
Kesimpulan Diskusi 
Oleh: [Kelompok 3] Aspek-Aspek Sosial Konflik dan 

Kerentanan 



Latar Belakang Masalah 

•  Implementasi kebijakan tidak pro rakyat 
•  Kerentanan terhadap pluralisme budaya dan sentimen 

agama  
•  Penguasaan sumber-sumber produksi milik masyarakat 

oleh pemodal  
•  Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah  
•  Negative peace < dibanding positive peace à Misi tidak 

diimbangi dengan visi (c/o Blue Print Perdamaian 
Aceh) 

•  Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis pada 
local wisdom dan tidak sensitif gender 



Indeks Kebhinekaan 





Indikator Governance 
•  Adanya perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap konflik  
•  Kuatnya sistem demokrasi (partisipasi, kesetaraan antar sesama)  
•  Transparansi dan akuntabilitas  
•  Pengarusutamaan gender  
•  Adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan mengacu pada budaya 

setempat 
•  Regulasi yang berpihak pada masyarakat 
•  Memperkuat desentralisasi dengan mengacu pada budaya setempat   
•  Perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan daerah/region 

(anggaran dan program).  
•  Transparansi pemerintah dalam mendistribusikan dana pembangunan dari 

wilayah – wilayah yang berkontribusi besar. 
•  Pengakuan terhadap aliran  kepercayaan di luar 6 agama resmi di Indonesia  
•  Pengakuan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.  
•  Penanganan korban pasca konflik terutama perempuan, anak serta kelompok 

diffable. 
•  Penegakan hukum  



Indikator Resolusi Konflik 
•  Mengedepankan dialog/komunikasi konstruktif dalam 

penyelesaian konflik  
•  Adanya partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan 

(terutama kelompok perempuan, tokoh agama dan tokoh adat)   
•  Setiap aktor/kelompok diberikan kebebasan dalam 

mengutarakan ide dan gagasan dalam menyelesaikan masalah 
•  Pendekatan sensitive peace 
•  Setiap komunikasi dalam penyelesaian konflik mengedepankan 

kesetaraan seluruh pihak   
•  Pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok anak-

anak dalam konflik   
•  Pendekatan Transitional Justice melalui Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi, yang merupakan milestone Indonesia Baru  
•  Jurnalisme damai 



Indikator Kohesi Sosial 
•  Membangun dialog inter dan antar etnik dan agama secara 

rutin  
•  Memperkuat kearifan lokal sebagai modalitas dalam 

pembangunan nasional  
•  Perlindungan terhadap aliran kepercayaan yang diyakini 

oleh kelompok masyarakat.   
•  Penghargaan atas keragaman.  
•  Peribatan anak-anak dalam resolusi konflik dan 

penyembuhan terhadap anak-anak yang terkena dampak 
konflik  

•  Penguatan sosial mengenai multikulturalisme, toleransi, 
pluralisme, dan perdamaian 



Pembelajaran 

•  Leadership knowledge (tentang rehabilitasi dan 
rekonstruksi di Aceh dan Nias), peacebuilding di Aceh, 
dan demokratisasi Indonesia.   

•  Solidaritas bangsa dalam menangani tsunami di Aceh  
•  Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam 

membangun perdamaian  
•  Undang-Undang No. 07/2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial  
•  Statement Perdamaian oleh Perempuan dan Anak di 

Aceh dan Ambon.  



Rekomendasi 
•  Accessibility resources untuk eks kombatan  
•  Mengembangkan Conflict Prevention Framework sebagai upaya 

untuk tidak lagi mengulang konflik baru pada MDGs kedua, 
dan merespon segala kerentanan secara komprehensif sehingga 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tumbuh secara 
kuat.  

•  Mengembangkan kerangka pikir multikulturalisme, pluralisme, 
dan perdamaian sebagai upaya penguatan penyelenggaraan 
pemerintahan (governance), memperkuat masyarakat (society) 
dan mengelola segala konflik dan kerentanannya. 

•  Mengembangkan Resource Center (RC) perdamaian dan resolusi 
konflik di daerah rentan konflik sebagai pusat pengembangan 
pendidikan masyarakat dan pemerintah.  


