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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Teori Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-

kelompok manusia dan antar orang dengan kelompok-kelompok 

masyarakat. Interaksi terjadi apabila dua orang atau kelompok saling 

bertemu dan pertemuan antara individu dengan kelompok dimana 

komunikas terjadi diantara kedua belah pihak (Yulianti, 2003: 91). 

 Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh 

karena itu tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. Interaksi sosial dimaksudkan sebagai pengaruh 

timbal balik antar individu dengan golongan didalam usaha mereka 

untuk memecahkan persoalan yang diharapkan dan dalam usaha 

mereka untuk mencapai tujuannya (Ahmadi, 2004: 100). 

 Bentuk- bentuk interaksi sosial adalah Asosiatif dan 

Disasosiatif  (Soerjono Soekanto, 2010: 64). 

a. Asosiatif  

Asosiatif terdiri dari kerjasama (cooperation), akomodasi 

(accomodation). Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu 
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usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi 

merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa 

menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan 

kepribadiannya. 

b. Disasosiatif  

Disasosiatif terdiri dari persaingan (competition), dan kontravensi 

(contravention), dan pertentangan (conflict). Persaingan diartikan 

sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi 

pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok 

manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan 

mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan 

ancaman atau kekerasan. Kontravensi merupakan sikap mental 

yang tersembunyi terhadap orang- orang lain atau terhadap unsur-

unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pertentangan 

merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang 

pihak lawan yang sering disertai dengan ancaman dan/atau 

kekerasan. 
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Penelitian ini merujuk pada teori di atas yang membahas 

mengenai interaksi sosial beserta bentuk-bentuk interaksi sosial, 

terutama pada bentuk disosiatif yaitu konflik. Sedangkan untuk bentuk 

asosiatif peneliti akan menggunakan akomodasi untuk merumuskan 

saran demi meredam konflik antara masyarakat dan penambang pasir 

besi di Desa Garongan.  

2. Teori Konflik 

a. Definisi Konflik 

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakterstik yang 

beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial 

dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, 

serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah 

yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai 

perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak 

terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, 

konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat 

memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2). 

Teori konflik yang sejalan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah konflik berdasarkan perbedaan kepentingan 

ekonomi. Konflik sangat melekat di masyarakat. Konflik itu 

sendiri tidak memandang status atau tatanan dalam lingkup sosial. 
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Ekonomi sangat memicu terjadinya konflik yang terjadi di dalam 

masyarakat. Perbedaan kepentingan antara masyarakat Garongan 

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo dengan pemerintah 

yang menunjuk investor untuk melakukan penambangan pasir 

besi. 

Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak 

memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat 

integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, 

maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi 

pihak lain bersifat kaku dan menetap (Dean G. Pruit, 2004; 27). 

Ketika terjadi suatu konflik dalam suatu masyarakat proses 

konsiliasi perlu di pertimbangkan jangan sampai terjadi kekerasan 

yang dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik.  

Sejalan dengan teoritis konflik pada umumnya yang 

berlawanan dengan pendirian teori fungsionalisme struktural. 

Dahrendorf memandang masyarakat selalu berada dalam proses 

perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus 

diantara unsur- unsurnya. Setiap elemen- elemen yang ada dalam 

masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. 

Sehingga selalu terdapat konflik dan pertikaian dalam sistem 

sosial. Kekuasaan mempunyai peran sentral dalam 

mempertahankan ketertiban masyarakat. Keteraturan yang ada 
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merupakan paksaan pihak yang berkuasa kepada pihak yang 

dikuasai. 

Menurut Dahrendorf masyarakat mempunyai sisi ganda, 

konflik dan konsensus yang menjadi persyaratan satu sama lain. 

Tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus. Konflik tidak akan 

lahir tanpa adanya konsensus sebelumnya. Konsep konsensus 

menurut teori konflik merupakan ketidakbebasan yang 

dipaksakan, bukan hasrat untuk stabil sebagaimana menurut teori 

fungsionalisme. Hal ini posisi sekelompok orang dalam struktur 

sosial menentukan otoritas terhadap kelompok lainnya (otoritas 

berada di dalam posisi). Kepentingan dikategorikan Dahrendorf 

menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata (Novri 

Susan; 2010: 49). 

Dilain pihak, konflik dapat menciptakan konsensus dan 

integrasi. Oleh sebab itu, proses konflik sosial merupakkan kunci 

adanya struktur sosial. Dahrendrof berpendapat bahwa di dalam 

setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat 

ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan 

dan yang tunduk pada struktur itu (Poloma; 2007: 135-136). 

Kekuasaan memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang 

dikuasai, sehingga di dalam masyarakat terdapat dua pihak yang 

saling bertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. 
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b. Jenis Konflik 

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan 

berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat 

dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang 

terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah 

konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes 

(Conflict of interest), konflik realitas dan konflik non realitas, 

konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut 

bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55). Berbagai macam jenis 

konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian yang akan 

diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan.  Jenis konflik 

menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, 

melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. 

Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan 

oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi 

sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi. 

Konflik ekonomi terjadi karena perbutan sumber-sumber 

ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam 

bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dan 

perusahaan perkebunan, antara anggota masyarakat dan lembaga 

pemerintahan, atau antara anggota masyarakat lainnya. Konflik 

ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di suatu daerah 
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dan anggota masyarakat di daerah lainnya mengenai hak wilayah 

ekonomi (Wirawan;2010:55-69). 

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik 

yang berkonflik, yaitu (Wirawan; 2010: 116) 

1) Konflik vertikal 

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang 

dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun 

kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal 

adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh 

pemerintah terhadap rakyat. 

2) Konflik horizontal 

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara 

individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang 

relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu 

atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, 

tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. 

c. Faktor Penyebab Konflik 

Konflik memiliki sebab yang melatarbelakangi adanya 

konflik atau pertentangan (Wiese dan Becker, dalam Soekamto, 

2006:91): 
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1) Perbedaan antara individu-individu 

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan 

bentrokan antara mereka. 

2) Perbedaan kebudayaan  

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula 

dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang 

pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. 

3) Perbedaan kepentingan 

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok 

merupakan sumber lain dari pertentangan. 

4) Perubahan sosial 

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk 

sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. 

Apabila dilihat dari konflik penambangan pasir besi di 

Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo 

ini masuk dalam kategori konflik yang diseabkan oleh 

perbedaan kepentingan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Hocker dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang 

terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa 

juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, 
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tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak 

terjadi dalam dunia politik dan bisnis(Wirawan; 2010: 8).   

Sebab- sebab terjadinya konflik antara lain (Diana 

Francis: 2006: 29): 

1) Komunikasi 

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa 

yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.. 

2) Struktur. 

Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau 

sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan 

sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua 

atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk 

mencapai tujuan mereka. 

3) Pribadi. 

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi 

dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan 

dalam nilai-nilai persepsi. 

Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para 

pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat 

dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan 

menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-
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faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk 

menggerakan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi 

secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat 

menimbulkan terjadinya konflik. Berikut ini adalah kondisi 

obyektif yang bisa menimbulkan konflik(Wirawan;2010: 

7-13). 

1) Tujuan yang berbeda dkemukakan oleh Hocker dan 

Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat 

konflik mempunyai tujuan yang berbeda. 

2) Komunikasi yang tidak baik, komuikasi yang tidak baik 

seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. 

Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik 

misalnya,distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan 

bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti 

oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. 

3) Beragam karakteristik sosial, konflik dimasyarakat 

sering terjadi karena anggotanya mempunyai 

karakteristik yang beragam; suku, agama, dan ideologi. 

Karakteristk ini sering diikuti dengan pola hidup yang 

eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan 

konflik. 
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4) Pribadi orang, dalam hal ini konflik terjadi karena 

adanya sikap curiga dan berpikiran negatif kepada orang 

lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, 

kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin 

menang sendiri. 

5) Kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan yang 

berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang 

sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. 

Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku 

manusia. Jika kebutuhan orang terhambat, maka bisa 

memicu terjadinya konflik (Wirawan:2010: 7-13). 

d. Tipe Konflik 

Dalam suatu konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, 

perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri atas tanpa 

konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan 

(S.N Kartikasari: 2001: 6); 

a) Tanpa konflik, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup 

damai itu lebih baik, jika mereka ingin agar keadaan ini terus 

berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, 

memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola 

konflik secara kreatif. 
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b) Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 

kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. 

c) Konflik terbuka, adalah yang berakar dari semangat nyata, 

dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar 

penyebab dan berbagai efeknya. 

d) Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak 

berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai 

sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.   

e. Akibat Konflik  

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, 

antara lain (Wirawan: 2010: 106-109): 

1) Bertambahnya solidaritas/in-group 

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, 

solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan 

tambah erat. 

2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok 

Hal ini terjadi apabla timbul pertentangan antar golongan 

dalam suatu kelompok. 

3) Adanya perubahan kepribadian individu 

Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan 

dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan 

mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental. 
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4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia 

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan 

akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-

raga manusia. 

5) Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak 

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 

Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat 

tidak sejalan.  

f. Manajemen Konflik 

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku 

tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka 

membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku 

orang orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai 

gaya manajemen konflik (Wirawan: 2010: 134). 

1) Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui 

pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang 

lebih lemah. Misalnya, sistem pemerintahan totalitarian. 

2) Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak 

yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar 

tercapai suatu penyelesaian. Misalnya, perjanjian genjatan 

senjata antara dua negara. 
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3) Arbitrasi, yaitu terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih 

tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Misalnya, 

penyelesaian pertentangan antara karyawan dan pengusaha 

dengan serikat buruh, serta Departemen Tenaga Kerja sebagai 

pihak ketiga. 

4) Mediasi, seperti arbitrasi namun pihak ketiga hanya penengah 

atau juru damai. Misalnya, mediasi pemerintah RI untuk 

mendamaikan fraksi-fraksi yang berselisih di Kamboja. 

5) Konsiliasi, merupakan upaya mempertemukan keinginan-

keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya 

suatu persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap 

menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mengundang 

perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan 

pemogokan. 

6) Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang 

resmi. 

7) Stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan 

mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian keduanya sadar 

untuk mengakhiri pertentangan. Misalnya, persaingan antara 

Blok Barat dan Blok Timur. 
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8) Ajudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. 

Misalnya, persengketaan tanah warisan keluarga yang 

diselesaikan di pengadilan (Soekanto; 1999: 84). 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

penulis adalalah penelitian Nurfatimah mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Sosiologi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta (2011). Dengan judul “Konflik Sosial dalam Penataan 

Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Kretek Bantul”. Penelitian ini 

dilaksanankan pada tahun 2011.  

Tujuan utama peneliti ini karena warga sekitar resah dan kawatir 

dengan nasib mereka mendataang karena penataan kawasan pantai 

Parangtritis yang dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat setempat. Lahan yang akan digusur merupakan 

tempat tinggal warga sekitar dan tempat berjualan untuk meningkatkan 

ekonomi. 

Persamaan terdapat pada tema obyek kajiannya, yakni konflik 

secara horizontal serta vertikal. Persamaan yang lainnya adalah sama-

sama membahas mengenai konflik masyarakat sekitar dengan 

pemerintah yang akan melakukan relokasi lahan. Metode juga 

menggunakan kualitaif dengan tehnik sampling purposive 
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Sampling.Persamaan lain adalah lebih memberatkan pada aspek 

konflik horizontal. 

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada jenis 

kelompok yang akan dikaji, yakni jika penelitian di atas mengkaji 

tentang kelompok pedagang dan pemerintah. Penelitian Nurfatimah 

lebih memfokuskan pada konflik penataan lahan wisata yang dapat 

berdampak pada penggusuran tempat tinggal dan tempat dagang, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan yaituantara 

kelompok masyarakat petani,yang lahan pertaniannya akan dijadikan 

penambangan pasir besi yang terjadi  di Desa Garongan Kecamatan 

Panjatan Kabupaten Kulon Progo, yaitu masyarakat dengan 

penambang pasir besi. 

2. Penelitian yang sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

penulis adalah penelitian milik Nino Heri Setyoadi (2003), mahasiswa 

Jurusan Sosiologi UGM dengan judul “Konflik dan Resolusi Konflik 

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Studi Konflik PSHD di BKPH 

Bringin Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini mengkaji tentang 

terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat sekitar dengan 

pemerintah. Masyarakat sekitar adalah pengelola hutan untuk 

meningkatkan ekonomi. Pihak perhutani mempunyai kepentingan 

untuk mengeksploitasi hutan guna meningkatkan pendapatan negara 
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dan melindungi hutan dari penebangan liar atau eksploitasi besar-

besaran oleh masyarakat sekitar. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang konflik antara masyarakat dengan pemilik lahan. Konflik ini 

sama-sama merambah pada aksi kekerasan dan aksi demonstrasi yang 

dilakukan masyarakat pada pemerintah. Tujuan relokasi lahan sama-

sama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Teknik pengumpulan 

data sama-sama menggunakan purposif sampling dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil secara 

maksimal. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek kajiannya. Pada 

penelitian Nino lebih mengkaji tentang konflik hutan milik pemerintah 

yang merambah sampai ke kriminalitas, sedangkan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang konflik masyarakat 

Garongan kecamatan Panjatan sampai mana konflik itu terjadi dan 

faktor penyebab konflik itu sendiri. 

C. Kerangka Berpikir 

Semua jenis penelitian pasti diperlukan kerangka pikir sebagai 

pijakan dalam menentukan arah penelitian, hal ini menghindari terjadinya 

perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak 

terfokus. Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai 

berikut: 



28 

 

 
 

Kehidupan masyarakat banyak terdapat perbedaan. Perbedaan 

tersebut telah memunculkan berbagai perbedaan kepentingan sehingga 

menimbulkan konflik. Konflik sering kali terjadi baik antar individu, antar 

kelompok maupun antar pemerintah. Konflik dalam penelitian ini adalah 

awal mula terjadinya konflik di Desa Garongan Kecamatan Panjatan ini 

disebabkan lahan yang biasa dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat 

setempat dijadikan proyek penambangan pasir besi oleh 

pemerintah.Rencana pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo. Proyek pemerintah 

ditanggapi oleh PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) selaku investor yang akan 

melakukan penambangan pasir besi. 

Program yang direncanakan oleh pemerintah tersebut mendapatkan 

pertentangan dari masyarakat sekitar. Hal ini masyarakat Garongan 

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo dengan, dan Pemerintah 

Daerah (PEMDA) yang bekerja sama dengan PT Jogja Magasa Iron (PT 

JMI). Pertentangan masyarakat ini sampai banyak menimbulkan 

anarkisme atau pengrusakan yang dilakukan masyarakat yang menentang 

penambangan pasir besi ini di gedung DPRD. Masyarakat itu menolak 

penambangan pasir besi karena lahan tersebut adalah lahan pertanian 

masyarakat sekitar. Tahap selanjutnya akan membahas dinamika konflik 

yang terjadi yang di dalamnya mengacu faktor-faktor penyebab konflik, 

pro dan kontra rencana penambangan, dan dampak konflik. Bentuk 
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konflik akan membahas semua bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam 

rencana penambangan pasir besi. Untuk lebih jelasnya seperti bagan 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

Konflik 

Masyarakat 
Pemerintah Daerah 

(PEMDA)dan PT JMI 

 

Dampak  

Konflik  

Penambangan  

Pasir besi 

 

Faktor 

Penyebab 

Konflik   

Bentuk-bentuk  

Konflik 


