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PENGANTAR 
UU Cipta Kerja merupakan sebuah produk hukum 
Omnibus Law yang melahirkan pro dan kontra dalam 
masyarakat Indonesia. Semangat UU ini adalah 
mempermudah investasi dengan cara menghilangkan 
hambatan-hambatan regulasi, berupa tumpang tindih 
aturan perundang-undangan di pusat dan daerah. 
Investasi diasumsikan sebagai jalan utama menciptakan 
lapangan kerja dan kesejahteraan.  

Namun, UU ini juga berpotensi melahirkan berbagai 
konflik sosial dalam masyarakat, yang akan menjadi fokus 
kertas kebijakan ini. Analisis ringkas tentang potensi 
konflik sosial ini dibuat berdasarkan sektor-sektor yang 
dibahas dalam UU ini. Bagian pertama kertas kebijakan ini 
akan memberikan perspektif sosiologis tentang konflik 
sosial. (Jakarta, Nopember 2020) 

Tentang 
RUMAH INDONESIA BERKELANJUTAN 
Rumah Indonesia Berkelanjutan merupakan sebuah 
lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas para pihak 
untuk memperkuat isu-isu pembangunan berkelanjutan 
di Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai kelanjutan 
dari ide-ide perubahan yang pernah diimplementasikan 
oleh para pendiri sejak tahun 2008 lalu di Indonesia.  

Untuk informasi, hubungi: 
Yusdi Usman, Dr. (Cand.) 
Email: rumah.berkelanjutan@gmail.com 
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Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan UU No. 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ditandatangani 
oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 Nopember 2020. 
UU ini dibuat dalam waktu yang sangat cepat untuk 
sebuah produk kebijakan dengan tingkat kompleksitas 
yang sangat tinggi. UU ini memangkas 1.244 pasal dari 
79 UU dan menyatukannya ke dalam 186 pasal utama 
sebuah undang-undang baru setebal 1.187 halaman. 

Tentu saja, ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia, 
dimana sistem hukum kita yang berbasis civil law tidak 
mengenal Omnibus Law. Namun, analisis ini tidak 
mempersoalkan debat hukum yang sudah banyak 
dilakukan oleh ahli hukum. Analisis ini akan fokus pada 
potensi konflik sosial yang kemungkinan lahir dalam 
pelaksaan UU Cipta Kerja ini ke depan. 

Analisis konflik sosial ini tidak dimaksudkan untuk 
memberi perspektif negatif terhadap UU ini, melainkan 
sebagai sebuah kritik intektual dan upaya antisipatif, 
sehingga bisa diambil langkah-langkah adaptasi dan 
mitigasi terhadap berbagai kemungkinan konflik sosial 
dari pelaksanaan UU ini di masa yang akan datang. 

PENDAHULUAN 
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TEORI KONFLIK SOSIAL 

Konflik sosial merupakan fenonema sosial yang terjadi di 
dalam setiap masyarakat. Dalam kajian konflik, sosiolog 
Dahrendorf merupakan salah satu tokoh penting yang 
mengembangkan teori konflik. Dahrendorf (1958) 
mengatakan bahwa konflik sosial dimaknai sebagai 
konflik yang lahir dari posisi-posisi di dalam struktur 
sosial secara independen yang berorientasi pada 
perubahan masyarakat. Sementara itu, Lewis Coser 
memberikan batasan yang lebih jelas bahwa konflik 
sosial merupakan perjuangan terhadap nilai, status, 
kekuasaan, atau sumberdaya langka, dimana tujuan dari 
kelompok-kelompok yang berkonflik bukan saja untuk 
mendapatkan apa yang dimau, tetapi juga menetralkan, 
menyakiti, dan bahkan menghabisi lawan-lawannya 
(Wagner dan Hall, 2012).  

Pemikiran teori konflik yang lebih kontemporer 
dikembangkan oleh Kriesberg (1998). Kriesberg, (1998) 
menyebutkan bahwa konflik sosial akan eksis ketika dua 
atau lebih orang atau kelompok mempunyai 

PERSPEKTIF KONFLIK SOSIAL 
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kepercayaan bahwa mereka mempunyai tujuan yang 
tidak sesuai (incompatible objectives). Pengertian 
Kriesberg tersebut juga memasukkan dimensi-dimensi 
kepercayaan (beliefs), dan kesenjangan harapan 
(incompatible expectation) yang menyebabkan lahirnya 
konflik.  

Mengacu pada tiga pemikir teori konflik di atas, maka 
bisa kita lihat bahwa Dahrendorf menekankan pada 
posisi-posisi (kelas sosial) yang menjadi penyebab 
konflik di dalam masyarakat. Sementara Coser memberi 
penekanan pada perjuangan nilai, status, kekuasaan, 
dan sumberdaya langka oleh berbagai kelompok 
masyarakat. Sedangkan Kriesberg memberi perhatian 
pada tujuan yang berbeda (incompatible objectives) 
sebagai penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. 
Perbedaan ini secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 
di bawah ini. 

Teoritisi Konflik Penyebab Konflik 

Dahrendorf Konflik disebabkan oleh adanya posisi-
posisi (kelas sosial) di dalam masyarakat. 

Coser Konflik disebabkan oleh adanya 
perjuangan nilai, status, kekuasaan, dan 
sumberdaya langka. 
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Kriesberg Konflik lahir karena adanya tujuan yang 
berbeda (incompatible objectives) dari 
individu dan kelompok di dalam 
masyarakat. 

 

Dalam perkembangannya, teori tentang konflik sosial 
berkembang secara lintas disiplin, dan bukan lagi 
menjadi monopoli sosiologi. Fisher (2000) mencacat 
sejumlah teori yang digunakan dalam melakukan 
analisis tentang konflik yang lintas disiplin ilmu, sebagai 
berikut: 

Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini 
menganggap bahwa konflik disebabkan oleh adanya 
polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan 
permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam 
suatu masyarakat.  

Kedua, teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap 
bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak 
selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh 
pihak-pihak yang mengalami konflik.  

Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi 
bahwa konflik yang berakar dalam, disebabkan oleh 
kebutuhan dasar manusia—fisik, mental, dan sosial—
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yang tidak terpenuhi atau dihalangi dalam proses 
pemenuhannya. Kebutuhan manusia berkembang 
dalam aspek keamanan, identitas, pengakuan, 
partisipasi, dan otonomi, dimana terhambatnya 
pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini akan 
melahirkan konflik di dalam masyarakat. 

Keempat, teori identitas. Teori ini memberi penjelasan 
bahwa lahirnya konflik disebabkan oleh identitas yang 
terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu, 
atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.  

Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini 
memberi penekanan bahwa konflik disebabkan oleh 
ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara 
berbagai budaya yang berbeda.  

Keenam, teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi 
bahwa konflik lahir karena adanya masalah-masalah 
ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai 
masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran 
yang ingin dicapai oleh teori ini adalah mengubah 
berbagai struktur sosial yang menyebabkan ketidak-
setaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan 
ekonomi. Teori ini juga bertujuan untuk mengem-
bangkan berbagai proses dan sistem dalam mempro-
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mosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, 
pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan antar pihak.  

Kalau kita perhatikan keenam teori konflik yang 
berkembang kemudian, maka terdapat sejumlah aspek 
yang asal usulnya adalah berakar pada teori konflik yang 
dikembangkan oleh Dahrendorf, Lewis Coser, dan 
Kriesberg. Teori Transformasi Konflik terlihat cukup 
komprehensif penjelasannya dan mempunyai akar 
teoritis dari ketiga pemikiran yang dikembangkan 
Dahrendorf, Coser dan Kriesberg. Aspek-apek tersebut 
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Teoritisi 
Konflik 

Penyebab Konflik Teori Konflik Lintas 
Disiplin 

Dahrendorf Konflik disebabkan 
oleh adanya posisi-
posisi (kelas sosial) 
di dalam 
masyarakat. 

˗ Teori Negosiasi 
Prinsip 

˗ Teori Transformasi 
Konflik 

Coser Konflik disebabkan 
oleh adanya 
perjuangan nilai, 
status, kekuasaan, 
dan sumberdaya 
langka. 

˗ Teori Hubungan 
Masyarakat 

˗ Teori Kebutuhan 
Manusia 

˗ Teori Identitas 
˗ Teori 

Kesalahpahaman 
Budaya 
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˗ Teori Transformasi 
Konflik 

Kriesberg Konflik lahir karena 
adanya tujuan yang 
berbeda 
(incompatible 
objectives) dari 
individu dan 
kelompok di dalam 
masyarakat. 

˗ Teori Transformasi 
Konflik 

Sumber: analisis penulis 

Mengacu pada pendekatan transformatif, Prayogo 
(2007) menyebutkan bahwa secara umum, teori konflik 
menekankan sebab konflik pada tiga variabel utama: 
ketimpangan, eksploitasi dan dominasi. Selain tiga 
variabel di atas, konflik antara korporasi dan komunitas 
lokal juga disebabkan oleh adanya variabel perubahan 
politik dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, 
teori konflik hanya menjelaskan bahwa konflik dapat 
terjadi jika dalam relasi sosial antar institusi terdapat 
ketimpangan, eksploitasi dan dominasi.  

Dalam kasus-kasus konflik korporasi dengan komunitas 
lokal, tiga variabel ini tidak cukup memadai untuk 
menghasilkan konflik. Walaupun relasi korporasi—
komunitas lokal sudah cukup timpang, jika peran negara 
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masih cukup kuat dalam melakukan control terhadap 
masyarakat, maka konflik masih dapat diredam. 
Demikian juga jika tidak ada proses pemberdayaan di 
tingkat akar rumput, maka warga komunitas tidak cukup 
memiliki kesadaran, keberanian, dan kemampuan 
melakukan resistensi terhadap ketidakadilan yang 
mereka rasakan. (Prayogo, 2007). 

 

PILIHAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL 

Konflik yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam 
dan dalam spektrum yang luas. Banyak penulis 
menawarkan berbagai pendekatan sebagai solusi dalam 
penyelesaiaan konflik, termasuk potensi konflik tenurial 
antara korporasi dan masyarakat yang kemungkinan 
terjadi sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja. 
Namun, sebelum kita melihat bagaimana berbagai 
pendekatan penyelesaiaan konflik sosial ini dapat 
diterapkan dalam menangani sebuah konflik, perlu kita 
lihat bagaimana konflik itu terlihat dan terpetakan 
dalam berbagai bentuknya di tingkat lapangan.  

Fisher (2000) menawarkan cara melihat bentuk konflik 
di lapangan menurut sasaran dan prilaku aktor, 
sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini. 
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Bentuk-bentuk konflik oleh Fisher dibagi dalam empat 
bentuk: tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan 
konflik di permukaan. 

 

Gambar di atas memperlihatkan hubungan antar 
berbagai sasaran dan prilaku serta implikasinya dalam 
konteks konflik. Tujuan dari pemetaan konflik tersebut 
adalah untuk menggambarkan tipe-tipe konflik yang 
memudahkan kita dalam memahami konflik dan 
menuntun kita untuk memilih berbagai bentuk 
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intervensi yang sesuai dalam mencari solusi terbaik 
(Fisher, 2000). Keempat bentuk konflik tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tanpa konflik. Kondisi tanpa konflik terlihat seolah-
olah lebih baik. Namun, kalau kita pahami konflik 
dalam terminologi positif, maka kondisi tanpa 
konflik ini membuat masyarakat menjadi stagnan 
dan kurang dinamis. Jika setiap kelompok dalam 
masyarakat yang hidup damai, dan keadaan ini 
terus berlangsung, maka mereka harus hidup 
bersemangat dan dinamis dengan cara 
memanfaatkan dan mengelola konflik secara 
kreatif. 

2. Konflik laten. Konflik jenis ini sifatnya tersembunyi 
dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat 
ditangani secara efektif. 

3. Konflik terbuka. Konflik jenis ini merupakan konflik 
yang berakar dalam dan nyata ada dan terlihat di 
dalam masyarakat. Karena sifatnya yang mengakar 
dan terbuka, maka diperlukan berbagai tindakan 
untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai 
dampak yang ditimbulkannya. 
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4. Konflik di permukaan. Konflik jenis ini mempunyai 
akar konflik yang dangkal atau tidak berakar, dan 
muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai 
kondisi di lapangan, dan dapat diselesaikan melalui 
komunikasi yang lebih baik.  

Fisher (2000) juga memberi kerangka dalam memahami 
dan menyelesaikan konflik sesuai dengan jenis-jenis 
konflik yang disebutkan di atas. Ada lima pilihan model 
penyelesaian konflik yang ditawarkan Fisher, yakni 
sebagai berikut : 

1. Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah 
timbulnya konflik yang lebih keras. 

2. Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri 
prilaku kekerasan melalui suatu persetujuan 
perdamaian. 

3. Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi 
dan menghindari kekerasan dengan mendorong 
perubahan prilaku yang positif bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam konflik. 

4. Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik 
dan berusaha membangun hubungan baru yang 



Halaman 13 dari 16   
 

bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok 
yang berkonflik. 

5. Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber 
konflik sosial dan politik yang lebih luas dan 
berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik 
menjadi kekuatan sosial yang positif.  

Dari kelima model penyelesaian konflik tersebut, jika 
dikaitkan dengan bentuk-bentuk konflik, maka dapat 
terlihat bahwa kelima model penyelesaian konflik 
tersebut umumnya berlaku pada bentuk-bentuk konflik 
berbeda, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.  

Model Penyelesaian 
Konflik 

Konflik 
Laten 

Konflik di 
Permukaan 

Konflik 
Terbuka 

Pencegahan Konflik  √   
Penyelesaian Konflik  √ √ 
Pengelolaan Konflik √ √  
Resolusi Konflik   √ 
Transformasi Konflik √ √ √ 
Sumber: Fisher (2000, p. 7) 
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Perspektif konflik yang dibahas secara ringkas di atas 
merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam 
analisis sosiologi. Karena itu, pendekatan tersebut akan 
digunakan untuk membedah potensi-potensi konflik 
sosial yang kemungkinan akan lahir dalam pelaksanaan 
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 ke depan.  

Tim peneliti Rumah Indonesia Berkelanjutan akan 
bekerja untuk menganalisis setiap potensi konflik sosial 
dan bagaimana model penyelesaiaan yang bisa 
digunakan berbasis pada berbagai sektor yang ada 
dalam UU Cipta Kerja, baik sektor agraria dan tata ruang, 
lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertanian, 
infrastruktur, dan sebagainya. 

Terlepas dari berbagai kontroversi dari UU ini, 
pemerintah sudah mengundangkannya menjadi produk 
hukum sehingga sah untuk diterapkan. Tugas kita 
sebagai masyarakat sipil adalah bagaimana mengawal 
perumusan berbagai aturan turunan dan implemen-
tasinya ke depan.  

PENUTUP 
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