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ABSTRAK 

Kebijakan pemerintah merupakan suatu aktifitas publik yang dilakukan 
pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Pada dasarnya 
kebijakan itu memiliki suatu proses dengan jangkauan yang luas dan sama rata. 
Terkait dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi 
konflik antar warga akibat dari adanya penambangan pasir besi. Kebijakan 
pemerintah dalam mengatasi konflik antar warga akibat adanya penambangan 
pasir besi masih banyak mengandung kontroversi di masyarakat karena kebijakan 
ini akan dianggap gagal apabila dalam penyelesaian konflik ini tidak dilakukan 
secara adil. 

Berdasarkan pemaparan yang ada peneliti akan meneliti dan menganalisis 
pokok masalah yaitu: 

1. Bagaimana kepala desa sebagai aktor politik dalam penyelesaian 
konflik pasir besi antar warga di kebumen? 

2. Problem solving apa saja yang di lakukan kepala desa sebagai 
kebijakan dalam menyelesaikan konflik? 

3. Bagaimana Islam melihat peran aktor dalam penyelesaian konflik? 

Penelitian yang berjudul “Aktor Politik dan Problem Solving Dalam Konflik 
Pasir Besi Antar Warga Di Kebumen” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik antar warga akibat adanya 
pertambangan pasir besi dalam pandangan teori konflik menurut Marx Weber. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) di 
Wiromartan, Mirit, Kebumen dengan menggunakan teori Konflik menurut Marx 
Weber. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan 
menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Wiromartan denagn 
menggunakan metode wawancara yang kemudian dianalisis dengan 
mendeskripsikan fenomena tersebut. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa problem solving yang dilakukan oleh kepala desa dalam menangani 
konflik antara warga akibat dari adanya pertambangan pasir besi belum dapat 
dikatakan bisa untuk mengatasi konflik yang ada, karenanya dalam menjalankan 
kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak maksimal sehingga tidak dapat 
menyentuh hati dan membuat warga percaya kepada kepala desa kususnya pihak 
yang pro dengan pertambangan pasir besi. Ketika diselesaikan dengan cara 
bermusyawarah pun belum bisa mendapat hasil yang maksimal karena ketika 
dalam musyawarah warga senantiasa tidak mau mengalah sehingga dalam 
mengambil keputusanpun susah untuk kebaikan bersama. Karena itu kepala desa 
lebih memfokuskan kepada pemuda-pemuda atau anak-anak desa Wiromartan 
supaya konflik yang ada tidak berkembang ke genarasi berikutnya. 

Kata Kunci: Aktor Politik, Problem Solving, Teori politi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan  

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 

b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Śā’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hā’ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ Kh ka-ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 -Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es-ye ش

 ādS S es (dengan titik di bawah) ص
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 ādD D de (dengan titik di bawah) ض

 Tā’ T te (dengan titik di bawah) ط

 Zā’ Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Wāwu W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā’ Y Ya ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan fokal rangkap atau diftong. 

1.  Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 

-َ-- Fathah A A 
  

-ِ-- Kasrah I I ُمِنَر Munira 

-ُ-- Dammah U U 
  

 

2.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama 
Huruf 
Latin 

Nama Contoh Ditulis 

 Kaifa َآْيَف Fathah dan ya Ai a dan i --َ- ي

 Haula َهْوَل Kasrah I I --َ-  و

 

3. Maddah (Vokal Panjang) 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Fath ah +Alif, ditulis ā Contoh َساَل ditulis Sāla 

fَathah + Alif maksūr 

ditulis ā 
Contoh َيْسَعى ditulis Yas‘ā 

Kِasrah + Yā’ mati 

ditulis ī 
Contoh َمِجْيد ditulis Majīd 

ammah + Wau mati 

ditulis ū 
Contoh َيُقْوُل ditulis Yaqūlu 
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C. Ta’ Marbūtah 

1.  Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis hibah هبة

 Ditulis jizyah جزية

2.  Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

 Ditulis ni‘matullāh نعمة اهللا

 

D.  Syaddah (Tasydīd) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

E.  Kata Sandang Alif + Lām 

1.   Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulus al- 

 Ditulis al-rajulu الرجل

 Ditulis al-Syams الشمس

 

E. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 Ditulis syai’un شيئ

 Ditulis ta’khużu تأخد

 Ditulis umirtu أمرت
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F.  Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan (EYD). 

G.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

bunyi atau pengucapan atau penulisannya. 

 Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah أهل السنة

H.  Pengecualian 

  Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada: 

a.       Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-

Qur’an 

b.      Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf 

Qardawi 

c.       Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti 

Munir 

d.      Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-

bayan 
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MOTTO 

Kesuksesan hanya dapat dirai dengan segala upaya dan usaha yang di sertai 

dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 

dengan sendirinya tanpa berusaha 
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KATA PENGANTAR 
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هد ان ين, أشهد أن ال إله إال اهللا و اشنستعين على امور الدنيا و الدالحمد هللا رب العا لمين, وبه 

عبده ور سوله. اللهم صل و سلم وبارك على محمد معلى آله و صحبه ومن  محمدا

  اهتدى بهداه إلى يو م القيامة. أما بعد

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kapada 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah 

menuju zaman yang terang benerang seperti saat ini. 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Aktor Politik dan Problem Solving dalam 

Konflik Pasir Besi antar Warga Di Kebumen” penulis menyadari banyak sekali 

mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan segala kerendaha 

hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum. 

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah. 

4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M. Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik 

selama penulis menempuh Program Strata Satu (S1) di Jurusan  Siyasah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah 



xv 
 

banyak memberikan banyak bantuan berupa nasehat, bimbingan maupun 

motovasi kepada penulis, serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan sabar dan kerja keras membimbing penulis, meluangkan waktu 

serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu. 

5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Bapak Widodo Sunu Nugraha selaku Kepala Desa Wiromartan beserta staf 

dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis demi 

tercapainya kelengkapan skripsi ini 

7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Jemadi dan Ibu Sutini, serta serta 

saudara-saudara penulis yang senantiasa bemberikan Do’a, restu, dan 

dorongannya sehingga menjadi motivasi dan penyemangat dalam 

terselesainya skripsi ini. 

8. Temen-temen KKN kelompok 30 angkatan 86: Muhtalim, Riski, Nila, 

Ridwan, Farih, Rida, Oki, Isma, Toni. Tak lupa juga temen-temen KKL di 

DPRD DIY: Devita, Warda, Mitha, Taufiq, Ali, Ferhat, Yusuf, serta 

temen-temen Jurusan Siyasah khususnya angkatan 2012 Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

9. Masyarakat Desa Wiromartan, Mirit, Kebumen, yang telah memberikan 

waktu luangnya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skrisi ini yang tidak 

mungkin disebutkan satu per satu. 



Sebelumnya penulis jrrga minta maaf kepada seluruh pihak tersebut karena hanya

ucapan terima kas'th dan do'a yang mampu penulis berikan. Semoga segala

kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan

balasan yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis

menjadi bekal ilmu yang berrnanfaat baik didunia maupun di akherat. penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi semua kalangao, terutama bagi

penulis sendiri. Amin.

Yogyakarta 19 Juni 2016

Penulis

Lilik Suwantini wiiavanti

I[IM. p370023



xvii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 

ABSTRAK ............................................................................................................  ii 

SURAT PERYATAAN KEASLIAN ...................................................................  iii 

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB ............................................................... iv 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................................... v 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... vi 

PEDOMAN TRANSLIT ERASI ARAB ............................................................ vii 

HALAMAN MOTO ........................................................................................... xii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................... xiii  

KATA PENGANTAR ....................................................................................... xiv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................... 5 

D. Telaah Pustaka ....................................................................................... 6 

E. Kerangka Teoritik .................................................................................. 9 

F. Metode Penelitian .................................................................................. 14 



xviii 
 

G. Sistematika Penelitian ............................................................................ 17 

BAB II  TEORI PENYELESAIAN KONFLIK DAN DALAM POLITIK DAN 

ISLAM ............................................................................................................... 19 

A. Definisi Teori Konflik dan Penyelesaian Konflik .................................. 19 

B. Kerangka Konsep ................................................................................... 23 

1. Bagan Pertama ................................................................................. 23 

2. Bagan kedua ..................................................................................... 24 

C. Konflik dan Penyelesaian Konflik dalam Islam..................................... 25 

1. Abritrase (Al-Tahkim) ...................................................................... 28 

2. Perundingan (al-Mufawazaf) ............................................................ 30 

3. Meminta Jasa Baik Dengan Melantik  

orang tengah (Al-Musalahah) .......................................................... 32 

4. Menggunakan Orang Perantaraan (al-Wisatah) ............................... 34 

5. Permusyawaratan (Al-Syura) ........................................................... 37 

6. Undian (al-Qur’ah) .......................................................................... 38 

7. referendum (al-Istifta’) .................................................................... 41 

D. Sekilas Gambaran Umum tentang Desa Wiromartan ............................ 42 

BAB III PERAN AKTOR DALAM MELAHIRKAN PROBLEM SOLVING 

SEBAGAI PENYELESAIAN  KONFLIK PASIR BESI DI KEBUMEN ........ 48 

A. Peran Kepala Desa sebagai Aktor Politik .............................................. 48 

B. Kebijakan-Kebijakan Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik .......... 51 



xix 
 

C. Problem Solving sebagai Kebijakan Kepala Desa dalam Penyelesaian 

Konflik antar Warga  .............................................................................. 55 

D. Dampak Konflik terhadap Sistem Sosial Politik dan Ekonomi ............. 59 

E. Korelasi Konflik dan Perilaku Masyarakat dalam Sistem Sosial........... 62 

BAB IV ANALISIS AKTOR POLITIK DAN PROBLEM SILVING DALAM 

KONFLIK PASIR BESI ANTAR WARGA DI KEBUMEN DALAM 

PRESPEKTIF ISLAM ....................................................................................... 64 

A. Analisis terhadap Aktor dan Problem Solving dalam Penyelesaian Konflik 

dalam Islam ............................................................................................ 64 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 75 

A. Kesimpulan ............................................................................................ 75 

B. Saran ....................................................................................................... 76 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 78 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Daftar Terjemahan ................................................................................. II 

2. Pedoman Wawancara ............................................................................. IV 

3. Data Hasil Wawancara ........................................................................... V 

4. Dokumentasi .......................................................................................... VIII 

5. Surat Izin dari Kepala Desa Wiromartan ............................................... IX 

6. Curriculum Vitae .................................................................................... X 



1 
 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam prespektif ilmu politik, analisis terhadap proses kebijakan harus 

terfokus pada aktor-aktor. Jika politik diartikan sebagai “siapa”, 

melakukan apa, untuk memperoleh “apa”, maka aktivitas yang terjadi 

dalam proses kebijakan adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan aktor 

politik untuk memperoleh nilai-nilai polotik. Di samping itu, berdasarkan 

pada model-model proses kebijakan yang telah disinggung sebelumnya, 

peran aktor-aktor sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, 

dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dibuatnya. 

Dalam studi proses kebijakan, aktor-aktor kebijakan berasal dari 

berbagai macam  lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik 

maupun infra struktur. Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan 

berbagai macam sebutan, yaitu: Legislator, Eksekutif, lembaga peradilan, 

kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, 

aparat administrasi atau birokrasi, kelompok Non Govermental 

Organization (NGO), kelompok swasta, dan kabinet bayangan. 

Untuk memahami lebih lanjut peran aktor dalam proses kebijakan 

diajukan dua prespektif yaitu Elit dan Politisi-Birokrat. Prespektif tersebut 

bukanlah prespektif yang telah “baku”, namun perlu diungkapkan agar 

bahasan terhadap aktor kebijakan menjadi lebih jelas. Para aktor yang 
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terlibat dalam proses kebijakan disebut pula sebagai elit kebijakan. Istilah 

Elit menunjukan pada pengaruh yang kuat dalam proses kebijakan. 1 

Didalam sebuah kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh 

pemerintah kepada rakyatnya pasti tidak terlepas dari seorang aktor yang 

telah menjabat sebagai pemrintah dan  melakukan kebijakan-kebijakan 

untuk kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan kemajuan rakyatnya. 

Peran aktor sangat penting dalam pembentukan sebuah kebijakan baik 

didalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. 

Para aktor secara perseorangan atau secara kolektif, mencoba untuk 

menciptakan pilihan-pilihan baru, mengubah aturan permainan atau 

mengubah segi-segi kelembaga tertentu. Sedikitnya ada dua jenis pola 

transformasi yang nampak. Di satu pihak, kalau  hubungan antar kedua 

aktor itu sifatnya bermusuhan (antagonistic), masing-masing akan  

mencoba mengubah permainan itu sedemikian rupa, hingga meningkatkan 

kemungkinan pihaknya mendapatkan keuntungan dan menghindari 

kerugian pihak yang lainnya. Proses transformasinya secara khas ditandai 

oleh ussaha-usaha sepihak. Para aktor untuk memperoleh keterangan 

rahasia yang lebih banyak, menggunakan tipuan yang lebih tepat dan 

kekuasaan yang lebih besar dalam saling berhadapan. Hal ini memperkuat 

kelestarian hubungan sosial yang saling bermusuhan. Dalam banyak hal 

lingkup konflik cenderung untuk meluas dari konflik mengenai masalah 

yang langsung dipertengkarkan dan sifatnya tunggal. Konflik tentang 

                                                            
1 Solahuddin Kusumanegara, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, 

Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2010, hlm, 53-55 
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masalah yang banyak jumlahnya dapat meningkat menjadi konflik yang 

menyangkut masalah-masalah struktural. Meningkatnya konflik seperti ini 

menjadikan penyelesaiannya semakin sukar dicapai.2  

Semakin banyak para aktor yang memiliki seperangkap konsep dan 

norma bersama yang menjadi pegangan dalam strukturasi dan restrukturasi 

pengaturan kelembagaan, semakin besar kemungkinannya mereka dapat 

mencapai persetujuan untuk mengadakan perubahan kelembagaan atau 

mengadakan suatu yang baru (invention) dalam  rangka penyelesaian suatu 

konflik yang nampaknya tak dapat diselesaikan dalam kerangka 

kelembagaan yang ada. 

Sejalan dengan perubahan pola pelaksanaan pemerintahan kearah 

desentralisasi, maka juga terdapat tuntutan perubahan paradigma dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip 

demokrasi dan good governance. 

Good governance adalah suatu bentuk paradigma baru manajemen 

pembangunan yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat, mengembangan institusi yang sehat, menunjang sistem  

produksi yang efisien dan mendorong adanya perubahan yang terencana.3 

                                                            
2 Tom R. Burns dkk, manusia,keputusan,masyarakat teori dinamika antar aktor dan 

system untuk ilmuwan social, Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA,1987, hal, 55. 
3 Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakn Publik,   

Yogyakarta:GRAHA ILMU,2011, hal, 44  
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Peran menyelesaikan konflik sering dilembagakan seperti yang 

terjadi di masyarakat, para aktor dapat ikut campur tangan untuk 

mengubah kondisi permainan dan aturan-aturannya hingga konflik 

menjadi berkembang atau terselesaikan.4 

Selain itu juga adanya problem solving atau pemecahan masalah 

yang dilakukan aktor, yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi 

kedua belah pihak .5 Dengan mengadakan musyawaroh dari kedua belah 

pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang bias mendamaikan kedua 

belah pihaknya. 

Terselesaikannya sebuah konflik dalam sebuah daerah tidak 

terlepas dari seorang aktor penguasa, kita bias melihat bagaimana 

kebijakan-kebijakan seorang aktor seperti yang akas saya bahas di sini 

yaitu bagaimana aktor politik dan problem solving (pemecahan masalah) 

dalam konflik pasir besi antar warga di Kebumen yang lebih tepatnya di 

Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit. Yang di mana peran aktornya adalah 

kepala Desa Wiromartan yaitu Widodo sebagai aktor politik dalam  

melakukan kebijakan-kebijakan untuk memecahkan  masalah yang terjadi 

di daerahnya yang disebabkan oleh imbas dari adanya penambangan pasir 

besi, dan apa saja kebijakan dan pemecahan masalah yang akan di 

lakukannya. 

 

 
                                                            

4 Ibit, hlm, 56 
5 Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2009, hlm, 5 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan 

meneliti dan menganalisis pokok masalah: 

1. Bagaimana kepala desa sebagai aktor politik dalam menyelesaikan 

konflik pasir besi antar warga di Kebumen? 

2. Problem solving apa saja yang dilakukan kepala desa sebagai 

kebijakannya dalam menyelesaikan konflik? 

3. Bagaimana Islam melihat peran aktor dalam penyelesaian konflik? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan bagaimana aktor politik dan  problem solving dalam 

konflik pasir besi antar warga di Kebumen. 

b. Menjelaskan problem solving apa saja yang dilakukan kepala desa 

sebagai kebijakannya dalam menyelesaikan konflik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan 

penelitian ini akan berguna. Adapun kegunaan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah di keluarkan oleh 

kepala desa wiromartan untuk menyatukan warganya kembali. 

b. Untuk menyumbangkan pikiran dalam menyatukan warga desa 

wiromartan kembali. 

c. Untuk kalangan akademik, sekiranya dapat digunakan untuk 

menambah wawasan keilmuan dalam bidang politik islam. 
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d. Sebagai sumbangan pikiran pada pembaca dan mahasiswa Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Univerrsitas Islam Negeri Yogyakarta pada 

khususnya. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian tentang kebijakan kepala desa dalam 

penyelesaian konflik pasir besi antar warga ini sangat jarang di jumpai 

bahkan tidak ada yang membahas secara sepesifik terkait tentang 

penelitian kebijakan kepala desa dalam penyelesaian konflik pasir besi 

antar warga kususnya di Desa Wiromartan, Merit, Kebumen. Akan tetapi 

dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatu-literatur yang 

berkaitang dengan kebijakan kepala desa dalam  penyelesaian  konflik 

pasir besi antar warga. 

Skripsi Sopa Ismail yang berjudul Penambangan Pasir Besi Di 

Desa Garongan Kulonprogo (Prespektif Filsafat Hukum Islam). Skripsi 

ini membahas tentang penolakan pertambangan pasir besi yang dilakukan 

oleh warga setempat, yang lebih sepesifiknya penelitian ini fokus terhadap 

resolusi konflik dari penolakan warga dengan adanya penamangan pasir 

besi. Dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan bentuk dan 

dampak yang terjadi penambangan pasir besi dan mencari jalan tengah 

untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

mayoritas masyarakat beragama islam tidak ada solideritas untuk menjadi 

jalan tengah  mengatasi konflik warga dan mendapat jawaban dari 

kebimbanagn dampak penambangan pasir besi. Penelitian ini 
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menggunakan teori Muqosid Asy-syari’ah yaitu menyatakan yang 

memelihara agama, melihat jiwa, melihat akal, melihat keturunan, dan 

melihat harta. Hukum-hukum syariat agama ini bertujuan untuk 

mengedepankan toleransi agama konflik antar masyarakat terhinarkan atau 

dapat diminimalisir.6 

Skripsi Rahmat Andi Wiyanto yang berjudul Konflik penambangan 

Pasir Besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon 

Progo. Skripsi ini membahas tentang konflik penambangan pasir besi di 

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo yang meenyebabkan 

penolakan warga terkait pertambangan tersebut dan menyebabkan prodan 

kontra antara warga setempat terkait pertambangan pasir besi tersebut.7 

Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang dilakukan oleh Eka Zuni 

Lusi Astuti yang berjudul Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana 

Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal ini fokus 

pada pertarungan kepentingan  antara pemerintah  kabupaten dengan 

masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya Alam. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok 

berasal dari masalah sosial. Konflik berasal dari ketidak jelasan setatus 

kepemilikan lahan pantai atau pesisir yang akan di tambang. Masyarakat 

tidak mengakui lahan milik Paku Alam Ground. Darisitulah ketidak 

                                                            
6 Sopa Ismail, “Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Prespektif 

Filsafat Hukum Islam)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta (2011). 
7 Rahmat Andi Wiyanto, “Konflik Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan 

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo”. Skripsi Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2015). 
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jelasan dimulai sehingga muncul konflik dengan menggusur lahan pesisir 

pantai yang telah bertahun-tahun masyarakat garap dan  mayarakat 

menganggap pesisir adalah lahan tak bertuan.8 

Buku yang berjudul Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses 

Perumusan Kebijakan Publik, karangan Muhlis Madani. Buku ini 

menjelaskan secara dealektis bagaimana masing-masing aktor 

menekankan pola interaksi  yang dimiliki serta prespektif perilaku yang 

ditampilkan, sehingga dapat dipelajari kearah mana konsep penetapan 

APBD yang tercipta. Hal ini perlu diketahui oleh para pelaku kebijakn 

baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Demikiam perlu dipelajari oleh 

para akademisi dan siapapun yang berkepentingan untuk mempelajari 

proses interaksiaktor pada kasus APBD9 

Buku yang berjudul Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan 

Publik, yang di tulis oleh Solahuddin Kusumanegara membahas tentang 

aspek-aspek mendasar dalam studi kebijakan publik seperti makna model-

model kebijakan publik, siklus dan prosesnya mulai dari agenda setting 

hingga kemungkinan perubahan ataupun terminasi kebijakan, serta pada 

beberapa bagian disertakan contoh-contoh kasusnya. Buku ini juga 

memaparkan tentang aspek politik  dalam segenap tahapan didalam proses 

                                                            
8 http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/286 akses 12 Desember 

2015 pukul 07:39. Hlm. 62-74. 
9 Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publuk. 

Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011. 
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kebijakan publik. Secara demikian kebijakan publik dapat menjadi media 

dan tolak ukur  hubungan demokratis antar pemerintah dan publik.10 

E. Kerangka Teori 

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama  menghasilkan 

kebudayaan dan kebudayaan tersebut dapat bermacam-macam. Salah 

satunya adalah lapisan masyarakat, setiap masyarakat mempunyai 

penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal lainnya. Masyarakat yang 

menghargai kepentingan materiil dari pada kehormatan akan merasa lebih 

tinggi dari pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan perbedaan posisi 

seseorang atau kelompok dalam kedudukan secara vertikal.11 Hal tersebut 

yang sering menjadikan sebuah konfil atau yang memicu sebuah konflik 

dalam masyarakat. 

Konflik yang terjadi akibat dari penambangan tersebut dapat 

digolongkan berbagai tipe-tipe yaitu, pertama, tanpa konflik yaitu individu 

atau kelompok dalam kondisi dan situasi stabil dan damai. Tanpa konflik 

ini di mana kelompok atau masyarakat menerima atau mendukung adanya 

penambangan pasir besi. Kedua, konflik laten yaitu situasi dan kondisi 

yang permasalahannya banyak, tersembunyi agar bias ditangani harus 

dibuka kepublik. Ketiga, konflik terbuka yaitu situassi dan kondisi yang 

permasalahannya muncul ke publik, keberadaannya nyata, dan 

                                                            
10 Solahuddin Kususmanegara, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, 

Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2010. 
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm, 197 
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memerlukan tindakan untuk mengatasi penyebab dan dampak dari konflik. 

Kempat, konflik kepermukaan yaitu konflik yang muncul akibat 

kesalahpahaman dan dapat diatasi dengan musyawarah. 

Pemikiran Marx Weber dalam teori konflik ini mengemukakan  

bahwa masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang berubah terutama sebagai 

akibat dari dinamika pemegang  kekuasaan yang terus berusaha 

memelihara dan meningkatkan posisinya. Berbeda dengan teri 

fungsionalisme struktural yang percaya bahwa kelompok-kelompok 

terintregasi sedemikian rupa serta membentuk suatu hubungan yang  

komplementer, teori stuktural konflik beranggapan bahwa kelompok-

kelompok tersebut mempunyai tujuan sendiri yang beragam, tidak pernah 

terintregasi. Dalam mencapai tujuannya suatu kelompok malah sering kali 

harus mengorbankan kelompok lain, oleh karena itu konflik selalu muncul 

dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha 

meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Perjuangan  

merebut, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan terus menerus 

berlangsung. Setabilitas hanya terjadi sesaat yaitu tatkala dominasi suatu 

kelompok harus memelihara keseimbangan kekuasaan dengan kelompok 

lain. Sesudah itu konflik sosial mewarnai kehidupan lagi.12 

Ciri lain dari teori konflik adalah cenderung memandang nilai, ide 

dan moral sebagai rasionalisasi untuk keberadaan kelompok yang 

                                                            
12 Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi, Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR 2012, hlm, 55 
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berkuasa. Dasar suatu perubahan karena itu tidak terdapat pada nilai-nilai 

individual tetapi pada struktur masyarakat. Dengan demikian kekuasaan 

tidak melekat dalam diri individu, tetapi pada posisi orang dalam 

masyarakat. Seseorang mempunyai kekuasaan bukan karena karakteristik 

personalnya dan bukan karena kualitas pribadinya, tetapi karena 

mempunyai kemampuan mengontrol sumber-sumber seperti uang atau alat 

produksi. Pandangan ini juga menekankan bahwa fakta sosial adalah 

bagian dari masyarakat dan eksternal dari sifat-sifat individual. Ringkasan 

teori konflik seperti juga fungsionalisme struktural adalah  berorientasi 

pada studi struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial. Hanya bedanya 

fungsionalisme struktural melihat masyarakat adalah statis dan tersetruktur 

rapi dan masing-masing bagiannya menyumbangkan stabilitas dan 

menyebarkan nilai-nilai untuk memelihara kohesi. Sedangkan teori konflik 

memandang masyarakat terus-menerus berubah dan masing-masing bagian 

dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubagan sosial. 

Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial teori ini lebih menekannkan 

pada peranan kekuasaan.13 

Bagaiman tindakan Widodo dalam mengatasi konflik antar warga 

dengan menggunakan teori penyelesaian konflik. Di sini ada dua bagan : 

 

 

                                                            
13 Sunyoto Usman, Sosiologi (sejarah, teori dan metodologi),  Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012, hlm 54-56 
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Kerangka konsep pertama 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kerangka konsep perama ini terdapat tiga aspek yaitu interes 

(kepentingan), power (kekuasaan), dan hak, disini kita bias melihat 

bagaimana kebijakan Widodo dalam memperoleh problem soving. Apa dia 

hanya menggunakan keptingan saja untuk dirinya sendiri, jelas seandainya 

Widodo hanya menggunakan kepentingan untuk dirinya sendiri 

permasalahan ini tidak dapat terselesaiakan, atau Widodo hanya 

menggunakan power (kekuasaan), dengan adanya kekuasaan yang di 

dapatnya Widodo dapat sewenang-wenang terhadap rakyatnya dengan 

tidak membagikan hak secara rata terhadap rakyatnya sehingga dapat 

menimbulkan keirihan, atau menggunakan hak yaitu mencakup ketiga 

INTEREST

HAK POWER 
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aspek tersebut dengan menngunakan kekuasaannya  Dia dapat melakukan 

kepentingan untuk meratakan hak-hak rakyatnya. 

Kerangka konsep kedua 

 

Komplen dari masyarakat setempat sehingga muncul konflik dalam 

masyarakat, dalam bagan kedua ini penyelesaian sebuah konflik adalah 

langkah pertama yaitu kompromi yang dilakukan oleh warga yang pro dan 

kontra dengan pasir besi dan tidak terlepas oleh aktor politik yaitu Widodo 

selaku  kepala Desa Wiromartan  yaitu sebagai pihak ketiga untuk 

menyatukan warganya, kalau dalam kompromi ini tidak menghasilkan 

penyelesaian, maka menggunakan problem solving yaitu pemecahan 

masalah atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Widodo, dengan 

melakukan kebijakan-kebijakan yang diberikan, kalau dengan cara ini 

tidak juga dapat terselesaikan maslahnya maka memang permasalhannya 

tidak dapat terselesaikan tinggal bagaimana kebijakan dan kekuatan 

Widodo sebagai kepala Desa Wiromartan.14 

 

                                                            
14 Subaidi, materi perkuliahan teori politik. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Resaerch), 

Yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan  terjun langsung 

kelapanggan atau tempat lokasi yang akan  menjadi objek penelitian.15 

Sedangkan dari jenis analisis dataya, penelitian ini termauk penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial dari 

sudut pandang atau perspektif partisipan.16 Fenomena yang dimaksud di 

sini adalah konflik antar warga di desa wiromartan imbas dari adanya 

penambangan pasir besi. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah aktor politik yaitu Widodo selaku kepala 

Desa Wiromartan yang bias memberikan informasi-informasi utama yang 

dibutuhkan. Subyek dari penelitian ini adalah  kasus pasir bedi yang ada di 

Desa Wiromartan  yang berimbas konflik antar warga. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah peran Aktor dalam menetukan kebijakannya untuk 

menyatukan warganya terkait dengan konflik pasir besi. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik yaitu 

suatu cara pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan menekankan 

kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan 

kaidah-kaidah yang ada. 

                                                            
15 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 

2002, hlm. 80. 
16 Nana syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009, hlm.94. 



15 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diatas adalah cara-cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan kebenaran yang ada pada subyek penelitian atau 

sumber data. Metode penelitian yang akan peneliti gunaka, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk pengumpulan data 

dengan mengamati hal-hal lain yang dianggap relevan denga data yang 

diperlukan.17 Jenis observasi yang digunakan adalah Participatory 

Observation atau pengamatan terlibat, yaitu peneliti tidak hanya 

mengamati tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti 

sepertai melakukan wawancara, mendengarkan, merasakan, dan dalam 

kehidupan tertentu mengikiti kegiatan yang dilakukan untuk memahami 

mengapa gejala tersebut ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat yang 

di teliti.18 Penelitian ini dilakukan secara langsung dngan harapan dapat 

memperoleh data-data yang kongkrit. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dan sipenjawab atau  partisipan dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).19 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

tersetruktur, yaitu wawacara dilakukan hanya menggunakan pedoman 
                                                            

17 Hamid Patilima, Metode penelitian Kualitatif ,Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 63. 
18 Ibid, hlm. 65. 
19 Moh. Nazir, Metode Penelitian ,Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-7, 2011, hlm. 234 
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wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan 

kaku ketika bersama prtisipan serta peneliti bias lebih muda 

mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang di berikan. Dengan begtu 

diharapkan dapat menyempurnakan dan melengkapi data hasil observasi. 

Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai secara langsung 

kepala desa wiromartan, sebagian orang yang pro pasir besi, dan sebagian 

orang yang kontra dengan pasir besi. Hasil wawancara tersebut di gunakan 

sebagai acuan dalam penyelesaian konflik antara warga di desa 

wiromartan terkait dari imbas penambangan pasir besi. 

Untuk mendapatkan data yang lebih penyusun melakukan 

pengamatan terhadap kepala desa wiroartan dan lebih fokus terhadap 

kepala desa wiromartan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-

dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, internet, dan 

lain-lain, peneliti ini juga berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen 

prnting terkait dengan kebijakan kepala desa atau kebijakan pemerintah 

daerah. 

d. Analisis Data 
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Analisis data merupakan proses pengelolaan data, pendeskripsian 

dan perangkuman data penelitian.20 Analisis data yang dilakukan bersifat 

kuualitatif sehingga tidak mempergunakan perhitungan angka-angka tetapi 

menarik kesimpulan dari sumber informasi yang relevan sebagai 

pelengkap data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah dengan 

pendekatan yuridis dan normatif, sehingga analisis dilakukan dengan 

menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan 

masalah yang diteliti.21 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah dalam pemahasanterhadap 

permasalahan yang diangkat maka pembahasannya disusun secara 

sistematis adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan memaparkan latarbelakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, yaitu membahas tentang teori penyelesaian konflik 

(teori dan kerangka konsep penyelesaian konflik), yang di dalamnya 

terdapat definisi teori konflik dan penyelesaiannya, kerangka konsep 

konflik dan penyelesaian konflik dalam islam, sekilas gambaran umim 

tentang desa wiromartan. 

Bab ketiga, membahas tentang peran aktor dalam melahirkan 

problem solfing sebagai penyelesaian konflik pasir besi di kebumen, yang 
                                                            

20Ibit, hlm. 92. 
21 Nur’ainani Marsono, Praktek Pedagang Kaki Lima Dikawasan Nol Kilometer 

Malioboro Yogyakarta, hlm. 18. 
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di dalamnya terdapta peran kepala desa sebagai aktor politik, kebijakan-

kebijakan kepala desa dalam problem solfing dalam penyelesaian konflik, 

kebijakan-kebijakan kepala desa dalam problem solfing dan penyelesaian 

konflik antar warga yang dilihat dari sumber-sumber konflik dan aktor 

yang berkonflik, dampak konflik terhadap sistem sosial politik dan 

ekonomi, korelasi konflik dan perilaku masyarakat dalam system social. 

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap aktor dan 

problem solfing dala, penyelesaian konflik pasir besi dalam islam. 

Bab kelima, yang berisi penutup dari keseluruhan rangkaian 

pembahasan yang meliputi: kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TEORI PENYELESAIAN KONFLIK (TEORI DAN KERANGKA KONSEP 

PENYELESAIAN KONFLIK) 

A. Definisi Teori Konflik dan Penyelesaian Konflik 

Konflik menurut istilah yaitu saling memukul. Secara sosiologis, 

konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih 

bias juga kelompok dimana salah satupihak menyingkirkan pihak lain 

dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik 

dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawah individual dalam 

suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah 

menyangkut ciri-ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, 

keyakinan, dan lain sebagainya.22 

Konflik menurut para ahli yaitu berdasarkan pemikiran Karl Marx 

yang terkait pula dengan yang dipikirkan oleh Max Weber , bahwa dalam 

teori  konflik ini masyarakat dilihat sebagai sesuatu saying selalu berubah, 

terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus 

berusaha memelihara dan meningkatkan posisinya. Teori ini beranggapan 

bahwa kelompok-kelompok tersebut mempunyai tujuan sendiri yang 

beragam, tidak pernah terintegrasi.  

Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok malah seringkali 

harus mengorbankan kelompok lain. Oleh karena itu konflik selalu 

                                                            
22 https//idm.wikipedia.org/wiki/konflik, akses 1 April 2016 
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muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha 

meningkatkan posisinya  dan memelihara dominasinya. Perjuangan 

merebut, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan terus menerus 

berlangsung. Stabilitas hanya terjadi sesaat yaitu tatkala dominasi suatu 

kelompok harus memelihara keseimbangan kekuasaan dengan kelompok 

lain. Sesudah itu konflik social mewarnai kehidupan lagi. 

Ciri lain dari teori konflik adalah cenderung memandang nilai, ide 

dan moral sebagai rasionalisme untuk keberadaan kelompok yang 

berkuasa. Dasar suatu perubahan karena itu tidak terdapat pada nilai-nilai 

individual tetapi pada struktur masyarakat. Dengan demikian kekuasaan 

tidak melekat pada diri indindividu, tetapi pada posisi orang dalam 

masyarakat. Seseorang mempunyai kekuasaan bukan karena karakteristik 

personalnya, juga bukan karena kualitas pribadinya, tetapi karena 

mempunyai kemampuan mengontrol sumber-sumber seperti uang atau alat 

produksi. Pandangan ini juga menekankan bahwa factor social adalah 

bagian dari masyarakat dan eksternal dari sifat-sifat individual. Ringkas 

kata, teori konflik seperti juga fungsionalisme strukturalyaitu berorientasi 

pada studi struktur sosial dan lembaga-lembaga social.  Teori konflik 

memandang masyarakat terus menerus berubah dan masing-masing bagian 

dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubahan sosial. 
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Dalam konteks pemeliharaan teori ini lebih menekankan pada peranan 

kekuasaan.23 

Konflik yang terjadi di Kebumen kususnya di desa Wiromartan 

merupakan konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang 

terjadi antar masyarakat.24 Intensitas yang terjadi masyarakat bersifat kecil 

dan tertutup yaitu renggangnya hubungan persaudaraan antar warga 

setempat. Perselisihan yang terjadi di desa Wiromartan tersebut 

dikarenakan adanya pihak yang menyetujui adanya penambangan pasir 

besi di daerah merekas, sehingga menimbulkan pro dan kontra antar warga 

dan putusnya hubungan persaudaraan antar warga. 

Konflik horizontal tersebut sering kali disebut sebagai konflik yang 

bersifat asimitris, yaitu konflik yang muncul lantaran adanya perbedaan 

kekuatan yang mencolok antara beberapa kubu yang berkonflik. Oleh 

sebab itu akibat dari konfli asimitris ini tak jarang menyebabkan sulitnya 

negosiasi atau penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena keduanya sulit 

menyatukan kesepakatan. Kubu yang pertama yang lebih kuat tidak mau 

melakukan perundingan sedangkan kubu yang lebih lemah juga menuntut 

persyaratan  sehingga semakin memperumit penyelesaian konflik.25 

Dalam sebuah konflik ada beberapa langkah dalam penyelesaian 

konflik yaitu: 

                                                            
23  Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012, hlm, 54-56 
24 Wirawan, Konflik dan Managemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: 

Salemba, 2010, hlm, 94-95 
25 William Zartman, ed., Elusive Peace; Negoisation anEnd to Civil Wars, (Washington 

DC, Brooking Institution), 1995, hlm, 3-29 
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1. Dominasi dan Penekanan 

Dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan otokratik. Ketaatan 

harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau 

kekuatan yang lebih besar. Merendakan atu menekankan, metode ini lebih 

terasa diplomatis dalam upaya menekannkan dan meminimalkan ketidak 

kesepahaman. 

2. Kompromi atau Jalan Tengah 

Pemisahan pihak-pihak yang berkonflik dipisahkan sampai menemukan 

solusi atas masalah yang terjadi. Arbitrasi, adanya peran orang ketiga 

sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah, kembali ke aturan yang 

berlaku saat tidak ditemukan titik temu antar kedua belah pihak yang 

bermasalah. 

3. Pemecahan masalah Integratif 

Konsensus sengaja dipertemukan untuk mencapai solusi terbaik 

bukan hanya menyelesaikan masalah dengan tepat tetapi juga 

mendapatkan titik temu yang terbaik, dengan mengemukakan pandangan 

tiap pihak masing-masing secara langsung dan terbuka. Serta menentukan 

tujuan akhir yang lebih tinggi dengan kesepakatan bersama.26 

 

                                                            
26 https://www.wattpad.com, Tingkat-Tingkat Konflik Metode Penyelesaian Konflik, akses 

21 Maret 2016 
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B. Kerangka Konsep 

Dalam kerangka teori ini ada dua kerangka konsep: 

Kerangka konsep yang pertama: 

 

 

 

  

 

 

 

Dalam kerangka konsep yang pertama ini di jelaskan bahwa ada tiga aspek 

dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah konflik yaitu: 

1. Interest atau Kepentingan yaitu dalam penyelesaian konflik tersebut 

bahwa kepala desa hanya menggunakan kepentingannya saja disini kepala 

desa bertindak untuk kepentingan pribadinya atau diri sendirinya saja 

untuk menguntungkan diri sendiri, jadi kebijakan yang diberikan tidak 

terlepas untuk menguntungkan diri sendiri saja. 

2. Power, yaitu bahwa Widodo mempunyai kekuasaan sebagai Kepala desa, 

dan untuk menyelesaikan konflik yang ada Widodo menggunakan 

INTEREST ATAU KEPENTINGAN 

HAK POWER  
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kekuasaannya terhadap masarakatnya, yaitu dengan cara memberikan 

kebijakan yang harus di patuhi oleh warganya dan jika dilanggar bias 

mendapatkan sebuah sangsi. 

3. Hak, yaitu Widodo sebagai orang ketiga dalam menyelesaikan konflik 

yang ada yaitu dengan cara widodo memberikan rakyatnya hak secara rata 

tidak pandang bulu, tidak memandang pangkat atupun jabatan dalam 

memberikan hak kepada rakyatnya, semua mendapatkan hak yang sama. 

Rakyat mempunyai hak individu untuk memperjuangkan haknya. Jadi 

disini Widodo harus adil dalam menyelesaikan konflik antar warga yaitu 

salah satunya dengan cara Musyawarah. 

Penyelesaian konflik dengan kerangka konsep yang kedua yaitu: 

 

Dalam kerangka konsep yang kedua ini di jelaskan bahwa konflik 

terjadi karena adanya komplen dari warga yang tidak terima akan adanya 

penambangan pasir besi  sehingga menimbulkan pro dan kontra antar 

warga setempat, di bagan ini di jelaskan ada beberapa cara untuk 

mengatasi konflik tersebut yaitu: 
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1. Kompromi 

Yaitu dengan cara kompromi dimana semua warga dikumpulkan dan di 

ajak musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama, di sini semua 

warga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya sehingga bias 

menemukan kesepakatan bersama. 

2. Problem Solving 

Yaitu dimana Widodo selaku kepala desa wiromartan sebagai pihak ketiga 

untuk menyelesaikan masalah konflik antar warga untuk mengambil jalan 

keluar dari konflik yang ada, dengan cara memberikan kebijakan-

kebijakan untuk mendamaikan rakyatnya kembali. 

3. With Draw 

Yaitu jika dengan cara bermusyawarah tidak dapat menyelesaikan konflik 

yang ada dan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan juga tidak 

dapat menyelesaikan masalah yang ada maka konflik antar warga 

diserahkan kepada warganya masing-masing dan disini tidak ada 

penyelesaian karena dengan begitu kedudukan Widodo selaku kepala Desa 

Wiromartan tidak mempunyai kekuatan atau power.27 

C. Konflik dan Penyelesaian Konflik dalam Islam  

Manusia secara fitrahnya dijadikan oleh Allah memerlukan orang 

lain dalam kehidupan mereka untuk mencapai kesempurnaan yang lebih 

                                                            
27 Subaidi, materi perkuliahan teori politik. 
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baik. Memandangkan kepakaran yang ada pada diri seseorang  manusia itu 

terbatas mereka tidak mampu hidup bersendirian, sebaiknya perlu hidup 

dalam sebuah masyarakat atau Negara. Oleh karena itu manusia adalah 

makhluk berpolitik, bermasyarakat dan bernegara. Apabila terlibat 

langsung dalam politik, pentadbiran dan bernegara timbul pula perbedaan 

pandangan sesame manusia dalam isu-isu politik dan pengurusan 

kehidupan. Terdapat pula berbagai cara yang berbeda yang dilakukan oleh 

manusia dalam penyelesaian masalah dan interaksi sosial kehidupan 

bermasyarakat. Konflik politik merupakan suatu permasalahan yang 

biasanya timbul dalam masyarakat yang menyebabkan perbedaan 

pendapat yang serius. Akhirnya menjadi penyebab perpecahan 

masyarakat, persengketaan, pergaduhan, bahkan membawah kepada 

pembunuhan dan perperangan antara satu dengan yang lainnya. Konflik 

politik jika tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada 

kehancuran, sebaliknya jika ditangani dengan baik dan bijak akan 

mendapat hasil yang sangat positif. 

Konflik berasal dari perkataan Bahasa Inggris ‘conflict’. Menurut 

Dictionary of Contemporary English ‘conflict’ bermaksud; to be in 

opposition to another are each other. Dari sudut bahasa konflik digunakan 

sebagai satu istilah dalam sains sosial untuk menunjukan keadaan tidak 

setuju atau bertentangan di antara individu atau kumpulan dalam sebuah 

masyarakat. Mengikuti ilmu sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial 

antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha 
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menghancurkan pihak lain atau membuat pihak lain tidak berdaya. 

Manakala Kamus Dewan pula menjelaskan, konflik adalah persilisihan tau 

pertentangan antara individu, ide, kepentingan, dll. Sementara Philip J. 

Vermonte dalam bukunya Demokrasi dan Konflik di Indonesia 

mendevinisikan konflik adalah pertentangan antara dua pihak karena 

perbedaan pahaman, prinsip, dan idioilogi. Oleh itu konflik merupakan 

tabiat semula jadi yang lahir dalam diri manusia yang disebabkan oleh 

perbedaan prinsip, ideology, dan juga kepentingan. 

Dari pegertian di atas, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses 

sosial dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri dalam 

keyakinan, ideologi, fahaman, adat istiadat, kepentingan, dan sebagainya. 

Konflik adalah perkara semula jadi yang ada pada diri amnesia, jika tidak 

ditangani dengan baik akan menghasilkan perkara negatif, tetapi apabila 

konflik itu ditangani dengan bijak akan mendapatkan hasil yang positif. 

Dalam istilah bahasa arab ada beberapa ungkapan yang dimaksud 

sebagai konflik, antaranya ialah perkataanخالف danإختالف. Pada prinsipnya 

kedua-dua kalimat tersebut memiliki makna dan pengertian yang sama 

yaitu konflik.28 Namum sebagaian ulama coba memisahkan pengertian dan 

penggunaan kedua-dua kalimat tersebut. Kalimat  خالف biasanya 

digunakan dalam pengertian perbedaan pandangan atau konflik secara 

internal, seperti dijelaskan dalam Al-Quran; 

                                                            
28 Bharuddin Che Pa2 dan Ajidar Matsyah, Tajuk Politik Dan Penyelesaiannya Menurut 

Prespektif Islam, hlm, 2 
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29كم إلى مآ أنهكم عنهأن أخا لف ومآ أريد  

Terdapat beberapa cara penyelesaian konflik politik menurut 

perspektif Islam. Antaranya ialah cara timbangtara (al-Tahkim), 

perundingan (al-Mufawazat), meminta jasa baik dan melantik orang 

tengah (al-Musalahah), perantaraan (al-Wisatah), undian (al-Qur’ah), 

referendum (al-Istifta’), bermusyawarah (as-Syura) dan lain-lain. 

1. Abritrase (Al-Tahkim) 

Tahkim atau abritrase (arbitration) adalah suatu strategi 

penyelesaian konflik. Kaidah ini apabila pihak yang bertikai tidak mampu 

menyelesaikan sendiri konflik yang sedang terjadi antara mereka, dan 

meminta pihak ketiga sebagai orang tengah sama dengan individu, 

institusi, lembaga, organisasi ataupun Negara untuk menjadi 

penimbangtara atau Muhakkim. Dalam konteks ini pihak terkait dengan 

keputusan yang dibuat oleh abritrase. abritrase dituntut supaya bersikap 

netral tidak cenderung kepada mana-mana pihak yang bertikai.  

Dalam catatan sejarah, amalah tahkim pernah dilakukan oleh 

sahabat ketika terjadi perang Siffin (657 M/37 H) antara Ali bin Abi 

Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Konflik pada masa itu telah 

mencetuskan peperangan dikalangan orang Islam bahkan telah 

meninggalkan kesan negatif di kalangan umat Islam itu sendiri. Bahkan 

ada pendapat mengatakan konflik tersebut telah menyebabkan munculnya 

firqah atau puak-puak dalam Islam. Kaidah yang ditawarkan oleh sahabat 

                                                            
29 Al-Huud (11): 88 
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Nabi s.a.w Amru Bin As untuk mengakhiri konflik pihak yang bersengketa 

adalah salah satu metode damai dalam Islam. 30 

Maksud berhukum dengan Al-Qur’an ialah kembali pada kitab 

Allah, dan maksud bukan dengan pedang ialah bukan dengan melakukan 

perang sesama kaum muslimin. Pada tawaran Amru bin As ini, yang 

menjadi abritrase adalah Al-Qur’an. Karena persoalan ketika itu tidak 

dapat mendamaikan mereka. Dari satu sisi tindakan Amru bin As dapat 

disebut juga sebagai abritrase, karena beliau bertindak sebagai orang 

ketiga yang membuat aturan bagi mengikat kedua belah pihak yaitu 

dengan cara merujuk kepada Al-Qur’an.  

Walaupun penyelesaian konflik dengan kaidah Tahkim yang 

ditawarkan oleh Amru bin As tidak sepenuhnya Berjaya menyelesaikan 

konflik, kaidah tersebut telah digunakan bagi menyelesaikan konflik 

dalam Islam. Gagalnya perdamaian dengan kaidah Tahkim telah 

memberikan catatan kepada umat Islam bahwa Islam tidak menghendaki 

penyelesaian dengan kekerasan. Metode yang telah dirintis oleh Amru bin 

as ini menjadi rujukan ilmiah dalam Islam untuk dapat dikembangkan 

dalam penyelesaian konflik seacra damai di masa akan datang.  

Belajar dari sejarah tahkim yang pernah dipraktikkan oleh sahabat 

ketika itu, maka untuk menjadi seorang abritrase perlu memiliki 

kemahiran khusus karena semua pihak yang bertikai tidak lagi berbicara 

antara satu sama lain, tetapi berbicara dengan abritrasenya, oleh itu 

                                                            
30 Ibid, hlm, 6 
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abritrase perlu mempunyai framework untuk mengetahui semua 

kedudukan. Maka ada 3 hal yang musti dilakukan muhakkim yaitu: 

a. Mendapatkan maklumat semua pihak, ia mencakup sejarah masing-

masing.  

b. Mengetahui kedudukan, posisi, isu, akibat konflik, persepsi, keperluan 

dan kemungkinan penyelesaian.  

c. Mengetahui proses, ia termasuk struktur, sistem, cara komunikasi, 

tradisi penyelesaian di tempat konflik, pembuat keputusan serta 

peranan dan saranan.  

Selain memiliki skill yang baik, penimbangtara juga mempunyai sikap, 

keahlian, ketokohan dan keilmuan yang memadai. Dalam berbagai 

komunity masyarakat, pihak yang menjadi muhakkim ialah orang yang 

mempunyai strategis dalam masyarakat misalnya orang ulama, tokoh 

adat dan lainnya. Ini karena muhakkim memiliki kuasa untuk campur 

tangan sesuatu persoalan konflik, untuk mengambil keputusan siapa 

yang benar dan siapa yang salah, seterusnya menetapkan 

penyelesaiannya. 

Yang menjadi asas bagi kaidah abritrase ialah sebagai firman Allah: 

31إنما آلمو منون إخوة فأ صلحوأ بين أخويكم وآتقوأ اهللا لعلكم ترحمون  

2. Perundingan (al-Mufawazat) 

Perundingan adalah satu strategi penyelesaian konflik. Pihak yang 

bertikai bersetuju menyelesaikan konflik mereka secara kompromi atau 

                                                            
31 A-hujurat (49): 10 
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istilah lain dengan musyawarah bersama. Kaidah ini tidak melibatkan 

pihak ketiga, karena wakil masing-masing terlibat secara langsung dalam 

proses dialog. Dengan istilah lain, strategi perundingan adalah kaidah 

penyelesaian konflik yang tidak melibat pihak ketiga sebagai penengah 

karena pihak bertiga sanggup menyelesaikan sendiri konflik mereka. 

Mengikut kaidah ini kedua dua belah pihak menghantar wakil masing-

masing yang mempunyai skill atau kecapkapan dalam komunikasi dan 

mempunyai wawasan agar lebih mudah menyampaikan kepentingan pihak 

sendiri dan juga mampu mendengarkan tuntutan pihak lainnya.  

Selain kecakapan komunikasi, para perunding juga memerlukan 

prinsip terbuka, menjadi pendengar yang baik, mampu berfikir dengan 

baik, mampu menganalisa kedudukan persoalan yang perlu diselesaikan 

sehingga ia dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Kemahiran 

untuk menjadi perunding yang baik dapat dilatih dan dipelajari, siapa saja 

dapat menjadi perunding asal ia mau berlatih. Metode al-musyawazat atau 

perundingan dalam penyelesaian konflik telah dicontoh oleh rasulullah 

ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini lahir melalui proses 

perundingan dengan tokoh Quraisy. Perundingan yang dilantik oleh 

Rasulullah ialah Othaman Ibn ‘Affan r.a. dalam hal ini, Rasulullah 

mendahulukan penyelesaian sengketa ini, menerusi perundingan, padahal 

kalu Rasulullah SAW ingin menyerang Quraisy, maka akan dapat 

dikalahkan. Tetapi karena mereka bersedia berunding maka pihak 

muslimin bersedia melakukan perundingan.   
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3. Meminta Jasa Baik dengan Melantik Orang Tengah (al-

Musalahah) 

Keadilan meminta jasa baik dan melantik orang tengah atau 

musalahah adalah suatu keterampilan dalam proses menyelesaikan konflik. 

Pihak yang menjadi orang tengah mesti lah orang-orang yang memiliki 

kemahiran dan keahlian untuk membina komunikasi dengan pihak yang 

bertikai. Jasa baik adalah yang diminta oleh pihak yang bertikai da nada 

yang merupakan inisiatif dari orang tengah sendiri untuk membantu 

menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik, orang tengah perlu 

menjalankan beberapa tahap persiapan, yaitu persiapan awal, persiapan 

sesudah dialog, dan persiapan selama dalam dialog. Dengan persiapan 

yang matang pihak yang bertikai akan mempercayai orang tengah.  

Apabial pihak yang bertikai tidak mempercayai orang tengah tidak 

mungkin, dapat dicapai kesepkatan bersama bagi penyelesaian konflik. 

Misi utama dari kaidah orang tengah adalah mewujudkan persepahaman 

bersama atau memorandum of understanding (MOU) antara kedua-dua 

pihak. Konsep kaidah orang tengah ini terdapat dalam al-qur’an : 

32أطيعوأ اهللا ورسوله, إن آنتم مومنينوأصلحوأ ذات بينكم و  

Maksud perbaikilah hubungan sesamamu adalah perintah untuk 

mendamaikan saudara yang sedang dalam konflik. Perintah tersebut sama 

kepada individu mukmin atau organisasi. Maknanya setiap muslim mesti 

mengambil peranan dalam menyelesaikan konflik. Untuk menjadi orang 

                                                            
32 Al-Anfal (8): 1 
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tengah yang baik, ia mesti mengetahui lebih dahulu seluk beluk orang-

orang yang terlibat. Ia mencakup perkara agama, adat istiadat, budaya, 

sifat kebiasan dan keinginan orang-orang yang terlibat tujuannya agar 

orang tengah mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan pihak 

yang terlibat agar mereka saling menghargai, terbuka, dan bersedia 

menerima khritikan. Ada beberapa hal yang penting yang harus dimiliki 

orang tengah antara lain: 

a. Bersikap netral yaitu peranannya hanya menjadi orang tengah dan 

tidak memihak kepada mana-mana pihak. Selain itu beliau mestilah 

tidak ada kepentinagn dalam rundinagn tersebut melainkan membantu 

menyelesaikan konflik. Ini bertujuan agar pihak yang terlibat tidak 

curiga kepada mereka 

b. Menetapka aturan dialog. Orang tengah mesti mengetahui keinginan 

pihak, dan membuat aturan dialog yang dipersetujui bersama yang 

mengikat kedua belah pihak. Tujuannya agar proses dialog agar tidak 

lari dari tujuan asalnya. 

c. Menciptakan suasana damai. Orang tengah perlu menciptakan suasana 

damai agar pihak bisa saling mendengar tuntutan masing-masing. Ini 

berkaitan dengan rapat lokasi dialog, dan ini sangat menentukan. 

Disamping itu orang tengah perlu ada persediaan untuk menghadapi 

ketegangan atau berlaku kekecohan yang boleh menyebabkan gagalnya 

dialog. Maka kearifan dan sikap bijak sebagai orang tengah sangat 

mempengaruhi proses dialog dan kejayaannya.   
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4. Menggunakan Orang Perantara (al-Wisatah) 

Perantaraan adalah proses penyelesaian konflik oleh orang ketiga, 

dimana pihak yang betikai memberi persetujuan kepada pihak ketiga untuk 

menyelesaiakn pertikaian mereka. Orang ketiga ini disebut sebagai orang 

perantaraan. Peranan orang perantaraan hamper sama dengan peranan 

orang tengah yaitu sama-sama bertujuan untuk membantu puhak yang 

bersengaketa keluar dari konflik mereka, dan tidak campurtangan dalam 

materi pihak persengketa tetapi hanya mengarahkan saja agar dialog 

berjalan lancer.  

Islam sangat mengutamakan pendekatan perdamaian melalui 

pelantaraan orang tengah dalam penyelesaian konflik, meskipun istilah 

orang tengah dari segi sebutan berbeda dengan sebutan istilah. Tetapi 

perbedaain itu hanya pada lafaz saja maksud dan tujuannya sama. Asas 

perantaraan orang tengah dalam islam antara lain terdapat pada surah Al- 

Hujurat, sebagai berikut: 

33منين آقتتلوأ فأ صلحوأ بينهماوإن طآإفتان من آلمؤ  

Kejayaan kaidah perantaraan orang tengah telah dipraktekan oleh 

Rosulullah saw sebelum beliau diangkat menjadi Rosul, dan ketika beliau 

dikenali dengan sebutan al- Amin. Saat belaui tampil menjadi orang 

pelantaraan mendamaikan konflik antara kabilah dan mekah ketika 

pembaikotan Ka’bah, ada empat kabilah yang paling berpengaruh di 

Mekah yang kesemuanya saling merebut peluang dan kesempatan untuk 

                                                            
33 Al‐Hujurat (49): 9 
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meletakan semula Hajar al- Aswad, dan tidak ada kabilah yang mau 

mengalah. Dalam keadaan tegang itu salah seorang diantara mereka 

berkata; kalau keadaan seperti ini dia akan menghancurkan kita semua. 

Akhurnya mereka bersepakat memintasiapa yang paling awal masuk 

dalam Ka’bah esok hari dialah yang akan dialntik sebagai orang tengah 

atau orang perantaraan. 

Keesokan hari mereka mendapati orang yang paling awal masuk 

kedalam Ka’bah ialah Nabi Muhammad saw. Semua kabilah menerima 

Muhammad menjadi orang tengah mereka. Kemudian Muhammad 

membentang kain sorbannya dan meminta setiap ketua kabilah masih 

untuk memegang ujung tepi kain dan mengangkat Hajar al- Aaswad, lalu 

Muhammad mengambilnya sendiri dan melentakan semula pada tempat 

asalnya. Dengan kaidah perantaraan orang tengah ini, dank arena 

ketikohan Muhammad sebagai orang perantaraan, konflik diantara mereka 

dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah.34 

Dari peristiwa ini dapat disimpulkan beberapa prinsip yaitu; 

pertama perantaraan orang tengah mesti lahir dari kesadaran sendiri pihak 

yang bertikai tanpa paksaan dari mana-mana pihak, dan secara sadar 

memerlukan kepada pihak ketiga untuk membatu mereka; kedua 

penyelesaiannya memsti timbul dari keikut sertaan semua pihak sehingga 

mereka merasai lahirnya kesepakatan yang dihasilkan; ketiga prinsip orang 

perantaraan sebagai orang yang memberi sokongan kepada semua pihak 

                                                            
34 Ibid, hlm, 8 
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yang bertikai tanpa ada unsur kepentingan dan cenderung kepada mana-

mana golongan.  

Setelah memiliki prinsip-prinsip dasar di atas, seseorang orang 

perantaraan mesti mempunyai sikap yang baik selama proses perantaraan 

orang tengah,diantaranya; 

a. Sabar. Seorang-orang perantaraan mesti mempunyai sikap sabar 

dalam menghadapi berbagai tuntutan para pihak dan tidak sekali-kali 

merasa jenuh  apalagi merasa putus asa dengan persoalan rumit yang 

dihadapi. 

b. Terbuka. Seorang orang perantara mesti menerima pendapat yang 

berbeda dengan pendapatnya sekaligus dia bersedia menerima 

kritikan terhadap peranan dan fungsinya selama ia menjadi orang 

tengah. 

c. Fleksibel. Untuk menjadi orang perantaraan yang Berjaya, beliau 

mesti sanggup menjadi pendengar yang baik dan sesnsitif dalam 

keadaan para pihak yang bertikai. 

d. Positif. Seseorang orang perantaraan bersifat positif, beliau tidak 

boleh pesimis apabila gagal dalam menyelesaikan konflik, begitu juga 

tidak cepat merasa gemberia apabila usahanya Berjaya.  

e. Komitmen. Seseorang orang perantaraan mesti memiliki komitmen 

yang tinggi bagi menjalani proses penyelesaian konflik. 
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Orang tengah juga perlu kepada beberapa kemahiran khusus. Adabebrapa 

kemahiran khusus yang mesti dimiliki oleh seseorang-orang perantaraan, 

diantaranya; 

1. Kemahiran komunikasi yang efektif.  

2. Kemahiran membangun kepercayaan para pihak. 

3. Kemahiran untuk menghasilkan yang terbaik. 

4. Kemahiran mencairkan kejumudan dialok para pihak. 

5. Kemahiranmeleraikan perdebatan. 

6. Kemahiran mencarai berbagai alternatif lain jika proses dialog yang 

dilakukan mengalami jalan buntu. Ini merupakan keterampilan 

penting bagi orang perantaraan. 

5. Permusyawatan (al-Syura) 

Prinsip dasar politik islam yang diwariskan oleh agama adalah 

konsep syura. Ia sangat berbeda dengan sistem demokrasi, karena sistem 

demokrasi tidak sama dengan syura dan syura bukanlah demokrasi. 

Namun diakui terdapat beberapa persamaan antara demokrasi dan syura, 

misalnya menerima pandangan rakyat dalam membuat keputusan. 

Mengambil pendapat rakyat dalam suatu masalah penting untuk 

menghindari konflik terdapat dalam demokrasi dan juga dalam sistem 

syura. Banyak keterangan Al-Quran dan Al-Hadis tentang konsep syura 

dalam segala urusan umat, antaranya; 

35بهم وأقاموا آلصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقونوآلدين آستجا بوأ لر  

                                                            
35 Asy‐Syura (42): 36 
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Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsirnya al-Manar ketika 

menafsirkan ayat diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

“urusan” adalah urusan dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Menurutnya syura tidak berlaku pada hal-hal agama seperti akidah, 

ibadah, hokum halal haram, dan lain-lain hal. Andai kata perkara agama 

beoleh dimusyawarahkan maka agama ini buatan manusia. Tetapi agama 

ini wahyu Ilahi sehingga tidak seorang pun manusia dibenarkan 

menggunakan pendapatnya saja semasa di zaman Nabi atau sesudahnya. 

Perintah musyawarah dalam segala perkara pada ayat diatas 

merupakan perintah wajib. Pengertian “segala perkara” termasuk masalah 

konflik, sama aja konflik individu, konflik keluarga, maupun konflik 

politik. Untuk menghindari konflik tersebut diwajibkan bermusyawarah. 

Tujuan musyawarah adalah menghindari kekerasan. Bahkan setelah 

musyawarah Allah masih memerintahkan untuk bertawakkal, maknanya 

kalau ternyata hasil musyawarah belum dapat menghindari konflik, masih 

perlu usaha untuk mencari jalan keluar dengan damai, tidak mengambil 

jalan pintas dengan kekerasan. 

6. Undian (al-Qur’ah) 

Al-Qur’ah berasal dari akar bahasa Arab qa, ra, ‘aa, yang 

bermaksud mengundi. Kaidah ini sudah pernah wujud dan terkenal dalam 

sejarah suatu ketika dahulu. Syeikh’Atiyah Saqr dalam kitabnya Ahsanul 

Kalam fi Fatawah wal Ahkam, menyebutkan bahwa kaidah Qur’ah 
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dibolehkan oleh syariat islam. Berikut adalah antara praktek-praktek 

Qur’ah atau unduan yang pernah dijalankan. 

a. Kisah Siti Maryam. Untuk menentukan siapa yang akan memelihara 

Maryam dan mengasuhnya maka diadakanlah Qur’ah atau pengundian 

dikalangan penduduk waktu itu. Tujuannya adalah untuk menghindari 

konflik antara penduduk yang berminat untuk mengasuh Maryam, 

karena semua penduduk berkeinginan untuk mengasuhnya. Apabila 

ditunjuk langsung seseorang pengasuh tentu akan menimbulkan rasa 

tidak puas hati di kalangan penduduk, maka digunakanlah kaidah 

Qur’ah sebagaimana diceritakan oleh Allah SWT kepada Muhammads 

saw dalam surah ‘Ali Imron ayat 44 yaitu; 

ذلك من أنباء آلغيب نوحيه إليك وما آنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم وما آنت 

36لديهم إذيختصمون  

b. Kisah Nabi Yunus a.s. Ketika kapal Nabi Yunus sampai ditengah laut, 

terjadilah keadaan darurat yang memaksa diadakan undian untuk 

menentukan siapa yang harus dilempar kelaut demi keselamatan orang 

banyak. Lalu Nabi Yunus a.s. ikut mengundi, namun beliau kalah 

dalam undian dan terpaksa dilemparkan kelaut. Seandainya pihak 

nahkoda kapal memilih seseorang penumpang yang mesti dibuang 

kelaut, tentu akan melahirkan konflik, karena semua orang tidak mau 

dirinya dilempar kelaut. Untuk menghindarinkonflik diantara para 

penumpang kapal maka diadakanlah Qur’ah. 

                                                            
36 Ali Imran (3): 44 
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c. Kisah Nabi Muhammad s.a.w. dengam istrinya. Apabila Nabi s.a.w 

ingin keluar untuk musyafir, lalu beliau mengadakan undian kepada 

istri-istrinya. Siapa yang keluar dalam untun dialah yang ikut bersama 

Rosulullah s.a.w. Tujuan Qur’ah disini untuk menghindari 

kecemburuan istri Rosulullah yang lain. Karena kecemburuan dapat 

melahirkan konflik diantara mereka. Meka beliau mengadakan Qur’ah 

agar dapat memuaskan hati mereka semua. 

d. Kisah Sa’ad ibn Abi Waqash. Beliau menjalankan undian antara 

Muazzin pada hari al-Qadisiah. Menjadi Muazzin ketika itu adalah 

pekerjaan yang sangat mulia. Oleh itu, semua orang akan berlomba 

menjadi Muazzin. Untuk menghindari berlakunya konflik maka 

diadakan Qur’ah, siapa namanya yang keluar undian dialah yang 

menjadi Muazzin. 

Sementara Ibnu Qayyin dalam kitabnya Bada’ial-Fawa’ide 

menegaskan bahwa undian yang berlaku antara dua orang yang berrebut 

untuk mendapatkan hadiah bagi seseorang yang membeli suatu barang 

hukumnya halal dan tidak haram. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa 

kaidah undian juga ada dalam syariat islam bagi siapa yang menginginkan 

keadilan.37 

Konsep Qur’ah yang dilakukan Rosulullah s.a.w. kepada istri-

istrinya saat belau ingin musafir yang semua mereka ingin ikut 

bersamanya menjadi asas hokum bahwa Qur’ah salah menghindari ketidak 

                                                            
37 Ibid, hlm, 10 
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puasan hati mereka kapada Nabi yang bisa kemungkinan akan menjadi 

konflik dikemudian hari. 

7. Referendum (al-Istifta’) 

Menurut Kamus Dewan Referendum adalah pungutan suara rakyat 

berhubung dengan sesuatu dasar politik. Sementara dalam Kamus Besar 

Utusan Malaysiah termaksud pungutan suara rakyat. Adapun pengertian 

Referendum dalam istilah bahasa Arab adalah ال ستفتاء الشعبا  yang diambil 

daripada asal kata إستفتى, يستفتى إستفتاء yang bermaksud referendum atau 

jawaban terhadap sesuatu masalah penting. 

Pengertian Referendum dalam istilah Barat membawa maksud 

voting suara rakyat dalam menentukan keputusan politik dalam sebuah 

Negara. Referendum merupakan sebuah instrument untuk menentukan 

politik ketika membuat suatu keputuasan. Dapat dibuat kesimpulan bahwa 

pengertian referendum ini adalah pengambilan sara rakyat untuk 

menentukan suatu politik secara damai. 

Dr. Ismail al-Badawi dalam bukunya Ikhtisasat al-Sultah al-

Tanfiziyyah fi al-Daulah al-Islamiyyah wa al-Nuzum al-Dusturiyah al-

Mua’sarah menyebutkan secara khusus bahwa referendum rakyat berlaku 

terhadap masalah penting dalam sisistem kelembagaan modern. 

Menurutnya, referendum dalam hal penting adalah suatu sistem demokrasi 

atau separuh demokrasi.38 Konsepnya adalah membentang suatu masalah 

                                                            
38 Ibid, hlm, 11 
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kepada rakyat sama dengan rakyat bersetuju atau tidak. Beliau membagi 

referendum rakyat kepada tiga jenis yaitu: 

a. Referendum Undang-undang 

b. Referendup Perlembagaan 

c. Referendum Politik 

Pengertian konsep referendum undang-ndang misalnya, adalah 

untuk membuat pengesahan sama dengan sebuah undang-undang itu di 

terima atau ditolak oleh rakyat. Sedangkan model referendum 

perlembagaan adalah merombak sebuah perlembagaan untuk dipersetujui 

atau tidak. Adapun politik yang baru. Adapun Muhammad Asad dalam 

bukunya The Principles of State and Gavermen in Islam menjelaskan 

bahwa sistem syura dalam islam merupakan  bentuk referendum. Ini 

menunjukan metode referendum dapat dijadikan sebuah salah satu metode 

untuk menghindari dan menyelesaikan konflik mengikut padangan 

Islam.39 

D. Profil Desa Wiromartan 

Desa Wiromartan terletak di sebuah kabupaten kebumen yang 

berada di batas-batas desa sebelah utara Desa Rowo, dan Desa 

Singoyudan, sebelah barat Desa Lembupurwo, sebelah selatan Samudra 

Hindia, sebelah timur Kabupaten Purworejo. 

Jumlah penduduk: 
                                                            

39 Bharuddin Che Pa2 Dan Ajidar Matsyah, Tajuk Politik Dan Penyelesaiannya Menurut 
Prespektif Islam, hlm, 1-13 
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No Penduduk Jumlah Penduduk 

1 Penduduk Laki-laki 989 

2 Penduduk Perempuan 1.119 

3 Jumlah 2.118 jiwa 

 

Luas Desa: 

No Luas Desa Luas (Ha) 

1 Pekarangan 80 

2 Tegalan 170 

3 Makam 5 

4 Jalan 10 

5 Pantai 15 

 Total 280 
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Mata pencaharian penduduk: 

No Mata Pencaharian Penduduk Prosentase (%) 

1 Petani 50 

2 Buruh Tani 10 

3 Nelayan 20 

4 Pedagang 5 

5 Bidang Jasa 5 

6 Lain-Lain 10 

 Total 100 

 

Sebagian besar penduduk Desa Wiromartan menggantungkan 

hidupnya dari sektor pertanian terutama palawija dan holtikultura. Jika 

musim hujan mayoritas menanam palawija dan jika musim kemarau 

menanam holtikultura termasuk semangka, melon, cabai, dan aneka jenis 

sayuran daratan rendah. Bahkan Desa Wiromartan merupakan sentral 

penghasil semangka di wilayah Urut Sewu. 

Adapun visi dan misi Desa Wiromartan yaitu: 
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Visi: 

Mewujudkan masyarakat Desa Wiromartan yang berdaya, sejahtera dan 

berkarakter. 

Misi: 

a. Misi pertama 

Mewujudkan transparasi kebijakan public dan pengelolaan keuangan 

Desa. 

b. Misi kedua 

Melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan public 

c. Misi ketiga 

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

d. Misi keempat 

Menertibkan administrasi pertahanan dan menguatkan hak kepemilikan 

tanah dengan program sertifikasi massal. 

e. Misi kelima 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga pra sejahtera 

f. Misi keenam 

Membangun karakter masyarakat yang berkeTuhanan, berbudipekerti 

luhur, dan berbudaya. 
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Adapun struktur keorganisasian Desa Wiromartan yaitu: 

1 WIDODO SUNU NUGROHO, S.P. KEPALA DESA 

2 GESREK RAHARDININGSIH SEKERTARIS DESA 

3 B. HARTONO KADUS 1 

4 SUPOYO KADUS 2 

5 SABAR KADUS 3 

6 DIDIK SUTOMO KADUS 4 

7 MARYONO KADUS 5 

8 SARJIYO KADUS 6 

9 NAPON HENDAR SAPUTRO KAUR UMUM 

10 HADI MIHARJO KAUR PEMBANGUNAN 

11 MUJIANTO KAUR KESRA 

12 RAHMAT BASUKI KAUR KEUANGAN 



47 
 

13 ROMELAN KAUR KEPEMERINTAHAN 

14 SARTU PEMBANTUKAUR UMUM 

15 GONO PRAYITNO 
PEMBANTU KAUR 

PEMBANGUNAN 

16 WARDANI PEMBANTU KAUR KESRA 

17 SUMPENO PEMBANTU KAUR KEUANGAN 

18 WAKHID WIDODO 
PEMBANTU KAUR 

KEPEMERINTAHAN 

19 TULARNO PTL KAMTIBMAS 

20 WAGINO PTL KEAGAMAAN 
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BAB III 

PERAN AKTOR DALAM MELAHIRKAN PROBLEM SOLVING SEBAGAI 

PENYELESAIAN KONFLIK PASIR BESI DI KEBUMEN 

A. Peran Kepala Desa Sebagai Aktor Politik 

Sebagai Wakil pemerintah dan penguasa tunggal maka Kepala 

Wilayah adalah Pejabat Tinggi di Wilayahnya di bidang Pemerintahan 

lepas dari persoalan pangkat. Adapun mengenai masa jabatan seorang 

Kepala Daerah adalah 5 tahun, dihitung mulai tanggal pelantikkanny. 

Apabila masa jabatan ini berakhir dia dapat diangkat sebagai Kepala 

Daerah untuk masa jabatannya yang kedua, jika masa jabatannya yang 

kedua ini telah berakhir maka dia tidak bias diangkat lagi sebagai Kepala 

Daerah. 

Proses pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan menurut UU 

No.32/2004 dengan UU No 5/1974 dengan dua latar belakang pemikiran 

yang berbeda dibuat kesimpulan sebagai berikut, nama-nama calon yang 

memenuhi syarat-syarat, kemudian di musyawarahkan dan di sepakati 

bersama yang dinyatakan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah kepada pejabat yang berwenag untuk mendapat persetujuan. 

Pemilihan diadakan secara langsung, bebas dan rahasia dengan 

cara mengisi surat suara yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk keperluan pemilihan tersebut, dimana seorang anggotan 

Dewan Perwakilan Rakyat Hanya dapat memberikan hak suaranya kepada 
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seorang calon Kepala Daerah. Calon-calon Kepala Daerah yang 

memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih Kepala 

Daerah, yang di tetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.40 

Kepala Desa sebagai aktor politik adalah seorang pemimpin dari 

desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah 

Desa. Wewenang kepala desa antara lain: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang 

di tettapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD) 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk di bahasdan di tetapkan 

bersama BPD 

Salah satu di keluarkan Uindang-Undang No. 32 Tahun 2004 

berharap yaitu meletakkan dasar administrasi pemerintahan desa sehingga 

baik para pemimpin formal misalnya seperti kepala desa dan perangkat 

desa, maupun para pemimpin informal misalnya seperti pendeta atau 

pastur, ulama atau tokoh desa, semakin tau dan mampu menjadi pelopor 

dalam masyarakat, terutama dalam fungsi mereka sebagai jembatan yang 

                                                            
40JM.PAPASI, ILMU POLITIK Teori dan Praktik, Yogyakarta:GRAHA ILMU,2010, 

hlm, 253-254 
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menghubungkan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. 

Dalam fungsi demikian mereka menyandang beban mencerna dan 

menerangkan kebujaksanaan-kebijaksanaan umum dan prioritas 

pembangunan yang di rancang oleh pemerintah kemudian menjelaskannya 

kesegenap anggota. 

Peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini 

disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan 

pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. 

Pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah Kepala Desa dan 

Perangkatnyam sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam menjalankan urusan 

kemasyarakatan, pemerintah desa di tuntut untuk lebih tanggap 

menhadapi, menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-

tengah warga, pemerintah desa mampu bersikap netral, dan 

mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak.41 

Tetapi dalam sebuh desa tak terlepas dari adanya sebuah konflik 

yang mewarnai kehidupan masyarakatnya yang di mana di sini kepala desa 

sebagai aktor politik untuk menyelesaikan sebuah konflik yang ada atau 

mengeluarkan problem solving untuk mengatasi masalah tersebut seperti 

                                                            
41http://download.portalgaruda.org/article.php?article=332174&val=1023&title=PERAN

%20PEMERINTAH%20DESA%20DALAM%20MENYELESAIKAN%20PERTIKAIAN%20A
NTAR%20WARGA%20DESA%20BASAAN%20KECAMATAN%20RATATOTOK1m akses 
11 Mei 2016 
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kasus yang berada di Kebumen kususnya di Desa Wiromartan yang mana 

dengan adanya penambangan pasir besi menjadikan konflik antar warga. 

B. Kebijakan-Kebijakan Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik 

Dalam sebuah kehidupan pasti tidak terlepas dari adanya suatu 

konflik, jangankan di sebuah daerah dalam satu keluarga juga tidak 

terlepas dari sebuah konflik yang menghinggapi tetapi konflik tersebut 

dapat meredah bahkan hilang tergantung bagai mana masing-masing pihak 

dalam menyikapinya, dalam Islam jika ada yang berseteru sebaiknya di 

selesaikan dengan cara bermusyawarah jika dalam musyawarah juga tidak 

menghasilkan sebuah titik terang dalam permasalahannya maka perlu 

menghadirkan orang ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

ada dalam sebuah masyarakat. 

Seperti konflik yang ada di daerah Kebumen kususnya di desa 

Wiromartan yang terjadi karena adanya penambangan pasir besi yang 

menyebabkan pro dan kontra antar warga setempat. Dalam kasus ini kedua 

belah pihak sangat keras dalam mempertahankan pendiriannya sehingga 

sangat susah untuk menyatukan kedua warga tersebut, dalam 

musyawarahpun tidak menghasilkan titik terang untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. 

Dalam wawancara kepada kepala desa mengenai tidakannya atau 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam 

menyelesaiakan konflik antar warganya tersebut yaitu bahwa tindakan 
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Kepala Desa dalam menangani konflik antar warga selain dengan 

musyawarah dengan kedua belah pihak yang berkonflik yaitu dengan cara 

memutar jalan yaitu yang dimaksud dengan memutar jalan dengan cara-

cara atau mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya mengadakan kegiatan 

keagamaan seperti pengajian, berjanjien, dll dan dalam hal tersebut 

terutama yang di utamakan terlebih dahulu adalah pihak dari yang pro 

pasir besi agar mau berbaur dengan masyarakat. 

Selain memutar jalan dengan cara pendekatan generasi muda yaitu 

dengan mengadakan kegiatan volly, nari, dan karawitan walaupun dengan 

cara-cara tersebut belum begitu banyak mendapatkan hasil tapi tak 

sedikitpun yang sudah menampakakan hasilnya seperti volley sudah 

berjalan dan sudah kelihatan hasilnya  dan pemuda yang tadinya terpecah 

sedikit demi sedikit sudah mulai mau berbaur. 

Sedangkan nari, walaupun nari belum berjalan tetapi dalam 

kegiatan menari ini akan tetap diadakan terus karna pasti akan menemui 

hasilnya asal mau berusaha terus, karna pasti banyak anak-anak yang 

mempunyai bakat atau potensi dalam bidang tersebut cuman anak-anaknya 

yang belum mau terbuka dan masih malu-malu untuk bergabung dalam 

seni tari tersebut, tapi jika kita sabar pasti akan menemui hasilnyadan akan 

tetap menghimbau anak-anak untuk ikut tari dan tidak membeda-bedakan 

antara yang pro dengan pasir besi dan kontra dengn pasir besi, justru 

malah akan mendahulukan yang pro dengan pasir besi sehingga mau 

terbuka dan merasa nyaman untuk bergabung dan berbaur. 
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Sedangkan karawitan, ssalah satu cara atau usaha yang dilakukan 

yaitu dengan mengaddakan karawitan, karawitan ini sudah berjalan 

walupun belum sempurna karan yang memainkan karawitan masih 

terdominasi oleh orang-orang yang kontra dengan pasir besi dan belum 

ada dari orang-orang yang kontra tetapi walupun demikian kita tidak 

pernah lelah untuk mengajak orang-orang yang pro dari pasir besiuntuk 

bergabung ketika akan bermain karawitan dan tetap sama juga 

mendahulukan orang-orang yang pro pasir besi sehingga mereka bias 

nyaman dan mau terbuka. 

Selain itu juga dengan cara pembuatan bati, batik ini sempat 

berjalan tapi tidak sampe lama karena sibuk sebab ibu-ibu disini banyak 

waktu di gunakan untuk bekerja dan mengurus rumah sehingga jarang 

waktu untuk pembuatan batik dan akhirnya pembuatan batikpun terhenti 

dan tidak berjalan lagi. 

Selain dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ada juga orientasi 

besar desa Wiromartan yaitu selain dengan batik, ada juga dengan 

membangun prinsip kepada masyarakat desa Wiromartan, hal ini 

dilakukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Wiromartan 

kususnya kepada pemuda-pemudanya supanya mempunyai prinsip yang 

kuat dan mempunyai mental yang kuat juga supaya tidak hanya bias 

tampil di depan umum tapi juga bias menyelesaikan masalah-masalah 

yang ada. 



54 
 

Ada juga dengan cara mendinamisir masayarakt Wiromartan, 

dinamisisr dalam arti konflik, dan dalam arti politik dalam hal ini 

dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang arti 

konflik dan politik, karna minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh 

masyarakat terutama tentang konflik dan politik sehingga dilakukan 

supaya masarakat menjadi terbuka dan paham dalam arti konflik dan 

politik supanya tidak mudah di pengaruhi ataupun dibodohi oleh orang 

lain. 

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi 

pembangunan desa dengan mengadakan pentas seni sehingga dapat 

menggihur masyarakat supaya masyarakat dapat terhibur dan menjadi 

senang sehingga dapat melupakan konflik yang ada. Selain itu juga ada 

dengan cara mengadakan kegiatan adat dengan cara memperingati satu 

suro atau yang sering disebut dengan suran yang memancing masayarakat 

untuk melihat agar dabergabung antara yang pro pasir besi dan dengan 

yang kontra pasir besi.42 

Selain Kepala Desa sebagai aktor politik di dukung juga oleh toko 

agama dalam penyelesaian konflik antar warga, sebelum terpilihnya kepala 

desa penyelesaian konflik lebih cenderung di pegang oleh tokoh agama, 

seperti yang telah saya lakukan wawancara kepada tokoh agama di Desa 

wiromartan bahwa menurutnya posisinya sangat penting dalam 

penyelesaian konflik antar warga tersebut. 

                                                            
42 Widodo Sunu Nugraha, wawancara, 1 Maret 2016 
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Kebijakan yang dilakukan oleh tokoh agama untuk mendamaikan 

antar warga yaitu dengan cara berdakwa yang di dalamnya terdapat dzikir, 

mujahada, dan pengajian usaha ini terus dilakukan oleh toko agama 

tersebut baik kepada pihak yang kontra pasir besi maupun kepada pihak 

yang pro pasir besi untuk mendamaikan masyarakatnya kembali. Sampe 

adanya Kepala Desa yang bahru, bahkan sampe sekarang meskipun sudah 

ada Kepala Desa.43 

C. Problem Solving Sebagai Kebijakan Kepala Desa dalam Penyelesaian 

Konflik Antar Warga 

Selain kita melihat kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan 

hasil dari kebijakan-kebijakannya tersebut kita juga perlu mengetahui 

pendapat-pendapat masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan Kepala 

Desa tersebut untuk memperkuat data menegenai kebijakan-kebijakan 

Kepala Desa tersebut. 

Seperti yang telah dilakukan wawancara kepada Ustat Hasan 

sebagai tokoh agama, bahwa kebijakan-kebijakan Widodo sebagai Kepala 

Desa sudah bagus tetapi belum maksimal sebab memang bagus kebijakan-

kebijakan yang telah di buat seperti mengadakan kegiatan volley, 

karawitan, tari, bahkan kegiatan dari sudut agama seperti Dzikir, 

Mujahada bagus bias menarik perhatian masyarakat tetapi dalam kegiatan 

                                                            
43 Usatat Hasan Munajat, wawancara, 2 Maret 2016 
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tersebut seharusnya dihadiri oleh Widodo selaku Kepala Desa sebagai 

bukti perhatiannya kepada masyarakat. 

Tetapi dalam setiap kegiatan Widodo selaku Kepala Desa tidak 

pernah hadir terutama dalam bidang keagamaan walaupun selalu dimintain 

untuk hadir sebagai bentuk perhatiannya kepada mayarakat tetapi tidak 

pernah hadir. Bahakan dalam kegiatan jamaah tahlilpun Kepala Desa tidak 

dating, serta Kepala Desa kurang dalam memperhatikan Masyarakatnya. 

Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa bagus 

tetapi hasil dari kebijakan-kebijakannya tersebut belum maksimal dalam 

menyatukan masyarakatnya kembali. 

Selain kepada Ustah Hasan selaku tokoh agama wawancara juga 

dilakukan kepad sebagian warga, salah satunya kepada Pak Tion sebagai 

warga atau masyarakat Desa Wiromartan menerutnya pak Tion kebijakan 

yang di lakukan oleh Kepala Desa Wiromartan sudah bagus dan sudah 

memperlihatkan hasilnya walaupun belum sempurna tapi sudah bagus, 

terutama di bidang pertanian. 

Karena yang dulunya di bidang pertanian sering kekurang misalnya 

seperti pupuk. Dulu pada masa tanam sering sekali kekurangan pupuk, 

sekarang sudah tidak kekurangan lagi. Selain itu setiap ada diskusi warga 

mengenai pertanian warga selalu di berutahu baik yang kontra pasir besi 

maupun yang pro pasir besi dalam hal ini Kepala Desa tidak membanding-

bandingkan semua di sama ratakan. 
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Pembuatan gedung serbaguna juga sudah berjalan, itu salah satu 

bentuk bentuk kebijakan yang di lakukan oleh Kepala Desa, sebab dengan 

adanya gedung serbagunan maka bias lebih muda untuk mengumpulkan 

warga dalam ifen-ifen tertentu maupun dalam musyawarah desa, dan 

semua orang bias memakai gedung serbaguna tersebut baik yang kontra 

pasir besi maupun yang pro pasir besi. 

Ada juga paut, yang dulunya tidak ada sekarang ada dan sudah 

berjalan. Walaupun gedungnya belum ada tapiu kegiatan paud sudah 

berjalan dan sudah lumayan banyak juga yang dating kepaud baik dari 

anak-anak yang kontra dengan pasir besi maupun anak-anak yang pro 

dengan pasir besi, dan dengan adanya paud tersebut anak-anak jadi bias 

berbaur satu sama lain dan tidak membeda-bedakan baik yang kontra pasir 

besi maupun yang pro dengan pasir besi.44 

Selain sama Pak Tion juga kepada Pak Mul sebagai warga dan 

sebagai pemuda Wiromartan sama seperti yang lain-lain bahwa menurut 

Pak Mul kebijakan-kebijakan Kepala Desa sudah bagus tapi belum 

maksimal, seperti kebijakan mengadakan ifen adanya suran sebagai 

kegiatan adat budaya, diadakanya suran ini sangat menarik antusias warga 

untuk datang dan melihatnya dan disini bias untuk membaur warganya 

baik yang kontra pasir besi maupun yang pro pasir besi karna di sini warga 

berkumpul. 

                                                            
44 Tion, Wawancara, tanggal 3 Maret 2016 
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Tetapi adanya ifen tersebut yang seharusnya dihadiri oleh Kepala 

Desa untuk memberikan perhatiannya kepada warga agar warga bias 

terbuka hatinya baik yang pro pasir besi maupun yang konta pasir besi 

tetapi Kepala Desa tidak harir, dan tidak beberikan perhatian sedikit 

kepada warganya, sehingga belum maksimal kebijakannya. 

Selain itu juga kegiatan dibidang keolahragaan, seperti volley, 

karawitan, pelatihan bahasa jawa.  Dalam kegiatan volley menurut Pak 

Mul kegiatan ini sangat mengundang antusias pemuda-pemuda 

Wiromartan untuk datang dan berlatih, dulu hanya pemuda-pemuda yang 

kontra dengan pasir besi yang datang tetapi sekarang sedikit demi sedikit 

sudah mulai ada pemuda-pemuda dari yang pro pasir besi yang dating, 

bahkan sekarang sudah di sewakan pelatih volley untuk menambah 

antusias pemuda-pemudanya untuk dating dan berbaur baik yang kontra 

pasir besi maupun yang pro pasir besi. 

Selain itu juga ada pembuatan seragam karang taruna, tetapi belum  

terekpos baru wacana dalam pembuatan seraga karang taruna tersebut, 

kebijakan ini dilakukan supaya jika ada ifen-ifen tertentu seraga ini bias di 

pake oleh karang taruna desa Wiromartan, tetapi belum terlaksana. 

Dalam karawitan juga belum sepenuhnya berjalan walaupun sudah 

ada alat-alatnya tetapi baru beberapa orang yang dating untuk karawitan 

dan bahkan hanya dari kalangan oaring-orang yang kontra dengan pasir 
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besi, sedangkan odari orang-orang yang pro dengan pasir besi belum bias 

membuka hati untuk bergabung. 

Jadi menurut Pak Mul kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh 

Kepala Desa sudah bagus tapi belu maksimal dalam menuai hasil, masih 

banyak warga yang belum membuka hati untuk berbaur antara warga yang 

kontra dengan pasir besi maupun warga yang pro dengan pasir besi.45 

Selain pada bapak-bapak juga dari salah seorang ibu yang dilihat 

dari sudut perempuan yaitu salah satunya ibu irah, menurut ibu irah 

walupun masih banyak yang belum berbaur masyarakatnya baik yang 

kontra dengan pasir besi maupun yang pro dengan pasir besi tetapi 

kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh Kepala Desa sudah bagus, 

bahkan untuk kemajuan desa Wiromartan sendiri, kalau dilihat dari 

Muslimatan, dan dari organisasi ibu-ibu memang di dominasi oleh orang-

orang yang kontra dengan pasir besi. Tetapi tetap mengajak orang-orang 

untuk bergabung terutama orang-orang yang pro dengan pasir besi.46 

D. Dampak Konflik terhadap Sistem Sosial dan Ekonomi 

Dalam sebuah kehidupan pasti tidak terlepas dari sebuah konflik 

jangankan dalam masyarakat dalam keluarga juga tidak terlepas dari sebuh 

konflik, maka ketika kita hidup bermasyarakat pasti tidak terlepas dari 

sebuah konflik, tetapi bagaiman dalam menghadapi konfli tersebut. 

Konflik tidak akan selesai jika kedua belah pihak sama-sama keras dan 
                                                            

45 Mulyadi, wawancara, tanggal 4 Maret 2016 
46 Yakirah, wawancara, tanggal 4 Maret 2016 
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ditambah lagi tidak ada orang penengah, misalnya seperti konflik di 

masyarakat desa konflik tidak akan selesai jika kedua belah pihak sama-

sama keras dan tidak adanya Kepala Desa sebagai orang ketiga dalam 

penyelesaian konflik, atau adanya Kepala Desa tetapi memihak antara 

kedua belah pihak maka konflik tidak akan pernah selesai. 

Dalam sebuh konflik pasti mempunyai dampak, bahkan akan 

menjadi dampak negatif baik dampak dalam system sosial politik maupun 

dampak dalam ekonomi, tetapi dampak negative tersebut bisa dirubah 

tergantung bagaiman kebijakan Kepala desa dalam menyelesaikan konlik 

antar warga tersebut. Seperti yang saya bahas tentang konflik antar warga 

di desa Wiromartan pasti mempunyai dampak terhadap sisitem soial 

maupun ekonomi. 

Dampak system sosial dari adanya konflik antar warga karena 

adanya penambangan pasir besi yaitu terpecahnya silahturahmi antar 

warga , ketidak harmonisan antar warga, menjadikan dendam antar warga, 

menjaddikan tidak mau berbaur antar warga yang satu dengan warga yang 

lain, bahkan ketika adanya konflik maka akan menjalar kepada pemilihan 

kepala desa yang akan datang, seperti pemilihan Kepala Desa yang 

sekarang, karena yang menjadi terpilih menjadi Kepala Desa sekarang 

awalnya dari orang yang kontra dengan pasir besi. 

Maka kebencian dan kedendaman orang –orang yang pro dengan 

pasir besi semakin bertambah besar, bahkan tidak mau mengakui adanya 
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Kepla Desa yang sekaranng, dan memberontak Kepla Desa yang sekarang, 

tetapi semua konflik tersebut dapat teratasi tergantung dengan kebijakan-

kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa. 

Dengan kebijakan-kebijkan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang 

dulunya masyarkatnya kacau balau dan terjadi permusuhan antar warga, 

walupun belum seratus persen berhasil, belum sempurna tetapi sudah 

sedikit memuai hasil, bisa membuka masyaraktnya untuk membuka 

hatinya dan menerima satu sama lain terutama untuk orang-orang yang 

kontra dengan pasir besi, meskipun belum sempurna tetapi sistem sosial 

akibat karena dampak dari konflik antar warga karena adanya 

penambangan pasir besi tersebut sedikit-demi sedikit mulai teratasi. 

Selai dampak terhadap sistem sosial juga akan berdampak pada 

ekonomi, adanya konflik antar warga pasti akan mempengaruhi ekonomi 

dalam masyarakat bahkan bagi desa itu sendiri, pati akan menjadi 

keanjlokan ekonomi bagi desa itu sendiri seperti misalnya dalam 

pengadaan pupuk dulu para petadi sering kekurangan pupuk ketika masa 

tanam tiba, tetapi sekarang masalah tersebut dapat diatasi dengan 

kebijakan-kebijakan Kepala Desa, sekarang para petani tidak perlu lagi 

untuk kekurangan pupuk ketika musim tanam tiba. 

Ketika adanya konflik pasti akan adanya hikma yang terkandung di 

dalamnya seperti kasus anatar warga tersebut, yang sempet menemui 

keanjlokan ekonomi dalam desa tersebut, tetapi dapat menemui 
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hikmahnya yaitu sekarang justru bisa memperkembangkan kreatifitas yang 

di kembangkan oleh warganya, misalnya pembuatan batik, dan pembuatan 

makanan kas kebumen walaupun belum sempet berjalan tetapi semua itu 

didukung oleh Kepala Desa untuk lebih memajukan Desa Wiromartan 

tersebut. 

E. Korelasi Konflik dan Perilaku Masyarakat dalam Sistem Sosial 

Akibat dari adanya konflik antar warga yang terjadi pasti akan 

mempengaruhi perilaku masing-masing warganya dengan secara cepat 

perilaku masyarakat akan terlihat sangat berbeda dari hari kehari, bahkan 

jarak antara warga yang berkonflik akan semakin kelihatan jelas. 

Jangankan antara warga atau tetangga bahkan dalam hubungan 

kekeluargaan, ketika sala satu seorang keluarganya ada yang berbeda 

pendapat maka tidak akan harmonis hubungan kekeluargaan tersebut. 

Seperti adanya penambangan pasir besi yang ada di Desa 

Wiromartan yang menjadikan konflik antar warga Wiromartan, dalam 

kasus tersebut kelihatan sekali perubahan perilaku masayarakat baik antar 

warga dengan warga maupun dengan sistem sosial, adanya kasus tersebut 

membuat retak masyarakat, bukan hanya tetangga dengan teteangga 

bahkan keluarga dengan keluarga jika berbeda pendapat, inilah yang 

menjadi kehancuran dalam sebuah desa. 

Bahkan kasus tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku 

masyarakat terhadap sistem sosial, yang menjadikan msyarakatnya mau 
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memberontak dan menentang Pemerintahan Desa. Dalam kasusu tersebut 

harus segera ditangani dengan kebijakan-kebijakan kepala desa yang ada. 

Karena adanya penambangan pasir besi membuat pro dan kontra antar 

warga, memang Kepala Desa yang lama telah digantikan dengan Kepala 

desa yang baru yaitu Kepala Desa yang sekarang, tetapi dalam struktur 

kepengurusan desa tidak semuanya di ganti di dalam struktur 

kepengurusan masih bercampur antara yang pro dengan pasir besi dan 

yang kontra dengan pasir besi, di sini jelas sekali perbedaan kedua belah 

pihak. 

Karna dari sudut pandang orang yang pro dengan pasir besi tidak 

mau mengakui kepala desa yang sekarang sehingga menyebabkan 

berkurangnya kinerja kerja mereka terhada kepemerintahan desa, yang 

menyebabkan kemalasan kepada mereka saat bekerja dan ketidak 

konsistenan waktu saat bekerja. Walaupun dengan demikian Kepala Desa 

tetap bangga pada mereka walaupun mereka seperti itu dan tika mengakui 

Kepala Desa yang sekarang mereka masih tetap mau dating kekantor Balai 

Desa dan bekerja. 
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BAB IV 

ANALISIS KONFLIK AKTOR POLITIK DAN PROBLEM SOLVING DALAM 

KONFLIK PASIR ANTAR WARGA DI KEBUMEN DALAM PRESPEKTIF 

ISLAM 

A. Analisis Terhadap Aktor dan Problem Solving dalam Penyelesaian Konflik 

Pasir besi dalam Islam 

Aktor merupalan seseorang yang berperan penting di dalam 

bidangnya, terutama aktor sebagai pemerintah daerah. Aktor yang 

menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah atau yang di sebut sebagai 

Kepala Desa mempunyai jabatan penting untuk membina masyarakatnya. 

Di dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan 

Kepala Desa  dan dalam kebijakan tersebut dapat terlihat bagai mana 

kinerja Kepala Desa tersebut dalam merangkul semua masyarakatnya. 

Di dalam sebuah kehidupan masyarakat pasti tidak terlepas dari 

adanya konflik, konflik merupakan bumbu dalam kehidupan masyarakat 

karena pemikiran antara individu satu dengan individu yang lainnya 

berbeda, sehingga dari perbedaan tersebut memiculah sebuah konflik dan 

dari konflik itulah menyebabkan pro dan kontra antar warga. 

Seperti konflik yang terjadi di Kabupaten Kebumen kususnya di 

Desa Wiromartan, Mirit, Kebumen. yang terjadi akibat adanya 

penambangan pasir besi di desa Wiromartan, penambangan pasir besi ini 

terjadi karena adanya persetujuan dari pak Saringan selaku Kepala Desa 
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terdahulu dan di jualah tanah pemerintah kepada pihak penambang pasir 

besi tanpa seijin warga, dari situlah warga tidak menerima akan hal 

tersebut apa lagi dari awal warga memang sudah menolak adanya 

pertambangan pasir besi di desa Wiromartan. 

Kareana menurut warga kalau penambangan tersebut di teruskan 

atau terjadi akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat desa 

Wiromartan, karean efek dari pertambangan pasir besi, masayrakat akan 

mendapatkan kesusahan dalam pertanian, apalagi sebagian besar penduduk 

desa Wiromartan adalah seorang petani. 

Tetapi tidak semua masyarakat Wiromartan menolak akan adanya 

pertambangan pasir besi ada juga yang menerima adanya penambangan 

pasir besi, tetapi justru yang menerima adanya pertambangan pasir besi 

yaitu perangkat-perangkat desa Wiromartan yang bekerja dibawah 

pimpinan pak Saringan selaku Kepala Desa terdahulu. Karena itulah 

masyarakat semakin marah kepada pemerintah desa Wiromartan. 

Karena kejadian itu masyarakat Desa Wiromartan mengadakan 

unjuk rasa yaitu melakukan demo dan menyuarakan suaranya, bahkan 

demo tidak hanya dilakukan sekali tapi sering dilakukan. Dan tidak hanya 

demo tetapi juga meminta pertanggung jawaban pak saringan atas semua 

perbuatannya, tetapi pak Saringan tidak mau bertanggung jawab justru 

malah melarikan diri dari desa Wiromartan, dan sempat menjadi buronan 

pemuda-pemuda Wirmartan. 
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Karena peristiwa itu desa Wiromartan menjadi kacau balau, 

masyarakat yang menolak pasir besi membentuk sebuah kelompok yang 

bertujuan untuk menentang pemerintah dan menolak adanya pasir besi 

dengan melakukan demo besar-besaran.  Denagan kepergiannya Pak 

Saringan kepemimpinan desa Wiromartan menjadi kosong. Dan semakin 

bertambah kacau desa Wiromartan. 

Karena kekosongan pemerintahan semakin bertambah sengit 

permasalahan yang ada di Wiromartan antara pihak yang pro dengan 

penambangan pasir besi dan pihak yang kontra dengan penambangan pasi 

besi, dan di kekosongan keperintahan ini ada tokoh agama yang bertindak 

sebagai pihak ketiga untuk mendamaikan masayarakat desa Wiromartan, 

di dalam kekosongan kepemimpinan tokoh agama mengambil peran 

penting dalam medamaikan warga dengan mengadakan kegitan 

keagamaan dengan mengadakan berdakwa di dalam pengajian buruknya 

bermusuhan antar warga, dan tidak hanya itu, dan juga mengadakan 

musyawarah anatar warga. 

Tetapi masalah tersebut belum juga dapat terpecahkan warga tetap 

masih sama-sama keras. Sampai pada hari pemilihan kepala desa yang 

baru, pada saat pemilihan kepala desa yang baru calon dari kepala desa 

yaitu dari yang kontra pasir besi dan yang pro basir besi, di sini menjadi 

pertarungan sengit antara kedua belah pihak. 
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Dan yang jadi Kepala Desa yaitu dari pihak yang kontra dengan 

penambangan pasir besi, disinilah kemarahan orang yang pro denagan 

penambangan pasir besi menjadi bertambah besar, dan akhirnya tidak mau 

mengakui adanya kepemimpinan yang baru. Bahkan ketika ada hajatan 

dari pihak yang pro dengan penambangan pasir besi Kepala Desa yang 

baru tidak di undang yang seharusnya ketika warganya ada yang hajatan 

Kepala Desanya harus ada dalam acara. 

Dengan demikian ini adalah tugas yang berat untuk Kepala Desa 

yang baru untuk melakukan kebijakan untuk menyelesaikan konflik antar 

warga terkait dengan adanya penambangan pasir besi yang ada di desa 

Wiromartan. 

Dengan demikian teori yang sesuai dengan konflik antar warga 

tersebut untuk menguak kebijakan-kebijakan Kepala Desa terkait konflik 

antar warga tersebut yaitu teori konflik, karena di dalam teori konflik 

tersut dapat terlihat bagaimana perilaku aktor dan kebijakan-kebijakan 

yang di keluarkan oleh aktor atau Kepala Desa. Dan didalam penyelesaian 

konflik dalam islam yaitu dengan cara: 

1. Abritrase (Al-Tahkim) 

Abritrase adalah suatu strategi penyelesaian konflik. Kaidah ini 

apabila pihak yang bertikai tidak bisa menyelesaiakan sendiri konflik yang 

sedang terjadi antar mereka maka diminta orang ketiga sebagai pihak 

penengah sebagai abritre atau muhakkim. Didalam konteks ini pihak-pihak 
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terkait dengan keputusan yang dibuat oleh abritre atau muhakkim. Abritre 

di tuntut supaya bersikap netral tidak cenderung kepada salah satu belah 

pihak.  

Penyelesaian konflik secara abritre ini memang tidak sepenuhnya 

berhasil, tetapi dalam penyelesaian konflik secara abritre ini tidak 

menggunakan jalan kekerasan tetapi penyelesaiannya dengan cara damai. 

Belajar dari sejarah hakim yang pernah di praktikkan oleh sahabat sewaktu 

itu, maka untuk menjadi seorang abritre perlu memiliki kemahiran khusus  

karena semua pihak yang bertikai tidak lagi berbicara antar satu sama lain 

tetapi berbicara dengan abritre perlu mempunyai kerangka untuk 

mengetahui semua kedudukan maka ada 3 hal yang musti dilakukan 

muhakkim yaitu: 

a. Mendapatkan maklumat semua pihak, ia mencakup sejarah masing-

masing. 

b. Mengetahui kedudukan, posisi, isu, akibat konflik, persepsi, keperluan, 

dan kemungkinan penyelesaian. 

c. Mengetahi proses, ia termasuk struktur, sistem, cara komunikasi, 

tradisi  penyelesaian di tempat konflik, pembuat keputusan serta 

peranan dan saranan. Selain memiliki skill yang baik abritrase juga 

mempunyai sikap, keahlian, ketokohan, dan keilmuan yang memadai. 

Sebagai pihak yang menjadi muhakkim ialah orang yang mempunyai 

strategi dalam masyarakat misalnya tokoh ulama, toko adat dan 

lainnya. Ini karena muhakkim mempunyai kekuasaan untuk campur 
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tangan dalam konflik untuk mengambil keputusan siapa yang benar 

dan siapa yang salah.47 

Seperti dalam kasusus konflik antar warga akibat dari adanya 

pertambangan pasir besi yang terjadi di desa Wiromartan penyelesaian 

konfliknya juga dengan cara abritre tersebut yaitu di mana kepala desa 

berperan sebagai pihak ketiga, karena kepala desa tidak ingin 

menyelesaikannya dengan cara kekerasan maka di pakailah penyelesaian 

dengan cara arbitrase. 

Tetapi penyelesaian dengan cara abritrase tersebut tidak berjalan 

mulus dan baik, karenanya pihak yang dari pro pertambangan pasir besi 

tidak mau menuruti atau mematuhi peraturan kepala desa , yang di 

karenakan karena Kepala Desa dulunya sebulum menjadi Kepala Desa 

adalah pihak dari golongan yang kontra denga pertambangan pasir besi, 

sehingga pihak yang pro dengan pertambangan pasir besi dendam kepada 

kepala desa dan tidak mau mematuhi perintahnya. 

Walaupun kepala desa sudah bersikap netral kepada kedua belah 

pihak, dan menyamakan hak-hak mereka, bahkan kepala desa lebih 

mengutamakan pihak pro pertambangan pasir besi supaya pihak yang pro 

dengan pertambangan pasir besi mau membuka hatinya untuk menerima 

kepala desa dan mau berbaur dengan warga yang kontra dengan pasir besi. 

Problem solving yang di berikan kepala desa untuk mengatasi konflik 

                                                            
47 Ibid, hlm 6 
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antar warga akibat adanya pertambangan pasir besi yaitu dengan cara 

melakukan musyawarah desa, mengadakan kegitan-kegiatn seperti, 

kegiatan keagamaan, kegiatan desa, dan kegiatan keagamaan. Tetapi 

problem solving yang telah di lakukan oleh kepala desa tersebut tidak 

mendapatkan hasil yang memuaskan karenanya disamping pihak yang pro 

dengan pertambangan pasir besi tidak mau pematuhi peraturan kepala 

desa, kepala desa juga tidak pernah hadir dalam kegiatan trutama dalam 

kegiatan keagamaan sehingga warga kurang mendapatkan perhatian yang 

lebih. 

Sehingga penyelesaian konflik dengan cara arbitrase ini belum bisa 

mengatasi konflik yang ada dan problem solving yang telah di keluarkan 

oleh kepala desa untuk mengatasi konflik antar warga akibat 

pertambangan pasir besi belom bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

Disini yang menjalankan arbritase atau muhakkim yaitu tokoh 

agama dari Desa Wiromartan, disini tokoh agama sebagai pihak ketiga 

atau sebagai penengah dalam mengatasi masalah tersebut, yang dimana 

tokoh agama menyelesaikan masalah yang ada cenderung dengan cara 

melakukan gegiatan-geiatan keagamaan, seperti mengadakan pengajian, 

berjanjian, yasin, dan lain-lain, tujuannya untuk mengumpulkan warga dan 

menyatukan warganya kembali, tetapi ketika diadakannya kegiatan 

tersebut kepala desa yang seharusnya ada untuk mengikuti kegiatan 

tersebut, justru kepala desa tidak pernah menghadiri kegiatan tersebut, 

sehingga warga merasa kecewa kepada kepala desa. 



71 
 

Sehingga penyelesaian dengan cara muhakkim ini atau perantara 

pihak ketiga ini belum bisa dikatakan berhasil dalam menyelesaikan kasus 

yang ada, walaupaun secara arbritase sudah di lakukan secara baik, tetapi 

belum mendapatkan hasil yang maksimal. 

2. Musyawarah (al-Syura) 

Prinsip dasar Politik Islam yang diwariskan oleh agama adalah 

konsep syura. Konsep syura sangat berbeda dengan demokrasi, karena 

sistem demokrasi tidak sama dengan syura dan syura bukanlah demokrasi. 

Tetapi terdapat persamaan antara demokrasi dan syura misalnya menerima 

pandangan rakyat dalam membuat keputusan. Mengambil pendapat rakyat 

rakyat dalam suatu masalah penting untuk menghindari konflik terdapat 

dalam sistem demokrasi dan sistem syura. 

Perintah musyawarah dalam segala perkara dalam Islam 

merupakan perintah wajib. Karena untuk menghindari konflik tersebut 

diwajibkan bermusyawarah. Tujuan musyawarah adalah menghindari 

kekerasan. Bahkan setelah musyawrah Allah masih memerintahkan untuk 

bertawakal, karena kalau ternyata hasil musyawarah belum dapat 

menghindari konflik, masih perlu usaha untuk mencari jalan keluar dengan 

damai, tidak mengambil jalan pintas dengan kekerasan. 

Seperti halnya knflik antar warga akibat adanya pertambangan 

pasir besi yang terjadi di desa Wiromartan. Dalam kasus tersebut  Kepala 

Desa Wiromartan mengatasi konflik yang ada dengan mengadakan 
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musyawarah, karena musyawarah diwajibkan oleh Allah ketika ada 

konflik dan dengan musyawarah akan menghindari kekerasan. Dengan itu 

kepala desa juga menggunakan metode musyawarah untuk mengatasi 

konflik antar warga yang ada di desa Wiromartan 

Pertamanya musyawrah dilakukan oleh semua warga yang 

berkonflik, tetapi dalam musyarah juga tidak mendapatkan hasil yang 

memuaskan karenanya warga yang musyawarah cenderung memilih untuk 

diam dan tidak mau mengutarakan pendapatnya, padahal di adakannya 

musyawarah untuk mendapatkan pendapat-pendapat dari masing-masing 

pihak untuk mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama. 

Tetapi warga justru memilih untuk diam tetapi dalam diamnya itu tidak 

mau mnerima keputusan dari kepala desa, sehingga susah untuk 

menyelesaikan konflik yang ada. 

Musyawarah yang selanjutnya dilakukan dengan cara mengambil 

wakil-wakil dari pihak yang berperkara, dalam musyawarah ini juga tidak 

mendapatkan hasil yang maksimal karenanya dari kedua belah pihak tidak 

ada yang mau mengalah baik dari pihak yang pro dengan pertambangan 

pasir besi maupun darim pihak yang kontra dengan pertambangan psir besi 

sehingga susah untuk mendapatkan keputusan bersama. 

Tetapi musyawarah selalu diadakan untuk membuka hati masing-

masing kedua belah pihak, misalnya seperti musyawarah kelompok tani 

semua dari kedua belah pihak di suruh ikut senua dan diberikan hak yang 
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sama baik dari pihak yang pro dengan pertambanagn pasir besi dan pihak 

yang kontra dengan pertambangan pasir besi. Supaya mereka tidak merasa 

iri terhadap salah satu belah pihak yang berkonflik. 

Karena sebelum menjabat sebagai kepala desa, kepala desa 

dulunya berasal dari pihak yang kontra dengan pasir besi, sehingga pihak 

yang pro dengan pertambangan pasir besi dendam kepada kepala desa 

yang ada, sehingga pihak dari yang pro dengan pertambangan pasir besi 

tidak mau mematuhi perintah atau aturan kepala desa yang ada. Sehingga 

ketika kepala desa mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau problem 

solving untuk mengatasi maslah yang ada, pihak yang pro dari 

pertambangan pasir besi tidak mau mematuhi aturan tersebut, dan tidak 

mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh kepala desa, 

misalnya seperti kegiatan desa dan kegiatan kebudayaan desa. Dan dari 

pihak yang pro dengan pertambangan pasir besi juga masih banyak yang 

masih menutup hatinya untuk berbaur atau menerima dari pihak kontra 

dengan pasir besi. Karena itu kepala desa pendahulukan pihak yang pro 

denga pertambangan pasir besi, supaya pihak yang pro dengan 

pertambangan pasir besi merasa nyaman dan mau membuka hati untuk 

menerima peraturan kepala desa dan mau berbaur dengan warga yang 

kontra pertambangan pasir besi. 

Tetapi cara itu belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal, 

karenanya warga yang pro dengan pertambangan pasir besi masih kukuh 

dalam pendiriannya dan tidak mau membuka hatinya untuk mematuhi 
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peraturan kepala desa dan membuka hatinya untuk berbaur dengan warga 

yang kontra dengan pasir besi, karena konflik yang ada sudah mengakar 

dalam hati masing-masing kedua belah pihak sehingga sush untuk 

mengambil kesepakatan bersama antra warga yang kontra dengan 

pertambangan  pasir besi dan warga yang pro dengan pertambangan pasir 

besi. 

Tetapi dengan demikian kepala desa tetap selalu berusaha untuk 

mengatasi konflik yang ada supaya konflik dapat meredap dan bisa diatasi. 

Sehingga kepala desa lebih memfokuskan kebijakannya kepada pemuda-

pemuda dan anak-anak desa Wiromartan supaya konflik tidak menjalar ke 

genari penerusnya kelak. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan rangkaian uraian penyusun penelitian yang berjudul aktor 

politik  dan problem solving dalam konflik pasir besi antar warga di Kebumen 

yang telah disajikan pada bab I hingga bab IV maka dapat ditarik kesimpulan: 

A. Kesimpulan 

Kebijakan pemerintah tentang penyelesaian konflik dalam Isalm antar 

warga belum bisa dikatakn bagus atau dapt terselesaikan karenanya kebijakan atau 

problem solving yang telah di lakukan oleh kepala desa kurang maksimal 

sehingga ting bisa mnegtasi konflik yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini 

dikarenakan kurangnya perhatian kepala desa terhadap kegiatan-kegiatan yang di 

buatnya, karena setiap ada kegiatan yang berlangsung kepala desa tidak pernah 

hadir untuk mengikuti, terutama dalam kegiatan keagamaan tidak pernah 

sekalipun dihadirin oleh kepala desa. Walaupun rakyat sudah memintah kepala 

desa buat hadir tetapi kepala desa belum hadir juga. 

Kepala desa sebagai aktor politik dalam menyelesaikan konflik pasir besi 

antar warga belom bisa dikatakan berhasil, karenanya kepala desa kurang 

maksimal dalam menyelesaikan konflik yang ada, misalnya kurang maksimal 

dalam menjalankan kebijakan-kebijkannya, sehingga warga kurang tersentuh oleh 

kepala desa dan kurang mendapat perhatian yang lebih dari kepala desa, sehingga 

susah bagi warga untuk membuka hatinya dan menerimanya. 
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Problem solving yang dilakukan oleh kepala desa sebagai kebijakannya 

dalam menyelesaikan konflik yang ada yaitu sebenarnya tidak ada problem 

solving yang jelas yang dilakukan oleh kepala desa dalam menangani konflik 

antar warga akibat dari pertambangan pasir bebsi tetapi disini kepala desa hanya 

menggunakan kebijakan-kebijakan seperti mengadakan musyawarah desa, dialog 

dari perwakilan kedua belah pihak, pengorganisasian pemuda, mengadakan 

kegitan-kegiatan desa misalnya (kegiatan dalam bidang agama, kegiatan dalam 

bidang olah raga, dan kegiatan dalam bidang kesenian), mengadakan kegiatan 

kebudayaan adat seperti (suran), dan yang paling efisian untuk mengatasi konflik 

tersebut yaitu dangan cara memutar jalan yaitu yang di maksud dengan cara 

memutar jalan yaitu, karena dulunya yang menjadi kepala desa adalah dari pihak 

yang kontra dengan pertambangan pasir besi maka yang dilakukan oleh kepala 

desa yaitu memberikan pengertian yang lebih untuk pihak yang pro dengan 

pertambangan pasir bsi, dan mendaulukan pihak yang pro dengan pertambangan 

pasir besi, sehingga pihak yang pro dengan pertambangan pasir besi dapat 

membuka hatinya untuk berbaur satu sama lain antara yang pro dengan 

pertambangan pasir besi dan pihak yang kontra dengan pertambangan pasir besi. 

Tetapi dalam problem solving yang di lakukan oleh kepala desa belom bisa 

dikatakan dapat menyelesaikan konflik yang ada, karenanya dalam setiap kegiatan 

yang ada seperti kegiatan-kegiatan desa, dan kegiatan kebudayaan desa kepala 

desa kurang maksimal dalam menjalankannya, karenanya kepala desa tidak 

pernah menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut sehingga warga kurang 

mendapatkan perhatian yang lebih dari kepala desa tersebut.  
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Penyelesaian konflik secara Islam sudah dilakukan yaitu dengan cara 

arbritrase (Al-Tahkim) dan cara Musyawarah (al-Syura), hal ini juga tidak 

menghasilkan hasil yang maksimal, dikarenakan yang seharusnya pihak ketiga 

atau pihak penengah dipercayai oleh masing-masing kedua belah pihak tetapi 

dalam kasus konflik antar warga akibat dari pertambangan pasir besi pihak yang 

pro dangan pertambangan pasir besi tidak mempercayai Kepala Desa dan tidak 

Mau nenerima peraturan-peraturan atau kebijakan Kepala Desa sehingga 

kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa untuk membuat kebijakan-kebijakan 

untuk mengatasi konflik yang ada tidak pernah di padang benar oleh pihak yang 

pro dengan penambangan  pasir besi, sehingga pihak yang pro dengan 

pertambangan pasir besi tidak mau menerima apapun yang di putuskan oleh 

kepala Desa. Sehingga penyelesaian konflik konflik dalam Islam yang ada di 

masyarakat belum biasa teratasi dengan baik. Sedangkan ketika dalam 

penyelesaian konflik ada seorang arbritre atau muhakkim atau pihak ketiga dan 

yang berperan itu tokoh agama, justru ketika tokoh agama mengadakan kegiatan-

kegiatan, yang bertujuan supaya warga dapat berkumpuldan bisa menerima satu 

sama lain, dalam hal tersebut kepala desa justru tidak hadir, sehingga susah untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengatasi konflik yang ada. Sedangkan  

di dalam musyawarahpun warga masih bersih keras tidak mau mengalah satu 

sama lain, dan tidak mau menerima keputusan dari Kepala Desa sehingga konflik 

yang ada susah untuk diselesaikan, sehingga Kepala Desa lebih mentingkan 

pemuda-pemuda atau anak-anak desa Wiromartan dalam kebujakannya supaya 

konflik tidak berpengaruh kepadda generasi penerus. 
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Dengan demikian kebijakan dalam problem solving untuk masyarakatnya 

dalam konflik antar warga belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi 

dengan demikian Kepala Desa selaku aktor didalam hal tersebut tidak berhenti 

sampai disini, Kepala Desa tetap akan berusaha dan berusaha terus untuk 

mengatasi konflik dan mensejahrerakan masyarakatnya dan memajukan Desa 

Wiromartan, dan yang sekarang lebih di titik beratkan yaitu kepada pemudah atau 

anak-anak Desa Wiromartan supaya konflik tidak menjalar kepada generasi 

penerus. 

B. Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan yang 

dapat dikaji lebih jauh menjadi bahan penelitian lain. Saran ditujukan kepada 

kepemerintahan Desa Wiromartan terutama kepada Kepala Desa bahwa kebijakan 

kepala desa dalam problem solving untuk mengatasi konflik antar warga karena 

adanya penambangan pasir besi sudah dianggap bagus. Namum belum bisa 

mendapatkan hasil yang maksimal karena dalam kebijakan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa kurang mensapatkan perhatian yang khusus dari Kepala Desa, seperti 

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, 

dan kegiatan adat yang seharusnya di datangi oleh kepala desa tetapi kepala desa 

tidak pernah datang sehingga perhatiannya kurang kepada rakyatnya walaupun 

sudah memberikan yang terbaik dan sudah memberikan hak yang sama kepada 

warganya. Oleh karena itu apabila Kepala Desa memberikan kebijakan dalam 

problem solving kepada masyarakatnya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan adat budaya 
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harusnya di hadiri oleh Kepala Desa supaya warga lebih merasa mendapatkan 

perhatian yang lebih, sehingga akan banyak membuat warga yang membuka 

hatinya untuk mau berbaur anatara warga yang kontra dengan pertambangan pasi 

besi dan warga yang pro dengan pertambangan pasir besi. Catatan dari persoalan 

ini hendaknya ketika Kepala Desa mengeluarkan kebijakan  haruslah dihadiri oleh 

Kepala Desa sebagai bukti perhatiannya kepada masyarakatnya dan 

kepedualiannya kepada masyarakatnya. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

NO HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 23 BAB II 88 Dan aku tidak berkehendak 

menyalahi kamu (dengan 

mengerjakan) apa yang aku 

larang. 

2 25 BAB II 10 Orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara. Sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah 

hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah 

terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat. 

3 27 BAB II 1 Dan perbaikilah perhubungan 

diantara sesamamu; dan taatlah 

kepada Allah dan rosul-Nya jika 

kamu adalah orang-orang yang 

beriman. 

4 28 BAB II 9 Dan kalau ada dua golongan dari 

mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu 

damaikan antara keduanya! 
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5 31 BAB II 38 Dan (bagi) orang-orang yang 

beriman (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan sholat, 

sedang urusan mereka diputuskan 

dengan musyawarah antara 

mereka; dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezeki yang kami 

berikan kepada mereka. 

6 32 BAB II 44 Yang demikian itu adalah 

sebagian dari berita-berita ghaib 

yang kami wahyukan kepada 

kamu (Ya Muhammad); padahal 

kamu tidak hadir beserta mereka, 

ketika mereka melemparkan anak-

anak mereka (untuk mengundi) 

siapa diantara mereka yang akan 

memelihara Maryam.  Dan kamu 

tidak hadir di sisih mereka ketika 

mereka bersengketa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Desa 

1. Bagaimana kebijakan bapak selaku kepala desa dalam menangani konflik 

antar warga akibat adanya pertambangan pasir besi tersebut? 

2. Prodak kebijakan apa saja yang bapak lakukan untuk mengatasi komflik 

antar warga akibat adanya pertambangan pasir besi? 

3. Kegiatan apa saja yang bapak lakukan untuk mengatasi konflik antar 

warga akibat adanya pertambangan pasir besi? 

4. Problem solving apa saja yang di lakukan bapak untuk mengatasi konfilik 

antar warga akibat dari pertambangan pasir besi? 

Warga 

1. Bagaimana kebijakan kepala desa dalam menangani konflik antar warga 

akibat dari pertambangan pasir besi pasir besi? 

2. Bagai mana pandangan bapak atau ibu terkait dengan kebijakan kepala 

desa dalam menangani konflik antar warga akibat dari pertambangan pasir 

besi? 

3. Bagai mana pendabat bapak atau ibu terkait dengan kebijakan kepala desa 

dalam menangani konflik antar warga akibat dengan pertambangan pasir 

besi? 

 

 



V 
 

HASIL WAWANCARA 

No NAMA WAKTU HASIL 

1 Widodo 1 Maret 2016 Menurut bapak Widodo mengtakan 

bahwa sebenarnya tidak ada problem 

solving yang di lakukannya secara jelas 

hanya saja dalam menangani konflik 

antar  warga tersebut hanya 

menggunakan   kebijakan-kebijakan 

untuk mengatasi konflik antar warga 

akibat dari adanya pertambangan pasir 

besi sudah banyak hal yang di lakukan, 

seperti halnya musyawarah sudah sering 

dilakukan, mengadakan kegiatan-kegiat 

kemasyarakatan untuk membuka hati 

masyarakatnya, mengadakan kegiatan 

kebudayaan adat seperi suran, 

mengadakan kegiatan keagamaan 

berkeliling dari musolah satu ke musolah 

yang lain, menurutnya kebijakan yang 

paling efektif dalam mengatasi konflik 

tersebut menurutnya memutar aharah 

supuya warga yang pro dengan 



VI 
 

pertambangan pasir besi mau membuka 

diri dan mau berbaur kepada yang 

lainnya. 

2 Ustat Hasan 2 Maret 2016 Menurut Ustad Hasan Munanjar 

mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan 

yang telah dikeluarkan oleh kepala desa 

sudah bagus terutama dalam bidang 

keagamaan juga sudah bagus tetapi 

dalam pelaksanaanya kurang maksimal 

karena dalam setiap melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya kepala desa tidak 

pernah datang atau hadir walaupun sudah 

di maintain berkali-kali untuk hadir tapi 

tidak pernah hadir. Jadi kurang maksimal 

dalam pelaksanaannya, dan kurang 

maksimal dalam hasilnya. 

3 Tion  3 Maret 2016 Menurut Bapak Tion mengatakan bahwa 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 

kepala dese dalam menangani kasus 

konflik antar warga tersebut sudah 

bagus, jujur, dan adil, semua dibagi 

secara rata baik yang kontra dengan 

pertambangan paisr besi maupun yang 
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pro dengan pertambangan pasir besi. 

4 Mul 4 Maret 2016 Menurut pak Mul mengatakan bahwa 

kebijakan-kebijakan yang telah 

dilakukan oleh kepala desa sudah bagus 

tetapi dalam menjalankannya kurang 

maksimal karenya setiap mengadakan 

iven-iven atau kegiatan-kegiatan kepala 

desa tidak peranh hadir, bahkan sering di 

maintain untuk hadir tetapi tidak pernah 

hadir. Jadi kurang maksimal dalam 

menjalankan kebijakannya. 

5 Yakirah  4 Maret 2016 Menurut ibu Irah mengatakan bahwa 

kebijakan-kebijakan yang telah di 

berikan kepala desa untuk mengatsi 

kasus konflik tersebut sudah bagus, adil, 

jujur, dan mencakup semuanya baik dari 

pihak yang kontra dengan pertambangan 

pasir besi maupun pihak yang pro 

dengan pertambangan pasir besi. 
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