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KONFLIK LOKAL DI INDONESIA:  PERISTIWA DAN POLA 
 
Konflik lokal menjadi karakteristik dari banyak negara seperti Indonesia. Namun penelitian konflik cenderung 
memusatkan perhatian pada konflik berskala besar, konflik-konflik yang menghiasi ‘berita utama’. Dengan 
menggunakan sekumpulan data khusus yang memetakan peristiwa konflik di seluruh 69.000 desa di Indonesia, 
dan mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka empiris untuk 
menganalisis kemungkinan hubungan antara konflik lokal dan kemiskinan, kesenjangan, perubahan secara 
mendadak (shocks), keragaman ras dan agama, dan pengaturan keamanan serta kelompok-kelompok di tingkat 
masyarakat . Korelasi positif dengan konflik mencakup pengangguran, kesenjangan, bencana alam, perubahan 
sumber pendapatan, dan pengelompokkan kelompok-kelompok etnis di desa-desa. 
 
Latar Belakang 
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian penelitian 
semakin besar terhadap konflik besar di suatu negara -
seperti perang saudara- serta dampaknya terhadap 
kemunduran pembangunan ekonomi dan politik. Semakin 
banyak literatur yang meneliti kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi kemungkinan suatu negara mengalami 
kekerasan dalam skala yang besar, khususnya 
kemungkinan perang saudara. Namun, banyak negara 
berkembang yang terkena dampak konflik kelompok dan 
antar kelompok yang tidak berbentuk perang saudara, 
tetapi tetap berakhir dengan korban yang signifikan, 
berupa hilangnya nyawa dan harta benda. Di Indonesia 
misalnya, hanya Aceh yang masuk dalam definisi perang 
saudara oleh Collier-Hoeffler1 walaupun daerah dengan 
karakter konflik yang tinggi seperti Timor Timur, 
Kalimantan Tengah dan Barat, Sulawesi Tengah, Papua 
Barat, dan Maluku juga telah mengisi berita utama. 
Konflik lokal yang menyebar luas ini bukan hanya 
hambatan untuk pembangunan, tetapi dalam beberapa 
kasus bisa meningkat menjadi peristiwa keresahan sosial 
yang lebih besar atau bahkan konflik kekerasan dalam 
skala penuh. Negara-negara yang rentan terhadap kondisi 
ini adalah negara-negara yang sedang mengalami transisi 
politik dan ekonomi yang sulit. 

Namun sampai hari ini, bukti-bukti sistematis dari 
konflik lokal dalam sampel besar di unit geografis yang 
kecil, dan faktor-faktor penyebab potensial yang bisa 
dihubungkan dengan insiden konflik tersebut terbatas. 
Luasnya kekerasan lokal di suatu negara seperti 
Indonesia (dan variasi jenis, kejadian, dan dampak 
konflik) menunjukkan bahwa penyelidikan empiris di 
                                                      

                                                     

1 World Bank. 2003a. "Breaking the Conflict Trap: Civil War and 
Development Policy." 221. World Bank: Washington, DC. 

dalam suatu negara menjadi titik awal yang penting untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai 
dinamika dari konflik. Penggunaan data khusus yang 
disusun pemerintah (Statistik Potensial Desa, PODES), 
yang untuk pertama kalinya berusaha memetakan konflik 
di seluruh 69.000 desa dan lingkungan di Indonesia 
dengan meneliti faktor-faktor yang memungkinkan 
peningkatan terjadinya konflik kekerasan lokal.2  Lebih 
dari 7% pemerintahan di tingkat terendah di Indonesia 
(desa dan kelurahan) melaporkan konflik lokal selama 
tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di 
negara kepulauan cukup tersebar ketimbang hanya 
terpusat di beberapa daerah yang sering muncul dalam 
berita utama. Hampir seperempat dari konflik yang 
dilaporkan mengakibatkan hilangnya nyawa, sekitar 
setengahnya mengakibatkan korban luka-luka, dan 
sepertiganya berupa kerugian harta benda. Total kerugian 
akibat konflik dilaporkan sebanyak 4.869 orang tewas, 
9.832 luka-luka dan kerugian harta benda senilai Rp 771 
milyar ($91.4 juta).  Sebagaimana tinjauan di bawah ini, 
data PODES sepertinya kurang memperhatikan konflik 
lokal. 

Kerangka Konseptual 
Mengukur peristiwa konflik memunculkan dua isu 
mendasar: (i) definisi yang tepat dari konflik dan batasan 
suatu peristiwa dianggap sebagai konflik di dalam sebuah 
wilayah yuridis; dan (ii) kondisi-kondisi di mana 
responden mungkin salah melaporkan (atau 
mempersepsikan secara berbeda) contoh-contoh konflik. 
Laporan yang bias menjadi  perhatian khusus untuk 

 
2 Patrick Barron, Kai Kaiser and Menno Pradhan. 2004.  Local 
Conflict in Indonesia: Measuring Incidence and Identifying 
Patterns, draft, [akan menjadi Laporan Kerja Penelitian Kebijakan 
Bank Dunia]  
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evaluasi statistik jika bias-bias itu sendiri terkait dengan 
beberapa faktor yang dianggap berhubungan dengan 
konflik. 

Tulisan ini mendefinisikan konflik lokal dalam arti 
peristiwa dan dampak dari konflik yang diukur dalam 
suatu wilayah tertentu (desa dan kelurahan), sementara 
penyebab konflik lokal bisa saja muncul dari dalam atau 
dari luar daerah tersebut. Tahun lalu Biro Pusat Statistik 
Indonesia sudah menggunakan sebuah definisi konflik 
lokal melewati batas kekerasan di dalam suatu daerah, 
yang mungkin saja telah dihubungkan dengan hilangnya 
nyawa, luka berat, atau kerusakan harta benda. Seluruh 
respon dikumpulkan dari pemimpin-pemimpin desa dan 
mantri statistik pemerintah pusat yang ditempatkan di 
tingkat kecamatan. 

Kompleksitas konflik idealnya membutuhkan kombinasi 
antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam 
menghadapi tantangan untuk memperoleh gambaran 
konflik lokal yang sifatnya terselubung tulisan ini secara 
eksplisit menggabungkan penggunaan pemetaan konflik 
secara kualitatif yang dilaksanakan di delapan kecamatan, 
dan membandingkan dengan data kuantitatif. 
Membandingkan data kuantitatif dengan data yang 
dikumpulkan dari studi etnografi skala besar yang 
dilaksanakan Bank Dunia,3 menunjukkan beberapa 
kelemahan dari data PODES, khususnya bahwa PODES 
kurang lengkap dalam melaporkan tingkat konflik . 
Penelitian kualitatif menemukan konflik di 21 desa dari 
25 desa yang dipilih di dua propinsi (Jawa Timur dan 
NTT). Konflik ini mencakup perkelahian masal dengan 
menggunakan clurit, pembakaran beberapa dukun, dan 
persengketaan tanah antar kelompok. Dari desa-desa 
tersebut hanya empat desa yang dilaporkan PODES 
mengalami konflik. Selain itu, PODES juga tidak 
melaporkan dampak konflik (dalam arti korban jiwa, 
korban luka, dan kerugian materi) di desa-desa yang 
diteliti. Ada dua penjelasan yang mungkin untuk hal ini. 
Pertama, berhubungan dengan pemahaman responden 
mengenai definisi dari konflik. Yang kedua berkaitan 
dengan insentif bagi kepala-kepala desa untuk 
memberikan laporan konflik yang akurat. Tanpa 
pemahaman yang jelas mengenai tujuan survei, kepala 
desa bisa saja mengecilkan masalah yang ada karena 
konflik sering diartikan sebagai kegagalan dari 
kerukunan desa. Namun, pertanyaan utamanya adalah 
apakah kurang-lengkapnya laporan Kepala Desa 
dibiaskan (tingkat kurang-lengkapnya laporan bervariasi 
di setiap daerah) ataukah bersifat sistemik (tingkat 
kurang-lengkapnya laporan sama di seluruh daerah 

                                                      
3 Barron, Patrick, Rachael Diprose, David Madden, Claire Smith, 
and Michael Woolcock. 2004a. "Do Participatory Development 
Projects Help Villagers Manage Local Conflicts? A Mixed 
Methods Approach to Assessing the Kecamatan Development 
Project, Indonesia." SDV Washington, DC, CPR Working Paper 
No. 9. 

penelitian). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
tidak melapor ini kemungkinan lebih bersifat sistemik, 
dengan catatan perlu dilakukan lebih banyak penelitian 
lagi (mungkin dengan membandingkan berbagai sumber 
data yang berbeda dari lebih banyak daerah). 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan 
Terjadinya Konflik Lokal 
Para pengamat menekankan beberapa faktor berbeda 
yang dapat dihubungkan dengan konflik dan/atau yang 
penting untuk menengahi ketegangan dalam konteks 
Indonesia. Termasuk di dalam faktor-faktor ini (tetapi 
tidak sebatas ini saja) adalah kemiskinan, kesenjangan 
sosial, ketidakpastian/guncangan pendapatan, 
pengangguran, ketidakadilan dalam pembangunan, 
dampak industrialisasi, desentralisasi, ketidakjelasan hak 
atas tanah, kesenjangan ekonomi dan pengaturan sumber 
daya alam regional. Selain itu, konflik bisa terjadi akibat 
dinamika sosial seperti gesekan kelompok (misalnya 
antar kelompok agama dan antar kelompok etnis); dan 
faktor-faktor kelembagaan (misalnya, sejauh mana 
konflik ditengahi secara efektif, atau sebaliknya sejauh 
mana konflik diberikan sangsi oleh aparat pemerintah, 
termasuk polisi, serta sejauh mana legitimasi dan 
efektifitas kekuasaan/ kepemimpinan dijalankan dalam 
sebuah masyarakat). Hipotesis penelitian ini diambil dari 
literatur internasional yang tersedia dan dari penelitian 
kualitatif yang sedang dilaksanakan. Faktor-faktor 
tersebut dan mekanisme di mana faktor-faktor ini dapat 
dikaitkan dengan konflik diulas secara singkat sebelum 
menyajikan seluruh hasilnya. 

Kemunduran ekonomi atau kesenjangan kekayaan bisa 
meningkatkan rasa ketidakadilan. Perubahan ekonomi 
secara mendadak (economy shocks) bisa mendorong 
individu atau kelompok untuk merampas harta orang lain, 
sehingga memicu peningkatan konflik. Migrasi ke luar 
dari suatu desa mungkin menunjukkan kurangnya 
kesempatan ekonomi di desa tersebut, atau secara tidak 
langsung mengarah kepada penurunan modal sosial 
setempat karena orang cenderung semakin sedikit 
berinvestasi ke dalam organisasi-organisasi masyarakat 
berhubung mereka ingin membangun masa depannya di 
tempat lain. Transformasi struktural yang menjauh dari 
bidang pertanian (khususnya subsisten) dapat 
meningkatkan ketidakpastian pendapatan, akan 
membutuhkan lembaga-lembaga yang baru (misalnya 
untuk hak atas properti) berhubung mekanisme 
tradisional/informal yang ada sudah tidak mampu lagi 
mengatasi kelangkaan tanah yang semakin meningkat 
dan struktur ekonomi yang baru. Transformasi yang 
demikian juga dapat menekan bentuk-bentuk resolusi 
konflik di dalam masyarakat yang bersifat tradisional, 
baik karena lembaga-lembaga ini tidak mampu 
beradaptasi dengan situasi yang baru, atau karena 
peningkatan ketegangan antara lembaga formal dan 
informal. Sementara sertifikasi tanah yang formal tidak 
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selalu mengindikasikan keamanan kepemilikannya, tidak 
adanya hak-hak kepemilikan yang formal untuk tanah 
persawahan milik pribadi dapat menjadi pemicu 
kekerasan, terutama karena tanah menjadi semakin 
langka. Sama halnya, hak pemilikan atas penyewaan 
sumber daya alam dari hutan dan tambang yang sering 
kali tidak didefinisikan dengan jelas dan sangat menjadi 
perebutan, sehingga akan meningkatkan dan 
memperuncing konflik. 

Keberadaan berbagai suku, agama, dan/atau kesalahan 
berbahasa dapat mendorong konflik. Keberadaan 
berbagai kelompok etnis sering kali dikaitkan dengan  
pertumbuhan yang lebih rendah dan kemungkinan 
konflik atau bahkan perang saudara yang lebih tinggi. 
Sanksi sosial terhadap penghindaran tanggung jawab juga 
lebih sulit antar kelompok etnis, sehingga melemahkan 
hasil kerja sama. Kelompok yang berbeda mungkin 
bekerja berdasarkan sistem peraturan yang berbeda yang 
memungkinkan konflik terselesaikan dengan damai. 
Tetapi ketika sistem-sistem peraturan tersebut bergesekan 
satu sama lain, dapat terjadi eksalasi konflik. Collier4 
berpendapat bahwa ketimbang keragaman etnis, dominasi 
suku (contohnya, satu kelompok yang mencapai 45-90% 
dari total populasi) dapat menjadi peramal risiko konflik 
yang lebih baik. Konflik lokal di Indonesia sering kali 
terjadi melewati batas yurisdiksi, sehingga pengukuran 
“pengelompokkan” kelompok (atau bila menggunakan 
istilah yang lebih normatif, segregasi) dapat dihubungkan 
dengan konflik. 

Stewart5 berpendapat bahwa kesenjangan horisontal –
perbedaan antara kelompok dalam hal kesempatan 
berpolitik, kepemilikan aset-aset ekonomi, kesempatan 
mendapatkan pekerjaan dan pendapatan serta akses 
sosial- memainkan peranan penting dalam menentukan 
kapan dan di mana konflik kekerasan akan muncul.  

Penelitian Varshney6 di India menyatakan bahwa struktur 
sosial yang terbagi-bagi, di mana partisipasi di dalam 
struktur asosiasi dan jaringan informal menyatukan 
identitas dan kepentingan, di seluruh, bukannya antar, 
agama dan etnis, menjelaskan variasi kekerasan dan 
perdamaian di daerah yang memiliki kesamaan. Dia 
berpendapat bahwa khususnya di daerah perkotaan 
interaksi sehari-hari tidaklah cukup untuk membangun 
jembatan antar kelompok etnis/agama yang dapat 
menghentikan konflik agar tidak bereskalasi menjadi 
kekerasan komunal. Kekerasan komunal menjadi kurang 
mungkin bila kelompok-kelompok masyarakat dapat 
menjadi jembatan bagi seluruh kelompok. 
                                                      
4 Collier, Paul. 2001. "Ethnic diversity: An Economic Analysis." 
Economic Policy, pp. 128-66 
5 Stewart, Frances. 2002. "Horizontal Inequalities: A Neglected 
Dimension of Development." Queen Elizabeth House, University 
of Oxford: Oxford, QEH Working Paper no. 81 
6 Varshney, Ashutosh. 2002. Ethnic Conflict and Civic Life: 
Hindus and Muslims in India. New Haven: Yale University Press. 

Lembaga-lembaga dan kepemimpinan lokal pada 
prinsipnya dapat menyediakan mekanisme untuk 
mengurangi atau menengahi konflik yang sejalan dengan 
hipotesis Varshney. Pada sisi lain, lembaga yang sama 
juga dapat berperan sangat penting dalam memobilisasi 
individu untuk terlibat dalam konflik, sehingga 
meningkatkan kemampuan tindakan kolektif untuk 
mempertahankan kepentingan kelompok. Analisis ini 
membedakan antara lembaga politik, lembaga 
keagamaan, organisasi agama dan lembaga adat. 
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah 
perubahan kelembagaan yang dimandatkan dari pusat 
dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas para 
pemimpin desa. Pada saat PODES dilaksanakan, sekitar 
80% desa telah membentuk BPD. Kepemimpinan 
perempuan juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk 
menghindari konflik kekerasan sejauh kondisi ini 
merupakan indikasi keterbukaan masyarakat ke arah 
partisipasi yang lebih besar atas kelompok yang biasanya 
disisihkan. 

Lembaga keagamaan dapat membangun jembatan untuk 
mengatasi perbedaan antar pengikut masing-masing. 
Institusi yang lebih besar yang mengatur lebih banyak 
kelompok masyarakat lebih memiliki peranan dalam 
menghindarkan konflik. Keberadaan lembaga-lembaga 
adat mungkin mengindikasikan peningkatan kepatuhan 
kepada hukum dan adat tradisional. Sementara lembaga 
masyarakat lokal ini kadang-kadang bisa lebih berhasil 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, 
mereka juga dapat berbenturan dengan mekanisme 
resolusi konflik yang dimandatkan dari pusat, sehingga 
memungkinkan eskalasi konflik. 

Kelemahan penegakan hukum dan kelembagaan 
(kebijakan yang tidak memadai, pengadilan dan sistem 
hukum yang tidak efektif) yang memungkinkan kejahatan 
tingkat tinggi juga cenderung memberikan kesempatan 
bagi terjadinya konflik kekerasan. Peristiwa kriminal jika 
sangat parah dapat menimbulkan konflik baru. Oleh 
karena itu, pengaturan keamanan umum dan komunal 
dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. 
Namun hal ini khususnya tergantung pada masalah bias 
endogenitas, karena keberadaan mereka bisa merupakan 
respon terhadap situasi keamanan yang semakin buruk. 

Hasil dan Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk 
menentukan faktor lokal tertentu mana yang memiliki 
korelasi dengan kemunculan konflik. Pendekatan ini 
memakai proksi untuk kemiskinan lokal, kesenjangan, 
keragaman, guncangan ekonomi , kepemilikan tanah, dan 
pengaturan politik, asosiasi dan keamanan di masyarakat.  

Di tingkat desa perhitungan memakai sebuah model logit, 
untuk membedakan antara daerah pedesaan dan 
perkotaan. Perhitungan dilakukan dengan dan tanpa 
menyertakan Aceh.  
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Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan itu sendiri 
memiliki korelasi yang sangat kecil dengan konflik. Di 
sisi lain, perubahan kondisi ekonomi memang berkorelasi 
dengan konflik. Pengangguran secara umum sangat 
dikaitkan dengan tingkat konflik yang lebih tinggi. Hal 
ini tidaklah mengherankan karena kaum muda 
pengangguran khususnya diasosiasikan dengan konflik 
lokal. Tingginya migrasi ke dalam dan ke luar suatu 
wilayah pedesaan (walaupun ini tidak berlaku di daerah 
perkotaan) dengan alasan mencari pekerjaan/sekolah 
memiliki hubungan yang positif dengan konflik. Variabel 
tanah menunjukkan bahwa besarnya tanah pertanian yang 
dialihfungsikan untuk tujuan lain berhubungan dengan 
tingkat konflik yang lebih tinggi. Terjadinya bencana 
alam juga jelas berhubungan dengan konflik yang lebih 
tinggi. Pertambahan dan kehutanan sebagai sumber daya 
utama pendapatan rumah tangga tidak memiliki dampak 
yang signifikan pada konflik, kecuali di desa-desa di 
Jawa Timur yang memang sangat tergantung pada 
pertambangan. 

Banyak konflik yang mengisi berita utama di Indonesia 
dilaporkan sebagai bentrokan antar kelompok etnis. 
Sensus tahun 2000 untuk pertama kalinya mendata 
jumlah kelompok etnis berdasarkan pelaporan pribadi 
(tercatat lebih dari 1.000 kelompok etnis) dan penelitian 
ini menggunakan data tersebut untuk meneliti hubungan 
antara konflik dan kesukuan. Tidak ada bukti bahwa 
peningkatan keragaman suku berdampak kepada konflik, 
namun ada beberapa bukti bahwa kurangnya dominasi 
atau tingginya fragmentasi, yang didefinisikan sebagai 
tidak adanya satu pun kelompok yang lebih dari 40% di 
suatu kecamatan, berkorelasi dengan tingginya konflik. 
Sebagaimana bisa diduga, tingginya pengelompokkan 
kelompok-kelompok etnis di desa-desa dalam sebuah 
kecamatan berhubungan dengan tingkat konflik yang 
lebih tinggi. Temuan utama yang secara intuitif 
berlawanan adalah bahwa semakin tinggi kesenjangan 
horisontal – yang diukur sebagai perbedaan pencapaian 
pendidikan kelompok etnis yang besar- berhubungan 
dengan tingkat konflik yang lebih rendah. Penelitian 
lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari hal-hal yang 
dapat menjelaskan korelasi ini. 

Lembaga-lembaga penting untuk menengahi 
kemungkinan konflik. Penelitian ini mempelajari 
hubungan antara kehadiran lembaga-lembaga dan 
konflik, sementara menyadari bahwa keberadaan mereka 
mungkin karena adanya konflik. Kami menemukan 
bahwa kepadatan tempat-tempat ibadah dan kehadiran 
BPD yang terpilih secara demokratis berhubungan 
dengan tingkat konflik yang lebih rendah. Akan tetapi, 
kelompok keagamaan dan lembaga adat terkait dengan 
tingkat konflik yang lebih tinggi. Suatu penjelasan yang 
mungkin adalah bahwa kehadiran mereka merefleksikan 
perbedaan norma-norma mengenai resolusi konflik. 
Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa sering kali 

harapan yang berbeda-beda antara kelompok-kelompok 
yang berbeda dalam suatu masyarakat, atau antara 
masyarakat dengan negara, mengenai bagaimana 
ketegangan harus diselesaikan, berakhir dengan konflik. 
Kehadiran pemimpin desa perempuan berhubungan 
dengan tingkat konflik yang lebih rendah di daerah-
daerah pedesaan, walaupun fenomena ini masih jarang 
(hanya 2% masyarakat desa yang pernah memiliki 
pemimpin perempuan). Keberadaan pos-pos keamanan 
dan jarak dari pos polisi juga berhubungan dengan 
tingkat konflik yang lebih rendah di daerah pedesaan. 

Pemetaan konflik yang lebih sistematis juga harus 
menstimulasi upaya untuk menganalisis dampak konflik 
di Indonesia, bukan hanya di wilayah-wilayah dengan 
profil konflik yang tinggi tetapi juga di luar wilayah-
wilayah ini. Pemahaman terhadap luasnya kerugian 
akibat konflik bagi perorangan, perusahaan, dan 
masyarakat, serta kejadian dari dampak-dampak ini akan 
mengingatkan para pembuat kebijakan mengenai harga 
riil yang harus dibayar akibat konflik. Misalnya, 
meskipun penelitian ini menyatakan bahwa yang 
mengalami konflik bukanlah masyarakat yang paling 
miskin, namun kerugian akibat konflik akan ditanggung 
secara tidak proporsional oleh rumah tangga yang rentan 
dan miskin. 

Penelitian berikutnya bersama hal-hal yang disajikan 
dalam tulisan ini perlu memusatkan perhatian pada 
sejumlah aspek, yaitu: (i) memperbaiki metodologi dan 
penggunaan alat untuk mengukur insiden konflik 
lokal; (ii) proksi empiris yang lebih baik di tingkat 
lokal untuk mengukur faktor-faktor potensial yang 
terkait dengan konflik; dan (iii) meningkatkan 
perhatian pada disain penelitian empiris untuk mulai 
meneliti isu-isu kausalitas. 

Dengan peliputan nasional yang sangat spesial, 
inisiatif PODES menyediakan pemahaman belum 
pernah ada sebelumnya mengenai kejadian konflik 
lokal di luar daerah-daerah yang cenderung mengisi 
berita utama. PODES mengandalkan  responden 
kuncinya dari para pemimpin desa/lingkungan, dengan 
asumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang paling 
tahu banyak dan mampu melaporkan konflik di tingkat 
lokal. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan 
pemetaan konflik secara sistematis berdasarkan 
wilayah administratif, sesuatu yang jauh melebihi 
kemampuan survei rumah tangga, dengan persyaratan 
sampling yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan 
oleh penelitian ini, ada faktor-faktor tertentu yang 
menyebabkan konflik tidak dilaporkan secara lengkap. 
Pada proses  survei yang akan datang, mantri-mantri 
statistik yang melaksanakan survei harus didorong 
untuk menguji silang data tentang konflik dengan 
responden kunci lainnya, sementara pada saat yang 
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sama mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atas 
insentif laporan mereka. Penelitian selanjutnya 
mungkin membandingkan hasil-hasil tersebut dengan 
responden rumah tangga yang lebih terarah dalam 
sebuah sub bagian dari wilayah tertentu. Penelitian ini 
menyarankan bahwa modul konflik lokal 
dipertahankan dalam PODES 2005, tetapi juga 
menyarankan perlunya perbaikan pada modul dalam 
hal definisi/ batasan, urutan pertanyaan, dan pelatihan 
mantri statistik.  

Penelitian ini telah menyajikan sejumlah ukuran 
potensial untuk mengukur kesenjangan dan keragaman 
tingkat lokal, serta kesenjangan kelompok. Penelitian 
kualitatif berikutnya lainnya diharapkan memberikan 
pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika 
kelompok di tingkat lokal, dan bagaimana hal tersebut 
dapat dipetakan dengan indikator-indikator lokal 
(misalnya dari Sensus Penduduk), dan kemudian 
memetakannya ke seluruh data. Upaya yang sama 
harus dilakukan untuk memikirkan proksi yang 

sederhana tetapi efektif bagi efektifitas lembaga-
lembaga lokal yang dapat membantu menengahi 
konflik. Dalam bentuknya yang sekarang ini, 
penelitian ini hanya efektif dalam mengidentifikasi 
asosiasi-asosiasi yang ada dengan konflik. Hal ini 
seharusnya menjadi rangsangan bagi penelitian 
kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi jalur-
jalur serta arah dari kausalitas. Dalam perpaduan 
antara kerangka kerja kuantitatif dan kualitatif, 
perbaikan berikutnya atas bukti-bukti kuantitatif dan 
kerangka metodologis dapat membawa pada pengujian 
hipotesis yang lebih baik dan penarikan temuan-
temuan kebijakan potensial. Penelitian ini hanyalah 
presentasi awal atas hasil dan implikasi PODES 2003 
tentang konflik. Penulis berharap bahwa penelitian ini 
dapat merangsang perdebatan dan  pemikiran lebih 
jauh, baik mengenai penyebab konflik di Indonesia, 
dan instrumen metodologis yang dapat digunakan 
untuk mengukur dan memahami konflik lokal dalam 
pembangunan yang lebih umum. 

 
CPR Dissemination Note ini dipersiapkan oleh Ian Bannon (CPR), berdasarkan laporan Konflik Lokal di Indonesia: Mengukur Insiden dan 
Mengidentifikasi Pola oleh Patrick Barron (EASES), Kai Kaiser (PRMPS) dan Menno Pradhan (EASPR) (2004). Penelitian ini didukung 
oleh DfID, AusAID and Dutch Trust Funds. Tulisan ini juga dipublikasikan sebagai Social Development Note No. 95, sebagai bagian dari 
sebuah seri untuk menyebarluaskan pelaksanaan yang baik dan penemuan-penemuan penting mengenai pencegahan dan rekonstruksi 
konflik. Seri ini diedit oleh unit CPR di Departemen Pembangunan Sosial  Jaringan Pembangunan Lingkungan dan Sosial secara 
Berkesinambungan (ESSDN) Bank Dunia. Pandangan yang termuat di dalam tulisan ini adalah pandangan penulis dan tidak mencerminkan 
pandangan Grup Bank Dunia, Direktur Eksekutifnya, atau negara yang mereka wakili. CPR Dissemination Notes didistribusikan secara luas 
kepada staf Bank Dunia dan dapat diakses dari website CPR (http://www.worldbank.org/conflictT) atau dapat diakses melalui email di: 
cpr@worldbank.org 
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