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A. Pendahuluan 

 

 

Pluralisme masyarakatIndonesia  berpotensi  konflik,baik konflik suku, 

agama, ras maupun kepentingan, dengan indikasi karenaperebutan lahan parkir, 

perebutan tanah pertanian, gaya berkomunikasi yang menyinggung perasaan 

orang lain (Wirawan, 2010:7-12). Apalagi  konflik dipicu oleh adanya 

kecemburuan ekonomi dan respon kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan 

aspirasi masyarakat,serta  perasaan kecewayang siap bergesekan dengan masalah-

masalah yang bersumber pada perbedaan etnis dan agama(Burhanudin, 

dkk,1998:28).   

Kejadian-kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di wilayah lokasi 

penelitian sebelum tahun 2008 dengan latar belakang penyebab konflik, seperti 

perbedaan agama, pemekaran wilayah desa  dan perkelahian antar pemuda/siswa.  

Kejadian-kejadian konflik  sebagai bentuk  konflik sosial yang termasuk dalam 

kategori jenis konflik horizontal.  Menurut  Wirawan (2010:97), bahwa konflik 

antarwarga  termasuk jenis konflik  horizontal yang sering terjadi di desa-desa 

Indonesia yang berawal dari perkelahian  seorang warga dengan seorang warga 

lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol 

pada saat joget dangdut orgen tunggal di pesta pernikahan.  

Sehubungan dengan penelitian tentang penanganan dan resolusi konflik,  

Nulhaqim (2013) mengkaji  penanganan konflik antar warga  di Jawa Barat. 

Sebelumnya, Hamzah (2010) mengkaji   tentang konflik dan integrasi sosial yang 

bernuansa agama merupakan studi tentang pola penyelesaian konflik Ambon-
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Lease. Begitu pula Bahari (2007) mengkaji model resolusi konflik berdasar pada 

kebiasaan yang berlaku pada adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat, di mana 

adat kebiasaan  berfungsi sebagai media resolusi konflik. Sementara itu,  

Nulhaqim (2005) mengkaji  manajemen kolaborasi resolusi konflik mengenai 

perkelahian (konflik) antar warga Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur  serta 

resolusi yang dilakukan dalam penyelesaiannya. Usman (2006) mengkaji strategi 

penyelesaian konflik di Maluku Utara.Demikian halnya, Rolobessy (2008) 

mengkaji konflik dan resolusi konflik sumber daya alam Maluku. Sebelumnya, 

Selanjutnya, Wahyudi (2009) mengkaji model  resolusi konflik Pilkada di Mesuji, 

Lampung Selatan. Lasahido (2003) mengkaji penyelesaian konflik di Poso. 

Sementara itu, Hendrajaya (2010) lebih komprenshif mengkaji tentang 

penyelesaian konflik yang terjadi di tanah air dengan cara pendekatan lokal. 

Sehubungan dengan resolusi konflik, sebelumnya dipaparkan  insiden-

insiden  konflik  antarwarga tergolong besar yang muncul di wilayah lokasi 

penelitian setelah tahun 2008 dan penyelesaiannya,  yaitu: a. Konflik antar warga 

Desa Bali Agung Kecamatan Palas  dengan warga Desa Palas Pasemah  

Desember2009 dipicu perkelahian antara siswa,  b.Konflik antar warga 

Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun Sukajaya  Desa 

Margocatur  Kecamatan Kalianda November 2011. Amuk massa warga Desa 

Sidomakmur  menuntut  atas kematian pelajar  yang ditusuk dekat   arena organ 

tunggal,   c. Konflik  antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam 

Januari 2012, d. Konflik antar warga Desa Agom dengan warga  Desa 
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BalinuragaKabupaten Lampung Selatan   Oktober 2012
1
.Kejadian-kejadian 

konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih dalam  

satuwilayahkabupaten.  Apalagi, pemerintah dalam menyelesaikan konflik 

horizontal dan vertikal yang terjadi selalu dengan pendekatan keamanan atau 

militer. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak 

yang berkonflik acapkali diabaikan  (Hendrajaya dkk.,2010). Lain halnya dengan 

apa yang dinyatakan Hartoyo (dalam Budiman, Merajut Jurnalisme Damai di 

Lampung, 2012: 46), bahwa kenyataannya penyelesaian konflik dengan mediasi 

masih dibutuhkan oleh mereka yang berkonflik, karena dipandang lebih dekat 

dengan lingkungan sosiokulturalnya. Fenomena tersebutterjadikarena  lemahnya 

penyelesaian konfik melalui jalur hukum.  

Padahal  di dalam menangani  konflik untuk mendukung terciptanya 

keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanandisarankan, diantaranya: 

a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata 

harusdiselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna 

menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan 

aspekekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan 

hukum,b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui 

pendekatan hukum dan HAM2
.Maka dari itu, walaupun telah dilakukan resolusi 

konflik tetap saja masih terulang kembali kejadian-kejadian  konflik,  karena 

penyelesaian konflik horizontal dapat dikatakan belum terselesaikan melalui 

pendekatan hukum.   Selanjutnya mengenai resolusi  konflikatau penyelesaian 

                                                           
1
Polres Lampung Selatan dan Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan. 

2
Balitbang Dephan dan Depdiknas,   http://bpbd.pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03-03-56- 

06/jenis-bencana/kerusuhan-sosial 

http://bpbd.pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03-03-56-
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konflik dalam penulisan ini, diantaranya melalui :fasilitas dialog, negosiasi, 

mediasidan arbitrase  pada tahap akibat dari penahapan konflik  (Fisher : 2001).   

Dengan demikian, penulis tertarik  ingin menelitispirit perdamaian dan 

model resolusi konflik  yang dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat 

Lampung Selatan, di mana  di  lokasi terjadinya kasus konflik tersebut, 

diantaranya a). Pengelolaan konflik konstruktifmasih lemahdalam penyelesaian 

konfik (alternative dispute resolution) dimanamelalui mediasi masih dibutuhkan, 

dan terabainyapenyelesaian konfik melalui jalur hukum, b). Insiden-

insidenkonflikatau persinggungan- persinggungan masa lampau yang pernah 

terjadi  diwilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan yang 

komprehensif dan penyelesaian konflik  dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak 

pernahmenyentuh akar rumput  permasalahan yang sebenarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kejadian-kejadian konflik antarwarga yang pernah terjadi di kabupaten 

daerah lokasi penelitian sebelum tahun 2008 di mana latar belakang penyebab dan 

pemicu konflik, seperti perbedaan agama, pemekaran wilayah desa  dan 

perkelahian antar pemuda.  Kejadian-kejadian kerusuhan konflik sosial 

tersebutsebagai bentuk  konflik antarwarga yang termasuk dalam kategori jenis 

konflik horizontal, seperti yangdinyatakan oleh Wirawan(2010:97), bahwa konflik 

antarwarga  termasuk jenis konflik  horizontal yang sering terjadi di desa-desa 

Indonesia yang berawal dari perkelahian atau persaingan seorang warga dan 

seorang warga lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan 
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wanita, tersenggol dalam menari di suatu pesta. Masing-masing pihak yang 

terlibat konflik kemudian menggerakkan warga dari kelompoknyasehingga 

terjadilah konflik antarwarga. 

Adapun  kejadian-kejadian  konflik atau persinggungan-persinggungan  

antarwarga yang pernah muncul di kabupaten daerah lokasi penelitian setelah 

tahun 2008,  diantaranya yaitu (Laporan Penelitian Fundamental Unila dan Dinas 

Sosial, 2013) : 1). Konflik antarwarga Desa Bali Agung Kecamatan Palas  dengan 

warga Desa Palas Pasemah  tanggal 17 Desember 2009, dipicu perkelahian antara 

siswa dimana sejumlah warga luka-luka dan beberapa rumah kacanya pecah,  2). 

Konflik antarwarga Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun 

Sukajaya  Desa Margocatur  Kecamatan Kalianda tanggal 29 November 2011. 

Amuk massa warga Desa Sidomakmur  menuntut  atas kematian pelajar  yang 

ditusuk dekat   arena organ tunggal dimana   37 rumah rusak, dan  9 rumah 

terbakar, 3). Konflik  antarwarga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam dan 

sekitarnya tanggal 24 Januari 2012 dimana  60 rumah terbakar,  puluhan rumah 

rusak, dan dua warga menderita luka bacok, 4). Konflik antarwarga Desa Agom 

Kecamatan Kalianda dan  Desa Balinuraga serta  Desa Sidoreno Kecamatan 

WayPanji  Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung tanggal 27 sampai 29 

Oktober 2012, ada 532 rumah rusak dibakar, 14 korban meninggal dunia, belasan 

luka parah,  dan  1.700 warga mengungsi. 

Sehubungan persinggungan-persinggungan konflik yang pernah terjadi, ada 

indikasi seperti yang dijelaskan oleh Hartoyo, bahwa konflik-konflik  yang terjadi 

di Lampung Selatan tersebut,karena adanya  “akumulasi  konflik” yang terjadi 
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sebelumnya dan apabila ada sedikit pemicu, makaberkobarlah konflik (dalam 

Budiman,dkk, 2012) Kejadian konflik sebelum tahun 2008sampaitahun 2012, di 

mana konflik antarwarga antardesa  saling menyerang  dan terjadilah aksi brutal 

pembakaran rumah-rumah warga. Walaupun kejadian-kejadian konflik tersebut di 

lokasi yang berbeda, namun masih di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.  

Kejadian-kejadian konflik antarwarga tersebut terjadi karena pemerintah 

dalam menyelesaikan konflik horizontal di Kabupaten Lampung Selatandengan 

pendekatan keamanan, akan tetapi hasilnya belum maksimal (Hartoyo dalam 

Budiman,dkk, 2012). Apalagi,  pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud 

komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan, seperti yang 

dijelaskan oleh Hendrajaya (2010). Lain halnya apa yang dikatakan Hartoyo 

(dalam Budiman, 2012), bahwa di Lampung terdapat keragaman alternatif 

penyelesaian konfik  yang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme di 

luar pengadilan, sedangkanpenyelesaian konfik melalui mediasi masih dibutuhkan 

oleh masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokultural 

setempat. Fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian 

konfik melalui jalur hukum.Padahal  dalam menangani  konflik  dan untuk 

mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan 

diperlukan, diantaranya (Balitbang Dephan dan Depdiknas, 2012) : 1. 

Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus 

diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna 

menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek 

ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan 
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hukum,2.Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui 

pendekatan hukum dan HAM.Maka dari itu, walaupun telah dilakukan resolusi 

konflik tetap saja masih terulang kembali kejadian-kejadian  konflik di wilayah 

Lampung, khususnya Lampung Selatan karena penyelesaian konflik horizontal 

dapat dikatakan belum berhasil. 

Dibalik insiden-insiden kejadian-kejadian  konflik yang pernah terjadi,   

secara geografis dan sejarah demografis Lampung  merupakandaerah terbuka.  Di 

Zaman Penjajahan Kolonial Belanda  telah dilakukan program kolonisasi  dengan 

memindahkan penduduk dari Jawa Tengah dan  ditempatkan ke Gedung Tataan 

Lampung Selatan. Setelah Indonesia merdeka, program  tersebut  dilanjutkan 

sebagai  program transmigrasi.  Diantaranya ada transmigrasi penduduk  Bali 

Nusa dari Nusa Penida ke Lampung  pada tahun 1963dan  dari  Jembrana  pasca  

tahun  1963  yang  merupakan  titik  awal   komunitas  Bali  Nusa  ke Desa  

Balinuraga  Lampung  Selatan  (Yulianto, 2011). 

Bahkan sampai saat ini pun arus pendatang sebagai migran terus mengalir ke 

Lampung dengan pertumbuhan ekonominya.Ada juga para migran ini yang 

melakukan penyerobotan tanah, seperti kasus tanah di Mesuji Lampung.  Baik 

program kolonisasi maupun  transmigrasi dapat dinyatakan mengenyampingkan  

pemahaman budaya lokal  dan  proses akulturasi yang terkendala karena pola 

permukiman yang berupa kantong-kantong kelompok (enclave).   Akhirnya, 

muncullahhambatan asimilasi budaya, terjadinya keberhasilan kemajuan ekonomi 

para pendatang bila dibandingkan dengan penduduk asli, sehingga dapat 
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dikatakan muncullah ketidakharmonisan, kecemburuan dan lain-lain yang 

menimbulkan gesekan-gesekan dan terkadang menimbulkan   konflik. 

Kemajemukan dalam tatanan masyarakat di Provinsi Lampung pun  

berpotensi untuk terjadinya konflik antarwarga, antara penduduk asli dengan  

pendatang, sesama pihak pendatang, ataupun konflik antara masyarakat dengan 

pemerintah. Kondisi semacam itu sebenarnya  terjadi di Negara Negara Dunia 

Ketiga dan sama sepertidi Negara NegaraMaju dimana tidak semua anggota dari 

suatu masyarakat mempertimbangkan pluralisme budaya sebagai faktor yang 

mempersatukan dan menstabilkan, bahkan perlakuannya sebaliknya. Kondisi 

tersebut dapat ditemui diantaranya di Quebec Kanada, Basques Spanyol, Flemish 

Denmark (Alqadrie,2003). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti tertarik  

menelitispirit perdamaian dan model resolusi konflik  yang dikehendaki oleh 

pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung. Alasan  yang mendasari peneliti, di 

antaranya: a). Kasus kejadian konflik Balinuraga 2012 termasuk salah satu  kasus 

kekerasan  “terbesar”,  setelah kasus konflik Sambas Kalimantan Barat, dengan   

kerugian   mencapai milyaran rupiah, 532 rumah rusak dan dibakar, 14 korban 

meninggal dunia, belasan luka parah, serta 1.700 warga mengungsi (Lembaga 

Servei Indonesia, 2012),  b).   Pengelolaan konflik secara konstruktif masih 

lemah, sehingga penyelesaian konfik melalui  ADR (alternative dispute 

resolution) dengan mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat, dan terabaikanlah 

penyelesaian konfik melalui jalur hukum, c). Rentetan kejadian konflik terus 

terjadi  di Kabupaten Lampung Selatan karena tidak ada upaya penanganan yang 
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komprehensif dan perdamaian yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak 

pernah menyentuh akar rumput serta permasalahan yang sebenarnya (Catatan 

Laporan Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan, 2012). 

Berdasarkan latar belakang penelitian tentangkonflik yang terjadi 

antarwarga,  maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengelolaan konflik konstruktif masih tergolong lemah dalam 

penyelesaian konfik (Alternative Dispute Resolution/ ADR) dengan melalui 

mediasi, dan terabaikan penyelesaian konfik melalui jalur hukum ? 

2. Apakah insiden-insiden konflik atau persinggungan-persinggungan masa 

lampau yang pernah terjadi  di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya 

upaya penanganan yang komprehensif dan penyelesaian konflik  dilakukan 

hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput  permasalahan 

yang sebenarnya ? 

3. Bagaimanakah  spirit perdamaian dan model resolusi konflik  yang 

dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Disini peneliti  bertujuan hendak  memperoleh ketegasan konsep-konsep 

utama berdasarkan perumusan masalah tersebut, diantaranya : 

1. Hendak menganalisis pengelolaan konflik konstruktif masih tergolong lemah 

dalam penyelesaian konfik (Alternative Dispute Resolution/ ADR) dengan 

melalui mediasi, dan terabaikan penyelesaian konfik melalui jalur hukum. 
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2. Hendak menganalisis insiden-insiden konflik atau persinggungan-

persinggungan masa lampau yang pernah terjadi  di wilayah lokasi kejadian 

karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif dan penyelesaian 

konflik  dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar 

rumput  permasalahan. 

3. Hendak menganalisis  spirit perdamaian dan model resolusi konflik  yang 

dikehendaki oleh pihak warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Peneliti berusaha mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak 

dicapai diantaranya : 

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan sosiologi terutama konsep-konsep dan 

permasalahan konflik sosial  dan resolusi konflik sosial dengan situasi dan 

kondisi perkembangan warga masyarakatnya.   

2. Aspek  praktis  (guna laksana)  dari   hasil   penelitian   yang  diperoleh         

dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak 

yangkepentingan dan diharapkan dapatmembantu pemerintah khususnya 

pemerintah daerah  di dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan daerah 

konflik,sehingga aturan yang diterapkan tidak menimbulkan konflik yang 

baru. 
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3. Disamping itu, bagi peneliti berharap agar bermanfaat dalam menambah 

pengalaman, dan pengetahuan yang berharga di dalam menganalisis suatu 

fenomena sosial berdasarkan perspektif sosiologi. 

E. Aplikasi Teori 

 

Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan 

penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam 

masyarakat.Pandangan teori ini pada dasarnya usaha menjembatani teori 

fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap 

fungsi integratif konflik dalam sistem sosial.Coser sepakat pada fungsi konflik 

sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada 

kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian 

konsern pada hubungan antara konflik dan perubahan sosial. 

Coser memberikan perhatian terhadap asal-muasal konflik sosial, sama 

seperti pendapat Simmel, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri 

orang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara 

cinta dan rasa benci hadir. Sehingga masyarakat akan selalu mengalami situasi 

konflik. Karena itu Coser membedakan dua tipe dasar konflik (Wallace&Wolf, 

1986: 124), yang realistik dan non realistik.Coser sendiri banyak dipengaruhi oleh 

George Simmel. Simmel dan Coser adalah orang realis yang melihat konflik dan 

integrasi sebagai dua sisi saling memperkuat atau memperlemah satu sama lain. 

Konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, 

seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh 

sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik 
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akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan 

yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik 

antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya.Antara konflik 

yang pertama dan kedua, konflik yang non realistik lah cenderung sulit untuk 

menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian. 

Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini 

sekaligus dalam situasi konflik yang sama. 

Beberapa Model Penyelesaian/Penanganan Konflik setelah mengetahui 

penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif 

teoretis untuk menyelesaikan konflik yang tejadi. Secara umum, untuk 

menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni (1) pencegahan konflik; 

pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, (2) 

penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan 

perdamaian, (3) pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari 

kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar 

berperilaku positif; (4) resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, 

dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di 

antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, (5) transformasi konflik; yakni 

mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan 

mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif  

(Fisher, Simon et all, (2000). Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk 

Bertindak (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta). 
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Memahami istilah-istilah penyelesaian konflik tersebut di atas, ada 

baiknya juga  memahami; (1) tahapan konflik; (2) tahap penyelesaian konflik; dan 

(3) tiga asumsi penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan konflik tersebut antara lain 

potensi oposisi atau keadaan pendorong, kognisi dan personalisasi, penyelesaian-

penanganan konflik, perilaku konflik yang jelas, dan hasil. Untuk tahapan 

penyelesaian konflik adalah pengumpulan data, verifikasi, mendengar kedua belah 

pihah yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, negosiasi, dan 

menciptakan kerukunan. Sementara itu, asumsi-asumsi dalam penyelesaian 

konflik adalah : (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan 

kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah–Menang; salah satu 

pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang 

terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi 

munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-

sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, 

namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan 

nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada 

yang merasa dirugikan.  

F. Metode Penelitian  

 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif danstudi kasus.    

Studi kasus   (Creswell, 2012:20) yang   menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pengumpulan data  dengan  

teknik purposive melalui informan-informan yang   mengetahui, terlibat dalam 

konflik dan atau yang menguasai informasi yang berhubungan dengan resolusi 
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konflik, yaitu aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan daerah Kabupaten 

Lampung Selatan.   

Data dan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan  cara 

pengumpulan data, yaitu: a.Wawancara mendalam, b. Observasi, c.Studi 

dokumentasi.Selanjutnya,data diolah dan dianalisis  dengan proses reduction and 

interpretations. Data ditulis dalam bentuk transkripsi,  dilakukan pengkategorian 

dengan mereduksi data dan menginterpretasikan data yang mengarah pada tujuan 

penelitian
3
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