ALAT BANTU
ANALISIS
KONFLIK
Peta Konflik1
Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk
menggambarkan konflik secara grafis. Pihak-pihak yang terlibat
dalam konflik dihubungkan dengan garis yang menjelaskan hubungan
diantara mereka. Selain itu garis hubungan juga menunjukkan
permasalahan yang ada. Pemetaan konflik ini dapat membawa pihakpihak yang terlibat konflik untuk saling mempelajari pengalaman
dan pandangan masing-masing pihak terhadap permasalahan yang
mereka miliki.
Tujuan dari pemetaan konflik adalah untuk memahami situasi
dengan lebih baik, untuk melihat hubungan diantara berbagai pihak
secara lebih jelas, untuk menjelaskan letak kekuasaan, untuk melihat
keseimbangan antar pihak, untuk melihat para sekutu ataupun
mencari sekutu yang potensial, untuk mengidentifikasi awal
intervensi, dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.
Ketika kita akan memetakan suatu konflik maka terlebih dahulu
tentukan apa yang ingin dipetakan, kapan, dan dari sudut pandang
apa. Pilih peristiwa tertentu dalam situasi tertentu. Jangan
memetakan konflik secara keseluruhan karena akan memerlukan
peta yang sangat besar dan sangat rumit. Akan lebih bermanfaat
lagi jika memetakan satu peristiwa dengan beberapa sudut pandang
yang berbeda dan perhatikan bagaimana pihak-pihak yang berbeda
pandangan merespon perbedaan yang ada. Dan ini sebenarnya inti
dari pengelolaan konflik, yaitu untuk merekonsiliasi pandanganpandangan yang berbeda.
Tempatkan juga diri anda dan organisasi anda di peta. Hal ini
untuk mengingatkan bahwa anda merupakan bagian dari situasi
yang ada, dan juga untuk melihat bagaimana pihak-pihak lain melihat
anda dan organisasi anda.
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Disadur dari buku
“Mengelola Konflik” (Simon
Fisher, 2000).
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PIHAK

Pemetaan konflik juga merupakan suatu kegiatan yang dinamis,
artinya bahwa peta tersebut menggambarkan keadaan tertentu
dalam situasi yang berubah dan menuntun ke arah tindakan. Dengan
demikian anda dapat menganalisa mengenai kemungkinankemungkinan baru yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah,
juga mengidentifikasi siapa yang paling tepat untuk melakukan
usaha tersebut, kapan dilaksanakannya, apa dasar-dasar yang perlu
diletakkan, dan struktur seperti apa yang ingin dibangun. Lebih
lanjut, isu-isu yang ada diantara pihak –pihak yang relevan dengan
konflik jug aperlu dipetakan.

Segitiga Konflik
Analisis konflik dengan menggunakan segitiga konflik adalah
analisis yang melihat berbagai faktor yang berkaitan dengan sikap,
perilaku, dan konteks masing-masing pihak utama di dalam konflik.
Ketiga komponen utama itu saling terhubung dalam sebuah segitiga
sama sisi dimana di tiap sisinya tedapat panah bolak-balik. Hal ini
menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi.
Tujuan dari penggunaan segitiga konflik adalah untuk
mengidentifikasi sikap, perilaku dan konteks dari setiap pihak utama,
untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor itu saling
mempengaruhi, untuk menghubungkan faktor-faktor itu dengan
Gambar Segitiga Sikap, Perilaku, dan Konteks
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Pemetaan konflik dapat dilakukan di awal proses, bersama dengan
alat bantu analisis lainnya. Selain itu pemetaan konflik juga dapt
dilakukan di akhir proses untuk mengidentifikasi kemungkinan
jalan pembuka dalam mengambil tindakan atau untuk membantu
proses pembangunan strategi.

kebutuhan dan ketakutan masing-masing pihak, dan untuk
mengidentifikasi titik awal intervensi dalam suatu situasi.
Cara menggunakan alat bantu ini adalah dengan menggambarkan
sebuah segitiga sama sisi dengan menuliskan Sikap, Perilaku, dan
Konteks di setiap sudutnya. Berikan satu segitiga kepada setiap
pihak, kemudian minta setiap pihak untuk mengidentifikasi isu-isu
pokok mengenai sikap, perilaku, dan konteks dari sudut pandang
mereka sendiri. Kemudian tunjukkan segitiga yang telah dibuat
kepada masing-masing pihak beserta penjelasan mengenai kebutuhan
dan/atau kekhawatiran masing-masing pihak (ingat bahwa ini
persepsi ANDA). Selanjutnya, bandingkan segitiga-segitiga yang ada
dan perhatikan persamaan dan perbedaan persepsi dari masingmasing pihak.

Pohon Konflik
Alat ini menggunakan gambar sebuah pohon untuk membantu
mengur utkan isu-isu pokok suatu konf lik dengan cara
mengidentifikasi tiga hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui
sebab-sebab awalnya, dan efek-efek yang muncul sebagai akibat dari
masalah yang ada.
Biasanya pohon konflik digunakan secara bersama-sama dalam
suatu kelopmpok. Hal ini bertujuan untuk merangsang diskusi
mengenai sebab dan dan efek di dalam konflik, membantu kelompok
untuk menyepakati masalah pokok, membantu kelompok untuk
menentukan prioritas isu yang perlu ditangani, dan menghubungkan
berbagai sebab dan efeknya, juga untuk memfokuskan
pengorganisasian masalah.
Cara penggunaannya adalah dengan menggambar sebuah pohon,
lengkap dengan akar, batang dan cabang-cabangnya di sebuah kertas.
Kemudian berikan sebuah kartu kecil kepada setiap orang, dan
minta mereka untuk menuliskan atau menggambarkan pendapat
mereka mengenai isu pokok dalam konflik. Selanjutnya mereka
diminta untuk meletakkan kartu mereka di:
a. batang pohon jika mereka menganggap hal yang mereka gambar
atau tulis merupakan masalah inti.
b. Akar pohon jika mereka menganggap hal yang mereka gambar
atau tulis merupakan akar penyebab.
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Kita dapat menggunakan segitiga konflik ini di awal proses
analisa untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai
motivasi dari masing-masing pihak. Kita juga dapat menggunakannya
di akhir proses dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
apa yang dapat diatasi dengan suatu intervensi. Selain itu, kita
juga dapat menggunakannya ketika kita ingin menunjukkan
bagaimana perubahan dalam satu aspek mungkin mempengaruhi
aspek lain.

c. Cabang pohon jika mereka menganggap hal yang mereka gambar
atau tulis merupakan efek dari konflik.
Gambar Pohon Konflik

Tahapan Konflik
Intensitas, aktivitas, ketegangan dan kekerasan konflik dapat
berubah setiap saat. Untuk menganalisanya maka kita dapat
menggunakan alat bantu berupa penahapan konflik penahapan konflik
ini dilakukan dengan menggunakan sebuah grafik yang menunjukkan
peningkatan dan penurunan intensitas konflik dalam skala waktu
yang ditentukan.
Ada lima tahap yang digunakan ketika kita menganalisa konflik
dengan menggunakan alat bantu berupa penahapan konflik, yaitu
pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik.
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Setelah semua kartu tertempel di pohon, minta salah satu orang menjadi fasilitator untuk menyepakati penempatan kartu-kartu
yang ada. Selanjutnya, mina mereka membayangkan organisasi
mereka sebagai makhluk hidup (bisa berupa burung, cacing atau
yang lainnya), dan tempatkan makhluk hidup itu pada pohon,
berkaitan dengan isu yang mereka tangani saat itu sehingga mereka
dapat melihat bahwa usaha yang telah ada selama ini lebih difokuskan
pada efek konflik, masalah inti, atau pada akar masalahnya. Jika
sudah tercapai kesepakatan, maka mereka dapat menentukan isu
mana yang akan menjadi fokus pertama dalam penyelesaian konflik.
Pelu diingat bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu yang
lama dan perlu dilanjutkan dalam pertemuan kelompok selanjutnya.
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1. Pra-konflik yaitu tahap dimana ada ketidaksesuaian tujuan antara
dua pihak atau lebih yang dapat berlanjut ke konflik terbuka.
Konflik pada tahap ini masih tersembunyi meskipun satu pihak
atau lebih telah mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Di
tahap ini mungkin ada ketegangan hubungan atau keinginan
untuk menghindari kontak diantara pihak-pihak yag berkonflik.
2. Konfrontasi adalah tahap ketika konflik semakin terbuka. Jika
hanya satu pihak yang merasa ada masalah, maka mungkin
pihak ini akan melakukan aksi konfrontatif, seperti melakukan
demonstrasi. Pertikaian atau kekerasan tingkat rendah mungkin
terjadi. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan kekuata
dan mencari sekutu dengan harapan untuk meningkatkan
konfrontasi dan kekerasan. Hubungan pihak yang berkonflik
menjadi sangat tegang dan mengarah pada polarisasi diantara
para pendukung masing-masing pihak.
3. Di tahap Krisis, konflik mencapai puncaknya. Ketegangan dan/
atau kekerasan terjadi dengan sangat hebat. Dalam konflik skala
besar, maka tahap ini adalah tahap perang, ketika korban-korban
berjatuhan. Komunikasi normal anatara pihak yang bertikai
berpotensi untuk terputus. Pernyataan-pernyataan yang muncul
dari masing-masing pihak cnderung untuk menuduh dan
menentang pihak lain yang berseberangan.
4. Suatu krisis akan membawa akibat. Di dalam tahap Akibat, satu
pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin terjadi
gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah
karena desakan dan kemudian pihak-pihak ini setuju untuk
bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara (yaitu pihak
ketiga atau pihak yang punya otoritas untuk memaksa pihakpihak yang bertikai untuk menghentikan pertikaian). Di tahap
ini, konfrontasi dan kekerasan menjadi turun, dan memungkinkan
adanya penyelesaian.
5. Akhirnya dalam tahap Pasca Konflik situasi diselesaikan dengan
cara mengakhiri konfrontasi dan kekerasan. Ketegangan
berkurang dan hubungan pihak yang bertikai berangsur normal.
Namun jika isu dan masalah yang ada tidak diatasi dengan baik
maka tahap ini dapat kembali menjadi situasi Pra-konflik.
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Tujuan dari penahapan konflik adalah untuk melihat tahaptahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, untuk mmbahas
pada tahap mana situasi yang ada sekarang ini, untuk berusaha
melihat pola-pola peningkatan intensitas konflik di masa depan
dengan tujuan untuk menghindari pola-pola itu terjadi, dan untuk
mengidentifikasi periode waktu yang dianalisa dengan menggunakan
alat bantu analisa yang lain.
Penahapan konflik dapat dilakukan di awal proses analisa untuk
mengidentifikasi pola-pola dalam konflik, dan juga dapat digunakan
di akhir proses analisa untuk membantu menyusun strategi.
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