dapat 

dihindari. Istilah “memecahkan” cenderung bermakna negatif, oleh karena itu 

dalam mengatasi konflik cenderung digunakan istilah manajemen konflik. 

                                                           
17 William Hendricks, 2006, Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis untuk Manajemen 

Konflik yang Efektif, (Jakarta : Bumi Aksara), 1 
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Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau 

pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk 

mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan18. Jadi 

hal yang dapat dilakukan terhadap konflik adalah dengan memanajemeni 

konflik, dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. 

Resolusi konflik merupakan sebuah upaya menangani sebab-sebab 

konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama 

diantara kelompok-kelompok yang terlibat konflik. Resolusi merupakan 

bagian dari pengelolaan konflik yang lebih dari sekadar penyelesaian konflik, 

yakni penghentian atau penghilangan konflik, tetapi lebih kepada penanganan 

konflik yang lebih konstruktif sehingga membawa pihak-pihak yang bertikai 

dalam sebuah proses yang kooperatif untuk mengelola perbedaan secara 

konstruktif19. 

Resolusi konflik merupakan proses untuk mencapai keluaran konflik 

dengan menggunakan metode resolusi konflik. Wirawan (2013 : 177-197) 

mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua, yaitu : pengaturan 

sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui 

pihak ketiga (third party intervention) 

1. Pengaturan Sendiri (self regulation) 

Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak 

yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik yang 

                                                           
18 Wirawan, Op.Cit,129 
19 Muryanti, Op.Cit, 32 
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terjadi. Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha 

menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk 

mencapai tujuan. Pihak-pihak yang terlibat saling melakukan pendekatan 

untuk menyelesaikan dan menciptakan keluaran konflik yang diinginkan. 

Hal yang dapat dilakukan adalah melalui interaksi konflik dengan tujuan 

mendominasi (win-lose solution), interaksi konflik dengan tujuan 

kompromi (win-win solution), interaksi konflik menghindar, interaksi 

konflik mengakomodasi, serta resolusi konflik dengan dan atau tanpa 

kekerasan. 

2. Intervensi Pihak Ketiga (third party intervention) 

Sering kali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu 

menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dan menghabiskan 

sumber daya yang ada, sehingga intervensi pihak ketiga dibutuhkan 

untuk mencapai resolusi konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dilakukan 

melalui : (1) proses pengadilan; (2) proses atau pendekatan legislasi; (3) 

proses administrasi; dan (4) resolusi perselisihan alternatif (alternative 

dispute resolutionADR) yang di dalamnya terdapat rekonsiliasi, 

mediasi, dan arbitrase. 

Berbeda dengan pendapat Wirawan, Mukhsin Jamil (2007) menyatakan 

bahwa resolusi konflik dapat tercapai melalui dua cara, yaitu : 

1. Negosiasi 

Negosiasi merupakan suatu  perundingan untuk mendapatkan suatu 

kesepakatan. Secara terminologi negosiasi didefinisikan sebagai proses 
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perundingan dua pihak yang bertikai, baik individual maupun kolektif 

untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling 

menguntungkan20. Negosiasi bukan berarti harus mengalah maupun 

harus memenangkan pihak lain, tetapi kemauan untuk mencari pilihan 

untuk menemukan solusi. Tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan 

penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan 

yang ada sehingga didapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan 

(win-win solution). 

2. Mediasi  

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaaan 

yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang 

bersengketa meminta bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan bentuk 

penyelesaian konflik yang lain, mediasi menghadirkan seorang penengah 

(mediator) yang bersifat netral (David Spencer, Michael Brogan, 2006 : 

3) sebagaimana dikutip oleh (M. Mukhsin Jamil, 2007 : 105). Tingkat 

keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya : 

kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan kedua belah pihak yang 

bertikai, kepercayaan kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan 

terhadap mediator, serta kepercayaan dari masing-masing pihak21. 

                                                           
20 M. Mukhsin Jamil, 2007, Mengelola Konflik Membangun Damai : Teori, Strategi dan 

Implementasi Resolusi Konflik, (Semarang : Walisongo Mediation Centers), 89 
21 Ibid, 107 
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Berdasarkan uraian teori tentang resolusi konflik, resolusi konflik dapat 

didefinisikan sebagai bagian dari proses manajemen konflik yang berusaha 

mencapai keluaran konflik melalui pendekatan kooperatif sehingga 

dihasilkan keluaran konflik yang saling menguntungkan. Resolusi konflik 

dapat ditempuh dengan cara melakukan pendekatan untuk memperoleh hasil 

keluaran yang diinginkan melalui negosiasi dan intervensi pihak ketiga, yaitu 

melalui pengadilan. 

1.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Agar memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, maka dibuatlah 

kerangka konseptual sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

Negara / Pemerintah 

 

Fungsi / Tugas : 

- Public service 

(pelayanan 

administrasi, 

penyediaan barang 

dan jasa, kesehatan, 

pendidikan, dll) 

- Development 

(pembangunan 

fisik, pembangunan 

ekonomi, menekan 

angka inflasi, 

mengurangi 

ketimpangan sosial 

dan ekonomi,dll)  

- Empowerment 

(penyiapan tenaga 

kerja, pelatihan 

tenaga kerja, 

pendampingan 

UMKM dan 

kelompok kecil, 

pemberdayaan 

masyarakat di 

daerah perbatasan 

dan terpencil,dll) 

 

BUMN / 

Swasta  

Konflik 
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1.7 Definisi Konseptual dan Operasional 

1.7.1 Definisi Konseptual 

Berdasarkan teori-teori yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan : 

a. Konflik adalah benturan, baik perbedaan pendapat, persaingan 

ataupun pertentangan yang terjadi antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun 

individu dan kelompok dengan pemerintah dan mengakibatkan 

pihak-pihak yang terlibat konflik merasa terhalangi dalam proses 

pencapaian tujuan. 

b. Resolusi konflik merupakan bagian dari proses manajemen konflik 

yang berusaha mencapai keluaran konflik melalui pendekatan 

kooperatif sehingga dihasilkan keluaran konflik yang saling 

menguntungkan. 

1.7.2 Operasionalisasi Konsep 

Berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, maka upaya 

penyelesaian konflik pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang 

dapat dipahami dari : 

a. Konflik, yang dapat diukur dari : 

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu komunikasi yang 

tidak baik antara pemerintah dengan warga, ambiguitas yuridiksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 
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serta perbedaan kepentingan antara masyarakat yang menolak 

dengan pemerintah dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

b. Resolusi Konflik, dapat dipahami dari : 

Upaya penyelesaian terhadap konflik yang dapat ditempuh dengan 

melakukan pendekatan untuk memperoleh hasil keluaran yang 

diinginkan melalui peranpihak ketiga, yaitu proses administrasi dan 

pengadilan. Selain itu, resolusi konflik juga dapat dilakukan melalui 

negosiasi agar diperoleh keluaran konflik yang saling 

menguntungkan (win-win solution). 

1.8 Metode Penelitian 

Salah satu ciri penelitian adalah penggunaan metode dalam melakukan 

kegiatannya. Metode penelitian digunakan untuk memudahkan peneliti dalam 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sehingga dalam 

menentukan metode penelitian yang digunakan harus mempertimbangkan 

kesesuaian dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa 

data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi22. Metode penelitian kualitatif ini bermaksud untuk 

                                                           
22 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta), 9 
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memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah23. 

Metode penelitian kualitatif dipilih oleh penulis karena sesuai dengan objek 

penelitian yang diteliti, yaitu konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan 

Gunem Kabupaten Rembang. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian, yaitu menggambarkan konflik yang terjadi 

serta menjelaskan resolusi konflik yang tepat dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. 

1.8.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menunjukkan gambaran penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, metode kualitatif bersifat 

analisis deskriptif dipilih penulis untuk memaparkan fenomena konflik dalam 

pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat tentang 

fenomena, mekanisme sebuah proses dan menjelaskan seperangkat tahapan 

atau proses, sehingga dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif ini 

fenomena konflik pembangunan pabrik semen dapat digambarkan secara 

jelas dan lengkap.  

1.8.2 Situs Penelitian 

                                                           
23 Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya), 6 
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Penentuan lokasi penelitian sangat penting dilakukan dalam sebuah 

peneltian agar data yang diperoleh sesuai dengan objek yang diteliti serta 

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis memilih lokasi 

berikut ini sebagai lokasi penelitian : 

1. Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

2. Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. 

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 

5. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. 

6. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). 

7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. 

1.8.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sampel dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain, yaitu pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam 

penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber, partisipan, informan, teman 

dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut 

sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif 

adalah menghasilkan teori24. 

                                                           
24 Sugiyono, Op.Cit, 216 
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Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa orang yang merupakan 

aktor kunci dan dianggap mengetahui dan memiliki informasi terhadap situasi 

sosial yang diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

2. Warga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

3. Kepala Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

4. Warga Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. 

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah. 

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. 

8. Aktivis Yayasan Walhi Eksekutif Jawa Tengah.  

9. Aktivis LBH Semarang. 

1.8.4 Jenis Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain25. Berdasarkan pendapat tersebut, maka jenis 

data dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, simbol-simbol yangakan 

menggambarkan kondisi sebenarnya dari objek penelitian, yaitu 

menggambarkan konflik pembangunan pabrik semen. Untuk memperjelas 

gambaran tentang objek penelitian, penulis berusaha menggunakan jenis data 

lain untuk melengkapi kekurangan yang ada, yaitu melalui sumber tertulis 

                                                           
25 Lexy J. Moleong, Op.Cit., 157 
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berupa teks, buku, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi sehingga 

objek penelitian dapat digambarkan secara objektif, rinci dan jelas.  

1.8.5 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan dari mana suatu data diperoleh, 

diambil, dan dikumpulkan. Berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan. Sumber data primer dapat memberikan gambaran secara 

langsung mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data 

primer didapatkan melalui wawancara dengan sejumlah aktor yang 

dianggap memiliki informasi tentang objek penelitian. Data primer 

berupa kata-kata, frasa, kalimat, yang dipaparkan secara langsung oleh 

informan melalui wawancara mendalam. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung 

di lapangan, tetapi melalui media, perantara / pihak ketiga. Data 

sekunder dipilih untuk mendukung, memperkuat, dan memperdalam 

data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk teks, bukti 

tertulis, dokumen yang dikumpulkan oleh penulis guna melengkapi 

kekurangan-kekurangan data primer. 
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1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan beberapa 

teknik, antara lain : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu26. Interviu 

atau yang sering disebut wawancara atau kuesioner lisan, merupakan 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer)27. 

Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga, 

yaitu28 : 

a. Interviu bebas (inguided interview), yaitu wawancara yang 

dilakukan secara bebas dimana pewawancara bebas menanyakan 

apa saja, tetapi juga harus mengingat data apa yang akan 

dikumpulkan. Teknik wawancara ini memiliki kelebihan, yaitu 

responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang 

diwawancarai, sehingga suasana menjadi lebih santai. 

b. Interviu terpimpin (guided interview), yaitu wawancara yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

                                                           
26 Lexy J. Moleong, Op.Cit., 186 
27 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rinek 

Cipta), 155 
28 Ibid, 156 
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pertanyaan lengkap dan terperinci seperti halnya dalam 

wawancara terstruktur. 

c. Interviu bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara 

bebas dan wawancara terpimpin, dimana pewawancara membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang ingin 

ditanyakan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara 

gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Melalui 

teknik wawancara bebas terpimpin tersebut, pewawancara membuat 

garis besar pertanyaan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan 

masalah penelitian. Pewawancara bebas mengajukan pertanyaan 

kepada informan, namun masih sesuai dengan koridor penelitian, 

sehingga data yang diperoleh sesuai dan mampu menjawab pertanyaan 

penelitian. Jenis wawancara gabungan dirasa sangat sesuai dengan tipe 

dan permasalahan penelitian, yaitu mampu menjelaskan dan 

menggambarkan konflik dalam pembangunan pabrik semen di 

Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian 

kualitatif. Dokumen dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang 

berhubungan dengan peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan 

ataupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian29. Pengumpulan 

                                                           
29 Ibid, 199 
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data melalui dokumentasi ini berguna untuk melengkapi data-data yang 

telah dikumpulkan sebelumnya, serta digunakan untuk menguji, 

menafsirkan, atau bahkan meramalkan suatu peristiwa. 

Beberapa jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian30: 

a. Dokumen Pribadi, yaitu catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

Pengumpulan data pribadi dimaksudkan untuk memperoleh 

kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di 

sekitar subjek penelitian. Jenis dokumen pribadi yang dapat 

digunakan dalam penelitian : buku harian, surat pribadi, dan 

autobiografi. 

b. Dokumen Resmi, terbagi atas dokumen internal dan dokumen 

eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, 

instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang 

digunakan dalam kalangan sendiri. Sementara dokumen eksternal 

berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosial, misalnya : majalah, buletin, pernyataan, berita yang 

disiarkan kepada media massa, dan lain-lain. 

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk 

mengetahui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan konflik 

pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten 

Rembang. Penulis menggunakan dokumen pribadi maupun dokumen 

                                                           
30 Suharsimi, Op.Cit. 217-219 
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resmi sebagai pelengkap data dalam penelitian, sehingga permasalahan 

tentang konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem 

Kabupaten Rembang dapat digambarkan secara jelas. 

3. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dimana terdapat sejumlah orang yang 

diminta datang untuk mendiskusikan sebuah permasalahan tertentu 

demi tercapainya tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan FGD difasilitasi 

oleh seorang moderator yang bertugas untuk mengatur jalannya FGD 

dan menanyakan berbagai pertanyaan, mencari informasi yang lebih 

detail, memastikan diskusi tidak menyimpang dan mencoba 

memastikan bahwa masing-masing peserta memiliki masukan dan tak 

seorangpun boleh mendominasi jalannya diskusi.31 

Untuk melaksanakan diskusi terfokus (FGD) dalam pengumpulan 

data penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain32: 

a. Merencanakan materi (isu) tertentu yang ingin didalami dan 

digali dalam proses penelitian, termasuk merumuskan 

pertanyaan dasar yang akan dimintakan tanggapan dari anggota 

diskusi dalam bentuk pedoman wawancara; 

b. Merencanakan besaran jumlah, calon anggota dan 

mengundangnya untuk diajak diskusi. Besaran jumlah 

                                                           
31 Widiono, M. dan Saifuddin Zuhri Qudsy, 2010, Metode Penelitian Praktis : Sebuah Pendahuluan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 92 
32 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal 

Kualitatif, (Bandung : Alfabeta), 100-101 
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ditentukan bergantung pada tujuan dan luas aspek penelitian 

yang dilakukan; 

c. Menyiapkan suasana diskusi (ruangan tempat diskusi, penataan 

tempat duduk, penerangan, alat tulis, dll.); 

d. Menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota 

kelompok di dalam diskusi. 

Teknik pengumpulan data melalui FGD tidak dapat dilaksanakan dalam 

penelitian ini, karena permasalahan yang diteliti merupakan masalah yang 

sensitif, sehingga pengumpulan data melalui FGD tidak memperoleh izin dari 

Kepala Desa Tegaldowo. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian 

konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten 

Rembang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data menurut Patton (1980 : 268) adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

urutan dasar. Dalam tahap ini, data yang berhasil dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikelompokkan sesuai dengan 

pola-pola dan kategorisasi tertentu sesuai dengan pokok-pokok permasalahan 

penelitian, untuk selanjutnya akan dianalisis agar ditemukan jawaban dan 

kesimpulan penelitian. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
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dikelola, mensintesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982). Dalam tahap analisis 

data terdiri atas : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian33. 

Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data yang telah 

didapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk 

selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih luas 

sehingga akan diperoleh gambaran umum hasil penelitian. Reduksi data 

dapat dilakukan melalui : 

a. Koding 

Koding berarti membuat kode pada setiap satuan (unit) agar 

dapat ditelusuri data / satuannya, berasal dari sumber mana.  

 

b. Kategorisasi 

Kategorisasi merupakan upaya memilah-milah setiap satuan ke 

dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setap kategori 

yang ada diberi nama yang disebut ‘label’. 

                                                           

33 M. Djunaidi Ghony, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : Ar-ruz Media), 307 
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c. Sintesisasi 

Sintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya, kemudian kategori yang saling berkaitan tersebut 

diberi nama / label lagi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Melalui penyajian data, peneliti akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman peneliti dari hasil penyajian data tersebut. 

Beberapa jenis bentuk penyajian data hasil penelitian adalah 

matriks, grafik, jaringan, bagan, dan sebagainya.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Proses ketiga dalam tahap analisis data adalah penarikan 

kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, peneliti mencoba 

untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan bergantung pada 

besarnya kumpulan data, peng-kode-an, serta kecakapan atau 

keterampilan peneliti. 

1.8.8 Validitas Data 



44 
 

 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada 

ketepatan dalam memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Data 

yang telah berhasil dikumpulkan perlu diuji validitasnya apakah sesuai 

dengan keadaan sebenarnya atau tidak. Untuk menguji keabsahan data, maka 

dilakukan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data 

dengan cara membandingkan dan menguji kebenaran data melalui apa yang 

dipahami peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh informan. Cara 

yang dapat dilakukan, antara lain : 

1. Mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk 

menggali data sejenis, sehingga apa yang diperoleh dari sumber data 

yang satu dapat teruji kebenarannya dari sumber data yang berbeda. 

2. Melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk 

memperoleh data yang valid. 

3. Melakukan uji silang antar informasi yang diperoleh dari informan 

dan hasil observasi di lapangan. Membandingkan antara data yang 

diperoleh dari wawancara dengan data observasi dan telaah arsip, 

dokumen, dan artikel dari berbagai sumber. 

4. Mengkonfirmasikan hasil yang diperoleh kepada informan dan 

sumber-sumber lain. 

 


