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Menyusun Berbagai Strategi 

Ini merupakan langkah yang sangat menentukan, yaitu dari mempelajari suatu 
situasi konflik beralih untuk mempengaruhinya 

Tahap-tahap yang perlu dijalankan dalam menyususn strategi : 

1.  MEMBANGUN VISI 

2.  SEGITIGA MULTITINGKAT 

3.  MEMETAKAN JALAN PEMBUKA 

4.  KISI KISI 

5.  RODA 

6.  BANTUAN DAN KONFLIK 

7.  SIKLUS STRATEGI 



Menyusun Berbagai Strategi 
a.  Membangun Visi 

  Mulai dengan menjajaki impian mengenai kondisi masa 
depan yang diinginkan terhadap konflik tersebut 

  Dengan mengungkapkan visi anda diingatkan bahwa 
motivasi terbesar adalah harapan akan masyarakat yang 
lebih baik di masa depan 

  Orang mendapat stimulasi utama bukan dari aspek-aspek 
nagatif yang ingin diperbaiki, tetapi dari elemen-elemen 
positif yang mereka harapkan untuk dikembangkan 



Menyusun Berbagai Strategi 
b.  Segitiga Multitingkat 

  Dibangun berdasarkan Analisa Piramida 

  Untuk mengidentifikais pelaku kunci pada setiap 
tingkat situasi 

  Untuk menjajaki hubungan di antara pihak yang 
berkonflik dan sekaligus melihat hubungan kekuasaan 
antara masing-masing tingkat 

  Selanjutnya merumuskan strategipada tiap tingkatan 
dan strategi antar tingkatan yg satu dengan 
tingkatan yg lain 
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Menyusun Berbagai Strategi 
c.  Memetakan Jalan Pembuka 

  Diawali dengan 
analisis peta konflik 
dan dilanjutkana 
mencari peluang 
yang ada 

  Jika hendak 
melakaukan 
intervensi konflik, alat 
ini akan memberikan 
ide-ide baru 

  Misalnya: apa yang 
dapat dilakukan dan 
dengan siapa 
sebaiknnya 
bekerjasamauntuk 
mencapainya 



Menyusun Berbagai Strategi 
d. Kisi Kisi 

  Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci 
mengenai jenis pekerjaan spesisfik yang dapat 
dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan dan 
kesenjangan yang masih terjadi 

  Alat ini dapat memberikan ide-ide lebih lanjut 
mengenai siapa yang harus menjalankan pekerjaan 
yang baru, apa yang dapat anda lakukan 
selanjutnya dan bagaimana kelompok yang 
berbeda dapat bekerjasama 



Menyusun Berbagai Strategi 
d. Kisi Kisi 

Kategori pekerjaan yang biasa ada dalam kisi-kisi penanganan konflik: 

•  Pengelolan Konflik: memberikan pendekatan alternatif untuk menanganai 
perselisihan tanpa kekerasan 

•  Pendidikan & Pelatihan Perdamaian: mendidik orang mengenai berbagai konsep 
dan keterampilan untuk menangani konflik dan untuk mengembangkan 
perdamaian 

•  Peningkatan Saling Pengertian: dirncang untuk mengurangi ketidaktahuan 
kecurigaan, prasangka dan stereotip antar pihak 

•  Dukungan untuk Kelompok Marjinal: untuk meningkatkan kepercayaan diri dan 
kemampuan untuk melakukan tindakan positif kelompok marjinal 

•  Kegiatan Intimidasi: mengurangi berbagai tipe ancaman, gangguan, dan ejekan 

•  Kegiatan tradisi Budaya: untuk mendorong kebanggan atas budaya dan 
untukdapat menerima keragaman budaya lain 

•  Kegiatan Menegakkan Hak dan Keadilan: untuk mengembangjan prinsip 
keadilan hak yang disetujui bersama 

•  Kegiatan Opsi Politik: untuk melancarkan diskusi politik antar pihak yang berkonflik 





Menyusun Berbagai Strategi 
e.  Roda 

  Untuk mengetahui bagaimana 
aspek-aspek dalam pekerjaan 
andayang berbeda saling 
mendukung 

  Untuk melihat bidang mana 
yang masih terabaikan 

  Untuk melihat saling keterkaitan 
aspek pekerjaaj yang berbeda 

  Cara: buat daftar tipe kegiatan 
yang aan dikerjakan dan 
masukkan ke dalam ‘roda’. 
Bidang mana yang menjadi 
fokus anda? Aspek apa saja 
yang terkait degan bidang 
anda? Dan apakah aspek-
aspek tersebut perlu 
diintegrasikan dengan kegiatan 
lain? 



Menyusun Berbagai Strategi 
f.  Bantuan dan Konflik 

  Bagian ini mengajak anda untuk emmpertimbangkan dmpak nyata dan 
dampak potensial program-program yang berusaha mengatasi berbagai 
kekuatan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam situasi spesifik 

  Dan bagaimana cara memaksimalkan dukungan andaa untuk 
mengembangkan kemmapuan lokal bagi perdamaian 

  Bantuan konflik yang dapat dipergunakan al: 

•  Ruang Gerak: mengikutsertakan orang yang berasal dari pihak yang 
berlawanan dalam suatu inisiatif bersama 

•  Suara: lembaga bantuan dapat menyediakan suatu forum untuk 
mediskusikan perdamaian dan kerjasama 

•  Insentif: menggunakan sumber daya keuangan, akses dunia luas melalui 
media, dan kebijakan yang jelas untuk melawan propaganda, agar 
keluar dari pertikaian  



Menyusun Berbagai Strategi 
g.  Siklus Strategi 

  Tidak ada strategitunggal yang 
akan menghasilkan perdamaian 

  Perdamaian dicapai melalui 
tanggungjawab bersama dan 
gabungan tindakan yang 
memunculkan perbedaan yang 
sesungguhnya 

  Lingkaran strategi sbg cara untuk 
menyatukan smua alat analisis 
yang dibahas sebelumnya yang 
disarikan kedalam berbagai 
macam strategi untuk mengambil 
tindakan 

  Lingkaran strategi dipergunakan 
untuk menyatukan pemikiran 
anggota tim, menganalisanya 
bersama untuk kemudian 
merumuskan strategi dan tindakan 
spesifik untuk mendekati Visi  
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Materi handbook selengkapnya dapat menghubungi 
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