
KONFLIK & SOSIOLOGI
KONFLIK
“Jika kamu tidak pernah bertikai dengan orang lain, 

kamu tidak akan mengenal satu sama lain”



Apa yang Anda Lihat?





Memahami Konflik

 Masyarakat memiliki perspektif/pandangan yang 
berbeda tentang hidup dan masalahnya
 Individu masing-masing punya sejarah dan karakter

yang unik
 Individu dilahirkan sebagai laki-laki/perempuan
 Individu dilahirkan dalam suatu cara hidup yang 

berbeda
 Individu masing-masing memiliki nilai-nilai yang 

memandu perilaku dan pikiran
 Manusia diciptakan dengan banyak perbedaan



Konflik

 Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih
yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran
yang tidak sejalan

 Konflik adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan
dan sering bersifat kreatif

 Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan
 Konflik timbul akibat ketidakseimbangan hubungan

(kesenjangan sosial, perbedaan status sosial, akses
sumber daya, kekuasaan)

 Konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang 
bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong
dalam dinamika dan perubahan sosial-politik



Konflik

 Konflik sering diartikan sebagai pertentangan atau
percekcokan

 Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan
kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi
pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan

 Konflik sering kali berujung pada kekerasan
 Kekerasan meliputi tindakan perkataan, sikap, berbagai

struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara
fisik, mental, sosial atau menghalangi seseorang untuk
meraih potensinya secara penuh



Perspektif Konflik (Robbin, Myers, Stoner)

 Pandangan Tradisional
 Konflik merupakan sesuatu yang negatif, merugikan dan

harus dihindari
 Konflik terjadi karena adanya disfungsi komunikasi

 Pandangan Hubungan Manusia (pandangan modern)
 Konflik dianggap sebagai peristiwa yang wajar terjadi
 Sesuatu yang tidak dapat dihindari karena adanya

perbedaan pandangan
 Pandangan Interaksionis (pandangan modern)

 Konflik harus didorong untuk terus muncul
 Konflik perlu dipertahankan sehingga akan ada dinamika



Sosiologi Konflik

 Memberikan analisis terhadap berbagai fenomena
konflik dan kekerasan melalu tradisi ilmu sosiologi

 Sosiologi konflik diperlukan:
 Menganalisis konflik yang muncul di masyarakat, 

memetakannya, mencari akar konflik, dan
menggunakan analisis itu untuk berupaya memberikan
solusi melalui skema resolusi konflik yang 
berkesinambungan

 Membaca dan mencegah kemungkinan munculnya
konflik di masyarakat, untuk dapat dikelola sehingga
tidak menimbulkan kekerasan


	Konflik & Sosiologi Konflik
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Memahami Konflik
	Konflik
	Konflik
	Perspektif Konflik (Robbin, Myers, Stoner)
	Sosiologi Konflik

