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BAB 3 

MANAJEMEN KONFLIK DALAM GEREJA  

 

 

3. 1. Pendahuluan 

Semua sistem sosial akan berhadapan dengan konflik, oleh karena itu setiap 

anggota perlu belajar manajemen konflik. Konflik menjadi pemicu tinggi rendahnya tensi 

dalam sebuah sistem sosial, dimana kadar konflik yang tepat dapat menyehatkan tetapi 

kadar yang berlebih ataupun kurang akan berakibat buruk bagi sistem sosial tersebut. 

Dengan demikian, sifat negatif dan positif  dari suatu konflik tergantung pada bagaimana 

cara mengelolanya. 

Sebagai sebuah sistem sosial, gereja juga tidak dapat terhindar dari konflik, baik  itu 

konflik antarpribadi, antarkelompok, antar-organisasi maupun dalam diri pribadi (konflik 

antarperan,dalam peran, peran orang). Maka tidak berlebihan jika gereja memberi perhatian 

khusus pada manajemen konflik dalam gereja.  

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang manajemen konflik dalam gereja yang 

ditawarkan oleh Hugh F. Halverstadt. Tetapi sebelum membahasnya secara lebih 

mendalam, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan 

manajemen konflik sebagai berikut: 

 

3.2. Konflik 

Konflik adalah sesuatu pertentangan yang dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja 

dan di mana saja. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik. Secara umum, alasan-

alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga.  
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Pertama, adanya wilayah yang terancam atau disengketakan. Wilayah yang 

dimaksud di sini dapat berupa fisik, psikis, atau spiritual. Ketika seseorang merasa wilayah-

wilayah mereka ini terusik, ini dapat mempengaruhi relasi, kesejahteraan, posisi, nilai atau 

keyakinan. Alasan yang kedua, harapan yang tidak terpenuhi. Dalam menjalin relasi, semua 

orang mencari perannya melalui harapannya sendiri harapan dari orang lain, tebakan, dan 

perjanjian. Kadang orang lain mengharapkan hal-hal tertentu dari kita dan kadang 

sebaliknya. Namun hal ini kadang memicu terjadinya konflik karena sering harapan yang 

diinginkan tidak realistis atau tidak diklarifikasi terlebih dahulu, sering juga terjadi pihak 

yang satu tidak bertindak seperti yang diinginkan oleh pihak yang lain. Misalnya, perbedaan 

harapan peran antara suami dan isteri, anak tidak tumbuh sesuai harapan orangtua atau 

sebaliknya, pendeta yang tidak dapat bertindak sesuai keinginan jemaat, dan jemaat tidak 

merespon dan bertindak seperti yang pendeta harapkan. Ketiga, perubahaan orang-orang dan 

keadaan. Setiap orang dan segala hal di dunia ini mengalami perubahan, perubahan ini 

memberi kesempatan bagi konflik. Relasi dengan orang lain terpengaruhi, wilayah yang 

didirikan terancam, harapan berubah. 
1
Alasan-alasan ini juga yang menjadi cikal bakal 

beragamnya versi definisi konflik. 

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, konflik adalah sebuah proses 

yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi 

secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi perhatian atau 

kepentingan pihak pertama.
2
 

                                                 
1
 Donald C. Palmer, Conflict Management Creatively: A Guide For Missionaries and Christian Workers          

    (California: William Carey Library, 1990),7-8. 
2
 Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,  

    2008), 173. 
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Soerjono Soekanto mendefinisikannya sebagai suatu proses sosial individu atau 

kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang 

disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
3
 

Sedangkan Gilin dan Gilin melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi 

sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah sebuah proses interaksi 

sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan dan 

perilaku.
4
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala hal dapat menjadi pemicuu 

terjadinya suatu konflik, bahkan yang terlihat sepele.  

Meski konflik selalu lebih sering diartikan secara negatif karena wujudnya yang  

identik dengan kemarahan dan pertengkaran, konflik juga dapat menjadi sesuatu yang 

konstruktif  jika dapat dikelola dengan benar.  

Seperti yang dikemukakan oleh Berghe, bahwa konflik memiliki fungsi. Pertama, 

sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi 

dengan kelompok lainnya. Ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. 

Keempat, berfungsi sebagai komunikasi. Terjadi komunikasi antara pihak-pihak yang jarang 

bahkan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya. 
5
 

Berdasarkan sifat yang dimilikinya, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik 

fungsional dan konflik disfungsional. 

Konflik fungsional adalah konflik yang bersifat emosional dan melibatkan 

ketidaksesuaian yang destruktif. Sifat alaminya lebih cenderung saling mengalahkan. 

                                                 
3
  Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA kelas XI (Esis, 2006), 54. 

4
  Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA kelas XI, 55. 

5
 Yesmill Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2008) 70.  
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Konflik ini dianggap sebagai konflik yang menguntungkan dalam organisasi, karena 

memicu persaingan kualitas kerja dan memunculkan ”ketidaksepahaman yang sehat.”
6
 

Sedangkan konflik disfungsional merupakan kebalikan dari konflik fungsional. 

Konflik ini meliputi segala konfrontasi atau interaksi dalam kelompok yang merugikan atau 

menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Konflik ini mengikis kerjasama dan 

menghilangkan rasa saling percaya antara anggota organisasi.
7
 

Sifat dan fungsi konflik di atas tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan dampak 

dari bagaimana respon dari pihak-pihak yang berkonflik. Baik atau buruknya suatu konflik 

ditentukan dari bagaimana menangani konflik tersebut.  

Secara umum, dikenal beberapa istilah untuk menyelesaikan konflik. Pertama, 

pencegahan konflik yaitu usaha yang bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam 

konflik. Kedua, penyelesaian konflik uang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui 

persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan (manajemen) konflik yang bertujuan untuk 

membatasi atau menghindari kekerasan dengan cara mendorong pihak-pihak yang terlibat 

konflik agar berperilaku positif. Keempat, resolusi konflik yang bertujuan menangani sebab-

sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di 

antara kelompok yang bermusuhan. Kelima, Transformasi konflik yang mengatasi sumber-

sumber sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber 

perbedaan menjadi kekuatan positif.
8
 

Manajemen konflik menjadi salah satu cara yang sering dipilih dalam mengatasi 

konflik. 

                                                 
6
 Patricia Buhler, Alpha Teach Yourself : Management Skills dalam 24 Jam (Jakarta: Prenada Media,  

    2004),158. 
7
 Gibson, Ivancevich dan Donnely, Organisasi (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 439. 

8
 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik (Yogyakarta: LKIS, 2005), 288. 
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3.3. Manajemen konflik 

Manajemen konflik adalah usaha menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan dan strategi yang sesuai. Pada umumnya, terdapat 

lima jenis pendekatan dan tiga jenis strategi yang sudah dikenal secara umum dalam 

memanajemen konflik: 

Pendekatan dalam manajemen konflik lebih dikenal dengan istilah gaya. Adapun 

kelima gaya tersebut adalah sebagai berikut:
9
 

Kolaborasi (kerjasama) adalah gaya menangani konflik sama-sama menang. Gaya 

ini mengutamakan pertukaran informasi guna melihat sedalam mungkin semua perbedaan 

dan mencari pemecahan yang disepakati semua pihak. Gaya ini erat kaitannya dengan 

metode memecahkan persoalan dan paling efektif untuk persoalan yang kompleks. 

Mengikuti kemauan orang lain (memuaskan) adalah gaya yang menilai orang lain 

lebih tinggi dan memberikan nilai rendah pada diri sendiri. Gaya ini berguna bagi pemimpin 

perusahaan yang tidak begitu yakin akan posisinya dan khawatir telah berbuat kesalahan. 

Dengan cara ini, dia secara pasif menerima kekuasaan orang lain, mengulur waktu untuk 

melihat perkembangan keadaan,  dan  mencari alternatif pemecahan. Bila digunakan secara 

efektif, gaya ini dapat menjalin hubungan yang baik. Tetapi jika tidak, akan membuat orang 

berpikran negatif seperti ”silakan perlakukan saya dengan sekehendak hati.” 

Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri) adalah gaya yang menitikberatkan 

pada kepentingan pribadi. Bila suatu persoalan penting, gaya ini akan memaksa pihak lain 

untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Gaya ini bisa 

reaksioner karena didasarkan keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri. Gaya ini dapat 

                                                 
9
 Peg Pickering, How to Manage Conflict : Kiat Menangani Konflik, Jadikan Konflik Sebagai Kesempatan   

    untuk Maju (Esensi, 2006), 39-43. 
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efektif jika didukung dengan perbedaan besar dalam pengetahuan, seperti kelengkapan 

penyajian data, menimbang berbagai persoalan,  memberikan nasihat yang jitu, dan 

menggerakkan langkah nyata dalam konflik. Gaya ini juga sering dikaitkan dengan sikap 

preman dan kekerasan. 

Gaya selanjutnya adalah menghindari, dalam gaya ini yang dipentingkan adalah 

sikap jangan merusak suasana. Gaya ini menjadi gaya yang negatif karena melemparkan 

penyelesaian masalah pada orang lain dan mengesampingkan masalah. Menarik diri dan 

mengulur waktu adalah dua aspek yang sangat kuat pada gaya ini. Tetapi mengulur waktu 

tanpa tindakan nyata hanya akan membuat kesal pihak lain dan membuat konflik berlanjut 

kembali. 

Gaya terakhir adalah gaya kompromi, yaitu gaya yang berorientasi pada jalan 

tengah karena setia orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan diterima. Dalam prakteknya, 

gaya ini sangat memerlukan keahlian bernegoisasi karena keahlian ini akan mendorong 

pihak-pihak yang terlibat untuk tawar-menawar mencapai kesepakatan. Gaya ini sangat 

efektif jika kedua pihak sama-sama benar, tetapi akan memberi penyelesaian yang keliru 

jika salah satu pihak tidak benar. Gaya ini dapat diterapkan pada konflik tahap satu dan 

kedua (awal) tetapi tidak untuk tahap yang selanjutnya karena akan membuat pihak yang 

terlibat merasa disuruh mengalah. 

Selain pendekatan atau gaya, manajemen konflik juga membutuhkan strategi. 

Terdapat tiga strategi yang umum digunakan.
10

 

Pertama, strategi menang-kalah. Strategi ini mengharuskan adanya solusi bagi 

pihak-pihak yang berselisih, yang membuat salah satu pihak harus kalah. Tetapi 

penyelesaian konflik melalui strategi ini sering tidak tuntas karena sangat sedikit dari pihak 

                                                 
10

 Patricia Buhler, Alpha Teach Yourself,  161. 
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yang kalah yang merasa puas, rasa ini memicu rasa tidak suka, marah, dendam, dan akhirnya 

konflik terjadi lagi. 

Kedua, strategi sama-sama kalah. Strategi ini biasanya digunakan ketika solusi 

cepat dibutuhkan dan tidak ada waktu yang cukup untuk bernegoisasi. Tetapi tentu saja 

solusi ini belum bisa menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. 

Strategi terakhir, strategi sama-sama menang. Strategi ini mengarahkan perhatian 

pada akar permasalahan konflik. Kunci dari strategi ini adalah konsentrasi pada 

pengidentifikasian solusi yang bisa diterima oleh setiap orang. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

rasa saling percaya, dan kemampuan menyimak. Pihak-pihak yang terlibat tidak boleh 

bersikap kompetitif dan berfokus pada kemenangan, melainkan harus memiliki pemikiran 

yang kreatif dan jauh dari konsep menang-kalah. 

Selain ketiga strategi ini, ada juga yang lebih memilih untuk menyerang karakter 

pihak lain yang terlibat dengan cara mendiskreditkan orang tersebut. Tetapi ada juga yang 

memilih menghindari konflik sebagai cara aman. Teknik menghindar yang paling sering 

digunakan adalah teknik pembekuan (mendiamkan masalah yang ada) dan merahasiakan 

permasalahan yang dapat menimbulkan konflik. 

Sikap menghindar atau membuang konflik sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena 

kedua sikap tersebut sudah jelas tidak dapat menyelesaikan masalah. Sikap yang seharusnya 

dikembangkan adalah sikap mengendalikan dan merangsang konflik. Karena seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, kadar konflik yang optimal sangat baik bagi organisasi. 

Yang dimaksud dengan merangsang konflik di sini adalah menciptakan suatu 

situasi yang dapat memicu ide-ide, kreativitas-kreativitas baru, dan memacu semangat setiap 

anggota organisasi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan merombak cara kerja, 
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mengubah prosedur sehingga timbul kesempatan untuk meentang status quo. Membuat 

segala sesuatu tetap sama, dapat menciptakan kepuasaan diri dan dapat menjadi 

disfungsional ketika tingkat konflik menyusut hingga ke tingkat destruktif. Tetapi perlu 

diingat bahwa dalam merangsang konflik juga harus hati-hati, jangan sampai berlebihan dan 

berakibat destruktif bagi organisasi. 

 

3.4. Model manajemen konflik dalam gereja menurut Hugh F. Halverstadt 

Dalam model yang dibuatnya, Halverstadt menggunakan metode tiga langkah. 

Setiap langkah mempersiapkan pengelola menuju langkah berikutnya. Model ini memakai 

bentuk diagram alur (flow-chart) berisi tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut 

keputusan. Berikut ini adalah diagram dari model manajemen konflik Halverstatdt: 
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 Ya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ya 

 

 

      Tidak                                                                       Tidak 

 

 

 Ya 

 

 

 

 

 

 

       Langkah III :                                                                                                                                                 Langkah III : 

      Strategi-strategi                                                                                                                                            Strategi-strategi 

      penyelesaian                                                                                                      Tidak                                             penghalang 

       

 

   Tidak Tidak 

       Ya  

       
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuk 

Konflik laten : 

Ketegangan / oposisi yang 

dirasakan 

Apakah ada 

konflik? 

Langkah 1 : Menjadi seorang pengelola 

1. Memikirkan ulang teologi-teologi batin 

2. Mempraktekkan sikap tegas Kristiani 

3. Menetapkan peranan 

Apakah saya 

akan mengelola 

prosesnya ? 

Reaktif / melawan 

Menyangkal / lari 
Keluar 

Langkah 1I : Menilai konflik 

1. Mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual 

2. Menilai rasio kekuatan dan orientasi etis para pihak 

terlibat 

 

Apakah ada 

kemungkinan 

menang-menang ? 

Apakah para pelaku 

saling melepaskan 

diri? 

Apakah 

masalah 

utamanya? 

Memperantarai / 

memediasi 

hubungan 

 

1. Bangun aturan 

dasar dan 

prosedur untuk 

sifat tegas 

2. 2.  Identifikasi 

kejadian-

kejadian kritis 

3. Pahami pola 

destruktif 

4. Rumuskan 

hubungan yang 

konstruktif 

Merundingkan 

masalah 

 

1. 1.  Aturan dasar 

perjanjian 

2. 2. 

Mengidentifikasika

n kepentingan 

3. Menentukan 

perbedaan 

4. Lahirkan pilihan 

5. Rumuskan  

     pemecahan   

     menang-menang 

6. Bertanggungjawab  

     pada pengamat 

Mencegah interaksi 

 

 

1. Galang kekuatan para 

pengamat 

2. Buat perjanjian 

tentang kerahasiaan 

dan prosedur 

3. Identifikasikan 

perilaku destruktif 

4. Bangun penghalang 

5. Informasikan para   

     pelaku konflik 

Mengubah konteks 

 

1. Galang kekuatan 

para pengamat 

2. Buat perjanjian 

aturan dasar dan 

prosedur 

3. Rumuskan etika 

kriteria 

pertarungan 

curang / jujur 

4. Identifikasikan 

faktor-faktor 

pertarungan jujur 

/ curang 

Melatih para pelaku 

 

1. Identifikasikan 

kecenderungan 

pertarungan jujur 

2. Identifikasikan 

kecenderungan 

pertarungan curang 

3. Rumuskan ulang 

perilaku pertarungan 

jujur 

4.  Melatih perilaku   

     pertarungan jujur 

5. Melaksanakan perilaku  

      pertarungan jujur 

6. Laporkan peringkat 

etis saja 

    saja 

Apakah 

penyelesaian 

menang / kalah 

dicegah? 

Apakah konflik 

terpecahkan? 

Keluar 

Keluar 

Arbitrase pihak ketiga 

atas nama pengamat 
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3.4.1. Langkah Pertama : Menjadi pengelola konflik 

 

 

 

 

 

 Ya 

  

 

 

          Ya 

                                           ?                                                               Tidak 

 

 

       Ya 

 

1. Tugas pertama : Memikirkan kembali Teologi Perasaan Batin tentang         

     konflik 

Perasaan dapat mendeteksi ketegangan yang terjadi antar beberapa pihak, perasaan 

juga dapat menjadi salah satu cara untuk menentukan hal-hal apa saja yang dipelajari, 

dipercaya dan dipikirkan ketika usia masih terlalu muda untuk memilih atau menguji apa 

yang harus dipercayai dan dipikirkan.
11

  

Menurut Halverstadt, setiap orang memiliki teologi perasaan batin tentang konflik, 

yaitu sebuah teologi berupa gagasan-gagasan yang didasarkan pada perasaan tentang 

konflik
12

 yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman konflik seseorang yang dialami 

atau dilihatnya sejak dilahirkan sampai usia sepuluh tahun.  

                                                 
11

 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2001),  29. 
12

 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja, 294. 

Masuk 

Konflik laten : 

Ketegangan / oposisi 

yang dirasakan 

Apakah ada 

konflik? 

Langkah 1 : Menjadi seorang pengelola 

1. Memikirkan ulang teologi-teologi batin 

2. Mempraktekkan sikap tegas Kristiani 

3. Menetapkan peranan 

Apakah saya 

akan mengelola 

prosesnya ? 

Reaktif / melawan 

Menyangkal / lari 



32 

 

Sikap yang diterima dalam pertikaian keluarga (saat masih kanak-kanak)  

mempengaruhi pembentukkan sikap dan keyakinan dasar seseorang tentang konflik.
13

 

Nilai-nilai teologi perasaan batin tentang konflik terbentuk melalui sistem yang dianut 

oleh keluarga dalam menangani konflik, serta perlakuan mereka terhadap anak mereka 

ketika terjadi pertikaian. Hal inilah yang membuat perbedaan sikap dan keyakinan 

tentang konflik pada masing-masing orang.
14

   

Oleh sebab itu, hal pertama yang harus dilakukan dalam memikirkan kembali Teologi 

perasaan batin adalah melihat bagaimana perasaan pribadi tentang konflik-konflik yang 

sedang terjadi.  

Hal ini bisa dikatakan seperti membuka peta dan mempelajari perjalanan perasaan 

batin yang telah dialami. Dalam dunia psikologi, hal ini dikenal dengan pendekatan 

psikodinamis.
15

 Pendekatan ini membantu mencari dan menentukan akar masalah karena 

menganalisis pola-pola konflik, mekanisme pembelaan diri dan kebutuhan psikologis 

awali yang pada umumnya berciri bawah sadar. Misalnya, ada orang yang mempunyai 

perasaan takut dipukul yang secara bawah sadar menjadi akar dari kesulitannya untuk 

serius dalam melakukan tugasnya dan yang mendasari mekanisme pembelaan dirinya. 

Dia sehari-hari nampak bersungguh-sungguh melakukan tugasnya tetapi tidak sadar 

bahwa itu bukanlah sebuah keseriusan melainkan perealisasian dari rasa takut dipukul 

saat tidak mengerjakan tugas saat dia masih kanak-kanak.  

                                                 
13

 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja, 32. 
14

 Hal ini didukung pula dengan teori perkembangan Erik Erikson yang salah satu tahapnya mengemukakan tentang 

perkembangan awal anak-anak pada umur 3-6 tahun mengenai prakarsa versus rasa bersalah. Erikson memandang 

kurun waktu usia tersebut ketika krisis berkembang atas konflik yang terjadi karena adanya prakarsa dalam 

melakukan aktivitas-aktivitas dan penolakan orang lain. Anak-anak itu aktif, dengan pikiran yang memiliki rasa 

ingin tahu dan mungkin membuat mereka berprakarsa melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak atau 

menyakiti. Selama masa ini orang tua menunjukkan ketidaksetujuan dan menggunakan berbagai cara penegakan 

disiplin yang akan membatasi beberapa aktivitas dan dalam proses tersebut menimbulkan rasa bersalah. 

(Lawrence O. Richards, Pelayanan kepada Anak-Anak [Bandung : Yayasan kalam hidup, 2007], hlm. 129-130). 
15

 F. Mardi Prasetya, Psikologi Hidup Rohani 2 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1992), 89. 
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Ringkasnya, seiring pertumbuhannya, tiap orang akan mulai memperoleh teologi-

teologi konflik yang lebih memadai melalui pemahaman terhadap situasi kehidupannya 

dengan perspektif-perspektif  yang  lebih luas. Proses tersebut terus berlanjut hingga 

mereka dewasa dan memberinya kemampuan yang lebih besar dalam berpikir, 

mempertimbangkan dan memahami informasi, serta dapat menangkap dan menerapkan 

konsep-konsep teologis dalam konteks yang jauh lebih luas daripada konteks kehidupan 

keluarganya ketika ia masih kecil.  

Ia akan mampu menyingkapkan berbagai keyakinan (pada masa kecilnya) yang 

menjadi dasar pikiran-pikiran batinnya, yang memberinya kesempatan untuk memilih apa 

yang akan diyakininya sebagai orang dewasa, membuang pikirannya yang kekanak-

kanakan tanpa kehilangan sikap keterbukaan dan rasa percaya diri seperti seorang anak 

kecil. Pemikiran ulang seperti ini akan memperdalam dan memperluas pemahamannya 

dan membantunya bertumbuh menuju kedewasaan kristen.
 16

 

Melihat hal ini, maka setiap orang harus belajar untuk memahami perasaan mereka, 

dengan cara menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk menemukan sejauh mana 

perasaan-perasaan tersebut muncul dari pesan-pesan masa lalu atau keadaan-keadaan 

masa kini, sehingga memperoleh kemampuan untuk membedakan realitas masa kini dan 

proyeksinya ke dalam realitas.  

Hal ini dapat juga diaplikasikan dalam kehidupan bergereja. Untuk mengetahui hal 

yang melatarbelakangi sikap gereja dalam menghadapi konflik, maka gereja harus 
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memperhatikan kembali perspektif-perspektif iman, yang merupakan pesan-pesan dari 

”keluarga iman gereja” di masa lalu.  

Tanpa gereja sadari, sebenarnya perspektif-perspektif tersebut masih memiliki peran 

yang sangat penting dalam membentuk cara pandang dan tindakan gereja masa kini. 

Perspektif-perspektif tersebut meliputi:
17

  

a. Penciptaan manusia dan pengalaman konflik 

Konteks perspektif  kristiani tentang penciptaan manusia menunjukkan tiga makna 

iman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami hal tersebut. Pertama, orang 

kristen percaya bahwa dunia ini dan segala isinya diciptakan baik adanya. Kedua, orang 

kristen percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah untuk menjadi 

penatalayan yang bertanggungjawab atas ciptaan Allah yang baik tersebut. Ketiga, orang 

kristen percaya bahwa manusia dirancang sebagai spesies yang harus saling tergantung, 

atau sebagai makhluk sosial. 

Karena sifat manusiawi diciptakan baik, maka tidak ada sifat kemanusiaan yang cacat 

atau kelas dua. Hak cipta Allah pada kemanusiaan manusia menjadi hak universal sejak 

lahir untuk memiliki kehormatan dan martabat pribadi di antara pihak-pihak yang 

berkonflik.  

 Akan tetapi, konflik sosial tidak dapat dihindari dan telah melekat dalam berbagai 

pengalaman manusia. Hal ini karena manusia memiliki bbagai perbedaan. Perbedaan 

membuat manusia saling mengingatkan diri secara emosional, dan membuat mereka 

saling bergantung untuk bertahan dalam berbagai sistem yang berlaku di lingkungan 

mereka. Tetapi ketika perbedaan-perbedaan tersebut saling bergesekan, terjadilah konflik. 

Dengan demikian, manusia adalah spesies yang sosial dan saling bergantung.  
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 Tetapi di sisi lain, manusia adalah gambar Allah yang memiliki kemampuan rohani 

untuk melakukan transformasi. Mereka dapat melakukan perubahan terhadap hal-hal di 

sekitarnya melalui kemampuan berpikir, membuat konstruksi, menemukan, 

berkomunikasi, belajar, berdoa dan berunding. Kemampuan-kemampuan ini juga 

mengingatkan manusia bahwa ketika mereka bertikai, mereka secara moral 

bertanggungjawab untuk memecahkan konflik. 

b. Dosa manusia dan pengalaman konflik 

Konteks perspektif komunal Kristen menunjukkan dua makna iman bagi 

 pemahaman seseorang tentang konflik. Pertama, orang kristen percaya bahwa batin 

mengandung keyakinan bahwa konflik itu dosa dan bersifat jahat. Tetapi sebenarnya, 

konflik bukanlah dosa melainkan memberikan kesempatan bagi perilaku dosa. 

Kisah-kisah dalam Alkitab (PL dan PB) memperlihatkan bagaimana manusia lebih 

memilih untuk terjerumus dalam perilaku dosa, ketika mereka terlibat dalam konflik. 

Tanpa disadari, segala pengalaman ini membentuk perspektif umat kristen bahwa konflik 

itu dosa.  

c. Penebusan manusia pengalaman-pengalaman konflik 

Terdapat tiga makna iman mengenai penebusan manusia. Pertama, campur  tangan 

Allah berupa penyerahan diri-Nya di dalam Yesus, membuktikan arti ketegasan manusia 

yang sempurna. Kedua, campur tangan Allah berupa penyerahan diri-Nya ini juga 

menunjukkan penggunaan kuasa secara ilahi untuk memelihara dan bukan untuk 

mengendalikan orang lain. Ketiga, penyerahan diri-Nya di dalam Yesus menciptakan 
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situasi baru di mana pihak-pihak itu dapat bertobat dan menantang hasil-hasilnya yang 

jahat. Campur tangan Allah melahirkan pilihan yang  menyelamatkan.
18

  

Kehendak Allah bagi Yesus menunjukkan sikap tegas etis. Yesus memilih untuk mati 

sesuai dengan pilihan-pilihan-Nya bukan berdasarkan pilihan-pilihan  dan wewenang dari 

Pilatus, Sanhedrin dan massa. Yesus bersikap tegas tentang keadaan duniawi-Nya, bukan 

menjadi korban keadaan-keadaan tersebut. Pilihan-Nya menunjukkan bahwa kerendahan 

hati yang sejati bukanlah ketidakberdayaan melainkan ketegasan sikap. 

Melalui hal tersebut, gereja dapat mengambil pelajaran bahwa kuasa manusia terdiri 

atas pengetahuan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keadaan-keadaan mereka, 

tetapi mereka memiliki pilihan-pilihan sebagai tanggapan-tanggapan terhadap keadaan-

keadaan tersebut. Pilihan-pilihan ini dapat ditemukan bila seseorang menerima 

ketidakmampuannya untuk mengendalikan realitas.  Kesadaran akan keterbatasan 

kemampuan, membuat mereka lebih bijak dan tegas dalam menggunakan kuasa mereka. 

Pada akhirnya, melalui ini, pihak-pihak Kristen yang terlibat konflik dapat menjadi 

pribadi-pribadi yang realistis dan berani serta bertanggungjawab. 

Dengan demikian setiap orang bertanggungjawab untuk membangun kesadaran 

pribadi dan sikap mengendalikan emosi sehingga membangun sikap yang menghargai 

baik itu pada orang lain maupun diri sendiri dan pada akhirnya meningkatkan kekuatan 

pribadi untuk lebih berani dalam melihat situasi dan mengambil keputusan.
19

 

d. Komunitas manusia dan pengalaman-pengalaman konflik 

Terdapat tiga makna iman tentang konflik dalam sebuah konteks perspektif komunal 

kristiani tentang komunitas manusia yaitu: nilai konflik sebagai sarana yang perlu untuk 
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membangun komunitas manusia sejati, hakikat komunitas iman sebagai gabungan 

berbagai perbedaan, dan kuasa penebusan dari aturan-aturan komunal untuk memulihkan 

keutuhan pribadi pihak-pihak yang bertikai.
20

  

Melalui konflik-konflik yang konstruktif, universalitas dan komunitas Kristen 

diwujudkan. Gereja perdana membuktikan bahwa melalui pertikaian-pertikaian, mereka 

dapat menjembatani latar belakang etnis, kelas, bahasa, dan keagamaan mereka yang 

berbeda dalam mewujudkan kesatuan di dalam Kristus. Yang terjadi di sini adalah 

perpaduan perbedaan, bukan suatu homogenisasi perbedaan. 

Di sini terlihat tujuan moral dari telibatnya gereja dalam konflik yaitu untuk 

menginvestasikan diri dalam kebaikan pada orang lain dan bukan pengorbanan diri bagi 

kebaikan orang lain. 

Kehidupan yang bersifat komunal ini menjadi kekuatan besar dalam menghalangi 

perilaku destruktif  dan memicu perilaku-perilaku konstruktif dalam berbagai situasi 

konflik. 

e. Pemenuhan manusiawi dan pengalaman-pengalaman konflik 

Konteks perspektif komunal kristiani mengenai penggenapan manusiawi, 

menunjukkan suatu makna besar bagi pemahaman diri seseorang tentang konflik. Dalam 

perspektif ini, konflik-konflik sosial dipandang  sebagai pertarungan antara pemerintahan 

Allah dan dominasi kuasa-kuasa yang mengagungkan diri sendiri. Dalam keadaan ini 

akan terlihat bagaimana penggunaan kekuasaan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam 

ketaatan kepada pemerintahan Allah, gereja melakukan pertarungan adil demi perubahan 

sosial yang mencapai syallom Allah.
21
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Menurut Halverstadt, era manusia adalah ”sementara.” Halverstadt menjelaskannya 

dalam dua pengertian, yaitu suatu masa antara dan suatu masa sulit. Pada satu pihak, 

manusia berhadapan dengan konflik-konflik dalam suatu masa antara intervensi Allah di 

dalam Yesus dan suatu masa penggenapan intervensi tersebut pada akhir zaman. 

Sementara di pihak lain, seseorang mengelola konflik dalam masa perjuangan yang intens 

antara kuasa ketegasan pengorbanan diri Allah yang menyembuhkan untuk umat manusia 

dan kuasa mematikan dari dorongan-dorongan sosial yang kompulsif untuk memperoleh 

kemenangan dengan mengorbankan orang lain.
22

 Pihak-pihak Kristen yang bertikai 

terpanggil untuk menggemakan dan mencerminkan keutuhan Allah dalam konflik, pada 

suatu rangkaian kesatuan dari kekerasan dalam keluarga sampai kekerasan internasional.  

Melihat bagaimana perspektif-perspektif iman tersebut mempengaruhi sikap gereja 

dalam menghadapi konflik, gereja seharusnya memikirkan kembali teologi-teologi 

perasaan batin mereka. Kegiatan ini melibatkan upaya pembaharuan kebiasaan, berbagai 

keyakinan batin dan ide yang tidak pernah diuji dengan pesan-pesan Kristen yang 

memadukan perspektif-perspektif Kristen yang lebih luas.  

Untuk itu, masing-masing pribadi harus belajar melakukan percakapan batin dengan 

dirinya sendiri; mulai mengambil pikiran-pikiran yang telah mereka temukan dari 

kehidupannya dan mempertimbangkan bagaimana semuanya itu diperkuat dan diperluas 

oleh perspektif-perspektif  kristen yang lebih luas. 

Dengan begitu, setiap pribadi dapat memperbaharui pemikirannya yang telah 

terdistorsi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih dewasa tentang makna kitab suci. 

Pembaharuan ini merupakan bagian dari percakapan batin dalam persiapan pribadi untuk 

mengelola berbagai situasi konflik.  
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Tentu saja, kegiatan memikirkan ulang teologi perasaan batin ini membutuhkan 

banyak waktu, karena setiap pribadi butuh waktu yang berbeda untuk penyesuaian 

terhadap pikiran-pikiran yang baru.  

Terkadang pikiran-pikiran tersebut membuat pribadi orang yang melakukannya 

merasa ragu apakah hal yang dilakukannya ini benar atau salah. Oleh sebab itu, 

bimbingan rohani dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan orang lain sehingga setiap 

pribadi memiliki kemampuan untuk menyaring pikiran-pikiran baru dan secara sadar 

mempertimbangkan perspektif-perspektifnya, sampai menemukan mana yang baik dan 

benar bagi pribadinya.  

Tetapi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi konflik yang 

sedang dihadapi, mencari dan mengelola kekuatan atau potensi yang ada di dalam diri, 

dan memahami struktur dari konflik yang terjadi.
23

  

Setelah melalui tahap ini, langkah selanjutnya adalah merefleksikan langkah pertama 

dengan cara berlatih untuk bertindak dengan setia. Pada tahap ini, setiap orang berupaya 

memperbaharui tindakan-tindakannya untuk disesuaikan dengan keyakinan-keyakinannya 

yang telah diperbaharui. 

 

2.   Tugas kedua : mempraktekkan sikap tegas kristiani. 

Persoalan yang sering dihadapi ketika terjadi konflik adalah bagaimana cara 

menggunakan kekuasaan; apakah secara agresif, manipulatif, atau secara tegas?, sikap  

seperti apa yang harus diambil dalam menghadapi proses menentukan jalan bagi 

masalah-masalah pokok yang dihadapi?.  
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Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan etika ketegasan kristiani sebagai  standar  

berperilaku  antara seorang terhadap yang lain, meliputi: ketegasan pribadi atas hak-

haknya sendiri, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, dan ketegasan bersama bagi 

kebaikan bersama.
24

 

 Secara paradoks, ketegasan diri adalah tindakan penyangkalan diri yaitu 

penyangkalan kemampuan diri sendiri untuk mengendalikan orang lain. Ketegasan 

mengakui batas-batas diri pribadi sebagai makhluk fana. Sikap ini mengambil bentuk 

kesediaan untuk berdiri membela dirinya dalam batas-batas dan keterbatasannya. Untuk 

melakukannya, dibutuhkan kerendahan hati yang  berfungsi untuk memampukan setiap 

pribadi untuk dapat menerima batas-batas tersebut dan nilai-nilai mereka sebagai anak 

Allah. Konstitusi ketegasan rohani adalah kaidah emas: 

Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan 

segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 

Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri adalah sikap tegas. Ketegasan 

mengakui suatu nilai intrinsik bersama bagi semua pihak serta menyerukan investasi diri 

bukan pengorbanan diri sendiri. Ketegasan kristen membawa setiap orang ke dalam 

perjuangan dalam memberi kepada dan memberi bersama orang lain, bukan menyerah 

atau takluk kepada orang lain. Ketegasan sikap kristiani memberikan penghargaan tinggi 

kepada orang lain, membuat perbedaan-perbedaan tajam antara berbagai perilaku dan 

motif para pihak yang terlibat, pandangan dan nilai mereka, keyakinan dan 

ketidakmampuan rohani mereka untuk berkembang. Sikap seperti ini merupakan wujud 

upaya mempraktekkan etika ketegasan kristen untuk menciptakan solidaritas manusiawi, 
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yaitu suatu kebaikan umum bersama yang melayani Allah dalam arti sendiri maupun 

orang lain.  

Etika ketegasan kristiani mengimbangi klaim-klaim penghormatan di antara pihak-

pihak yang bertikai dengan klaim-klaim umat manusia yang lebih luas, tempat pihak-

pihak itu saling tergantung. Makna etika ketegasan kristiani menjadi lebih dari sekedar 

hubungan timbal balik, tapi juga mencakup solidaritas.  Etika ini menganjurkan 

penggunaan kekuasaan dalam cara-cara yang mengimbangi hak-hak seseorang terhadap 

hak-hak orang lain, demi mengupayakan solidaritas kemanusiaan yang universal. 

Tetapi untuk mempraktekkan sikap tegas, diperlukan usaha yang cukup keras 

karena yang dibutuhkan bukan pemahaman kognitif saja melainkan lebih difokuskan 

pada pemahaman diri seseorang yang hakiki yaitu rasa malu atau pengertian tentang nilai 

diri sendiri.  

Orang-orang yang hidup berdasarkan rasa malu tidak dapat menegaskan dirinya 

karena diam-diam mereka menganggap diri mereka lebih rendah dari pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam konflik.  Mereka memandang konflik sebagai kesempatan untuk 

menemukan rahasia tentang kekurangan mereka. Oleh karena itu, pihak-pihak yang hidup 

berdasarkan rasa malu mengalami konflik sebagai kesempatan ketika mereka harus 

membuktikan diri mereka benar, apa pun pengorbanan yang harus dibayar. Secara 

harafiah mereka didorong untuk menjadi benar.
25

 

Konflik menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang lebih unggul.  Para pihak 

yang terlibat dalam konflik takut mengalami kekalahan karena kekalahan dianggap 

sebagai cacat atau tanda kelemahan. inilah bukti bahwa mentalitas yang didasarkan rasa 

malu dalam konflik membentuk perilaku yang kompulsif.  

                                                 
25

 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja, 57. 



42 

 

Ketika terlibat konflik, orang Kristen sering berperilaku agresif atau manipulatif 

karena dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak diuji dan telah menjadi 

kebiasaan sesuai dengan apa yang mereka peroleh di masa kanak-kanak. Sebaliknya, 

perilaku tegas terbentuk karena pengaruh berbagai kepercayaan  kristen  tentang 

kenyataan bahwa Allah mengasihi mereka. Inilah sebabnya, belajar mempraktekkan 

ketegasan Kristen melibatkan refleksi terus-menerus dari keyakinan-keyakinan Kristen 

seseorang.  

Gereja masa kini dituntut untuk mempraktekkan ketegasan kristiani. Ketegasan 

kristiani mencakup belajar bagaimana membela diri bersama orang lain serta berani 

mengambil resiko untuk melakukan kesalahan dan menerima bahwa dirinya tidak 

sesempurna yang dipikirkannya serta bertarung secara tegas demi suatu proses 

konstruktif dalam pengelolaan situasi konflik yang dihadapi. Saat melakukan hal ini, 

tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak-pihak yang didorong rasa malu dapat 

mengeksploitasi dan melukai pihak yang bertindak tegas dalam konflik karena pihak 

yang bertindak tegas identik dengan sikap tidak berupaya mengendalikan orang lain.  

Terkadang sikap seperti ini memberi kesan bahwa mereka yang bertarung dengan 

jujur akan kalah bila berhadapan dengan mereka yang bertarung dengan curang. Untuk 

itu dibutuhkan aturan-aturan komunal sebagai kekuatan-kekuatan tandingan untuk 

memperkecil resiko kecurangan dalam konflik.  

Setelah memulai proses ini, akan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam 

tentang konflik yang sedang dihadapi. Langkah selanjutnya yang harus diambil adalah 

menentukan peranan.    
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 3.  Langkah pertama, tugas ketiga: menentukan peranan 

Dalam berbagai buku tentang pengelolaan konflik, terdapat banyak istilah yang 

digunakan untuk para pihak yang terlibat dalam konflik. Istilah-istilah ini penting karena 

menjelaskan tentang bagaimana cara-cara khas yang digunakan oleh pihak-pihak yang 

bertikai, bagaimana posisi mereka dalam situasi konflik. Beberapa istilah yang sering 

digunakan adalah: 

a.   Prinsipal/para pelaku 

Merupakan orang-orang yang melakukan konflik. Ini adalah konflik mereka dan 

hanya merekalah yang dapat memecahkan masalah-masalah mereka secara 

konstruktif.  Ketika para pihak yang bertikai menjadi para pelaku karena tanggung 

jawab institusional mereka, maka mereka disebut sebagai para pelaku struktural. 

Ketika para pihak yang bertikai menjadi para pelaku karena status mereka, maka 

mereka disebut sebagai para pelaku budaya. Ketika orang menjadi pelaku terutama 

karena keanggotaan ideologis atau kelompok sosialnya, mereka disebut para pelaku 

politik (mewakili mentalitas, sikap, keyakinan, atau ideologi khusus yang 

berkembang dalam komunitas dan sistem denominasi).
26

 

Para pelaku dalam konflik gereja adalah pihak yang mempertaruhkan kepentingan-

kepentingan pribadi  dan perwakilan yang bertabrakan. Perilaku merekalah yang 

menghasilkan siklus buruk atau baik sesudah konflik. 

b.   Para pengamat 

Pengamat dalam konflik gereja adalah pihak yang kepentingan, tujuan, kebutuhan, 

keinginan, dan tanggung jawabnya berkaitan dengan dampak pemecahan konflik di 
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jemaat atau gereja yang menjadi tempat konflik itu berlangsung.
27

 Mereka bukan 

penonton seperti anggapan sesaat jika melihat istilah yang dipakai (pengamat). 

Mereka memiliki kekuatan komunal untuk melindungi pengelolaan konflik. Dalam 

model Hugh, para pengamat memiliki peran yang sangat penting, mereka 

menyediakan manajer dengan kekuasaan untuk membatasi percakapan-percakapan 

yang destruktif di antara para pelaku yang bertikai.  Akan tetapi ini tidak berarti 

bahwa gereja dapat bersikap santai karena masih ada pengamat yang bersikap apatis. 

 

c.   Pihak ketiga 

Merupakan pihak luar yang kepentingannya hanya berkaitan dengan dinamika suatu 

konflik.
28

  Situasi konflik yang rumit dan menyakitkan sering membuat gereja 

mencari orang luar untuk menanganinya. Penanganan konflik menggunakan orang 

ketiga dapat dikatakan tepat ketika pengelolaan konflik dari pihak dalam gereja 

dianggap gagal. 

           d.   Arbiter/wasit 

Arbiter adalah pihak yang kepentingannya terkait hanya pada perbedaan-perbedaan 

yang bertabrakan antara para pelaku. Arbitrase dapat dianggap sebagai pilihan 

terakhir bila berbagai upaya pengelolaan telah gagal.
29

 

Dalam modelnya, Halverstadt melihat para pelaku konflik juga memiliki potensi 

sebagai pengelola konflik. banyak waktu yang dihabiskan untuk merumuskan keputusan-

keputusan bersama. Tetapi dalam prakteknya, para pelaku sering mengalami kesulitan 
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untuk dapat mengesampingkan persoalan dan kepentingan-kepentingan mereka sendiri 

agar dapat menjadi pengelola yang netral.  

Untuk dapat melakukan semua itu, hal yang pertama harus dilakukan adalah 

menentukan peranan pribadi dalam suatu konflik, hal ini dapat dimulai dengan mengenal 

berbagai peranan dari pihak-pihak yang lainnya. Kegiatan ini mengarah pada posisi untuk 

mulai mempertimbangkan situasi konflik dengan membedakan antara para pelaku dan 

para pengamat.  

Sesudah itu, hal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan nama-nama orang 

yang tampaknya adalah pelaku dari masalah yang dipersoalkan. Halangan terbesar ketika 

melakukan hal ini berasal dari diri sendiri. Kebiasaan untuk menganalisis dan 

membuktikan menghalangi tindakan menggunakan intuisi dan menafsirkan keadaan-

keadaan. Tetapi jika seorang pengelola mau membiarkan dirinya bersikap sengaja dan 

bertanggungjawab daripada objektif, dia akan menyadari bahwa menyebutkan para 

pelaku merupakan aspek yang belum tuntas namun cukup berharga untuk mempersiapkan 

diri dalam mengelola suatu situasi konflik. 

Cara yang bermanfaat dalam mengukuhkan pertarungan batin yang jujur adalah 

membuat kontrak dengan diri sendiri sebagai pengelola konflik. Kontrak ini dapat 

membuat dirinya tetap menyadari bahwa dia adalah seorang pengelola konflik. Dia akan 

terdorong untuk mengingat bahwa dirinya terbatas namun juga pribadi yang 

bertanggungjawab yang dapat ikut campur, namun tidak sendirian dalam menghadapi 

konflik yang dihadapinya. 
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3.4.2.    Langkah kedua: Menilai situasi konflik 

1.   Tugas pertama: Mengidentifikasi faktor kontekstual 

 Langkah dasar kedua dalam mengelola konflik adalah menilai situasi konflik dengan 

meneliti konteks para pihak yang terlibat di dalamnya. Langkah ini memusatkan perhatian 

pada upaya menilai dan bekerja dengan proses suatu konflik dengan tiga alasan. Pertama, 

setiap konflik mempunyai banyak masalah. Kedua, setiap pelaku mempunyai persepsi 

berbeda yang masuk akal menurut perspektif dan kepentingan mereka masing-masing. 

Ketiga, cara pemecahan konflik menang/menang terletak dalam upaya mengidentifikasi dan 

menggabungkan kepentingan-kepentingan yang mendasari, dan bukan mempertandingkan 

antara kebenaran dan kesalahan saja. Jadi, dalam menilai situasi konflik, model ini diarahkan 

pada dua fokus proses konflik: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor  kontekstual yang 

mempengaruhi perilaku semua para pelaku, dan (2) Mempertimbangkan postur-postur 

pertarungan para pelakunya dengan menimbang keseimbangan kekuatan di antara mereka 

dan dengan mencermati kemungkinan kecenderungan etis mereka.
30

 

Mempertimbangkan situasi konflik mencakup upaya memeriksa apa yang sedang 

terjadi untuk melakukan campur tangan secara bertanggungjawab demi mengusahakan 

pengelolaan yang konstruktif.  

Penilaian pribadi tentang konflik sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pribadi. 

Perspektif yang sistemik tentang konflik akan memperluas asumsi individual bukan 

membatalkannya. Oleh sebab itu, dalam membuat penilaian sistemik tentang situasi konflik, 

perlu memperhatikan faktor-faktor kentekstual yang mempengaruhi para pihak yang bertikai. 

Sedangkan untuk menentukan tujuan-tujuan pengelolaan konflik, perlu melihat tiga aspek 
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konteks sosial yang mempengaruhi para pihak yang bertikai, yaitu budaya komunal, struktur 

komunal, dan dinamika lingkungan komunal.
31

 

 Dalam komunitas yang pernah mengalami konflik yang merusak, umumnya akan 

ditemukan perilaku mengisolasi atau terperangkap di sekitar konflik. Perilaku ini 

menunjukkan kerasnya konflik masa lalu. Selain itu, aturan-aturan komunal yang 

terperangkap juga menghalangi konfrontasi eksplisit dari berbagai perbedaan di antara para 

para pihak yang terlibat konflik. Umumnya ketika komunitas tersebut diberikan petanyaan-

pertanyaan tentang masa lalu, maka aturan-aturan komunal yang tidak tertulis, yang 

mendorong anggota untuk berperilaku konstruktif  atau destruktif  ketika konflik muncul, 

dapat tersingkap. 

 Struktur dan prosedur-prosedur komunal yang eksplisit dan implisit dalam suatu 

komunitas juga mempengaruhi bagaimana cara para pihak yang bertikai menggunakan 

kekuasaan mereka dalam situasi-situasi konflik. Sistem-sistem gereja yang para pendiri 

gerejanya masih berkuasa atau mempunyai pengaruh yang melampaui proporsinya, cenderung 

mempunyai cara-cara tertutup dan elitis dalam mengambil keputusan. Di pihak lain, sistem-

sistem gereja yang menghargai dan memanfaatkan sumber-sumber para anggota dengan cara 

terbuka, inklusif, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan, mendorong perilaku 

konstruktif semua pihak ketika konflik muncul. 

 Mengamati keadaan emosional antara pihak-pihak dalam suatu sistem gereja merupakan 

cara penyingkapan utama untuk mengukur sejauh mana sistem tersebut dapat dikatakan 

konstruktif atau destruktif. Berbagai perubahan sosial yang signifikan dalam lingkungan sosial 

lembaga-lembaga gereja juga melahirkan konflik-konflik destruktif di dalamnya.  
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 Penilaian terhadap suatu konflik menuntut cara berpikir logis dan intuitif. Tetapi bagian 

ini sering dihindari. Kemungkinan terbesar hal ini terjadi karena merasa tidak aman karena 

tidak dapat membuktikan bahwa faktor-faktor yang dipilih itu objektif  atau terbukti 

berpengaruh. Sebenarnya, yang terpenting di sini, bukanlah sejauh mana sesuatu yang dapat 

dibuktikan dan diterima, melainkan sejauh mana resikonya dapat diterima. 

 

2.   Langkah kedua, tugas kedua: Menilai para pelaku 

 Setelah mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi semua pihak, 

selanjutnya dilakukan penilaian terhadap para pelaku dalam dua segi: bagaimana kira-kira 

keseimbangan kekuatan di antara mereka dan apa kecenderungan-kecenderungan etis yang 

memotivasi mereka.
32

 Hal ini menarik, karena pada umumnya orang akan lebih memilih 

untuk memberi perhatian yang lebih besar pada kegiatan menjelaskan masalah daripada 

menilai para pelaku. 

 Agar dapat menilai para pelaku dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:  

Pertama, memahami kekuasaan. Halverstadt menyadari bahwa konflik melibatkan 

penggunaan kekuasaan. Halverstadt meminjam pendapat Amitai Etzioni tentang kekuatan 

untuk menggambarkan kekuasaan. Menurut Amitai, kekuatan yang dapat digunakan dalam 

situasi-situasi konflik dapat digambarkan dalam tiga jenis kekuatan yaitu: memaksa (bentuk 

kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan fisik), ulitarian (bentuk keuasaan ekonomi atau 

ganjaran), normatif (bentuk kekuasaan persuasif, manipulatif, atau membujuk). Perlu 

diperhatikan, bahwa para pelaku mungkin saja memiliki jenis-jenis kekuasaan tersebut secara 

pribadi atau melalui peranan organisasi atau status komunal mereka.
33
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Kedua, memahami dan menilai keseimbangan kekuasaan di antara para pelaku. Apapun 

jenis kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaku, semuanya berasal dari gabungan antara ciri-

ciri dan aset peranan mereka. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa kekuasaan itu jahat. 

Tetapi pada kenyatannya, setiap orang yang berkuasa dapat memilih bagaimana menggunakan 

kekuasaannya. Apakah kekuasaan itu dipergunakan secara tegas dan kreatif atau secara egois 

dan korup. Daftarkan jenis-jenis kekuasaan ini dalam kolom masing-masing sebagai aset 

kekuasaan dalam lembaran kerja. 

Pendaftaran ini perlu dilakukan untuk meninjau kembali aset kekuasaan masing-masing 

pelaku, sesuai dengan aset-aset para pelaku lainnya, dan faktor-faktor kontekstual yang 

mempengaruhi asset-aset semua pelaku. Karena kekuasaan bukan hanya bersifat relatif tetapi 

juga kontekstual. Di samping itu, keseimbangan kekuatan yang relatif di antara para pelaku ini 

akan menjadi sangat penting untuk memilih strategi-strategi yang harus digunakan dalam 

mengelola situasi konflik yang sedang dinilai.  

Ketiga, merumuskan etika Kristen tentang pertarungan yang jujur atau curang. Semua 

perilaku manusia sarat dengan nilai. Perilaku bertarung dalam suatu konflik mencerminkan 

kepada apa dan siapa mereka menaruh kepercayaan.  

Etika kristiani untuk perilaku para pelaku akan menambah konsep kepentingan pribadi 

yang dicerahkan dengan keyakinan-keyakinan kristiani tentang kepenuhan manusia (mengenal 

dan menikmati Allah).  Dalam PB, pemenuhan inklusif seperti ini adalah imbauan etis untuk 

mengatakan kebenaran dalam kasih. Dalam konflik, dibutuhkan empat kriteria perilaku untuk 

mengucapkan kebenaran dalam kasih, yaitu ketegasan, pertanggungjawaban, rasa hormat dan 

inklusifitas demi kebaikan umum yang lebih luas. 
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Keempat, menilai berbagai kecenderungan etis para pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa 

para pelaku dalam konflik membawa serta berbagai kecenderungan perilaku pertarungan jujur 

dan curang serta cara perilaku yang didasarkan oleh kasih karunia maupun cara perilaku yang 

memalukan. Tugas yang harus dilakukan adalah mencermati perilaku manakah yang muncul 

sebagai perilaku dominan. Ini adalah penilaian sementara untuk menentukan apakah berbagai 

kecenderungan perilaku para pelaku saat ini mengarah pada kemungkinann hubungan-

hubungan konstruktif atau destruktif.  

 Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menilai konflik dengan cara mendaftarkan 

perilaku-perilaku pertarungan yang tampaknya jujur dan curang di antara para pelaku dan 

menilai peringkat dominasi di antara perilaku-perilaku tersebut.
34

 Saat menyusun peringkat 

berbagai kecenderungan etis para pelaku, faktor-faktor kontekstual juga harus diperhitungkan.  

Penilaian kecenderungan etis yang dominan pada masing-masing pelaku digambarkan 

sebagai pertarungan curang (PC), pertarungan jujur (PJ) atau pertarungan imbang (PI).  

Dalam penerapannya, akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan- kesulitan yang 

umumnya ditemui adalah kesulitan menyebutkan para pelaku karena anggapan bahwa para 

pelaku adalah pribadi, bukan sebagai pemain yang peranannya menempatkan mereka dalam 

konflik dengan orang lain, dan mewakili kepentingan berbagai kelompok yang lebih luas 

seperti faksi-faksi atau kantung-kantung sosial-ekonomi dalam komunitas. Kesulitan lainnya 

adalah mendefinisikan para pelaku menurut masalahnya dan bukan menurut perilaku mereka 

yang dapat diamati. 

Tetapi penilaian terhadap suatu situasi konflik hanya bersifat sementara. Ini hanya 

berfungsi sebagai pemberi sederetan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun 

rencana pengelolaan sebuah konflik.  
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3.4.3. Langkah ketiga: mengelola konflik 

 

Langkah III :                                                                                                                                          Langkah III : 

 Strategi-strategi                                                                                                                                        Strategi-strategi 

 penyelesaian                                                                                                      Tidak                                penghalang 

Tidak         Ya             Tidak                                                      

       

 Ya       Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak          Tidak   Tidak 

 

 

 

          Ya 

 

 

Mengelola konflik merupakan pelayanan pendamaian yang berasal dari Allah dimana 

manusia menjadi pihak yang melakukan perkerjaan persiapannya melalui kegiatan 

pengelolaan konflik.  

Mengelola konflik berarti bertindak secara sengaja sebagai pribadi-pribadi yang 

bertanggung jawab dan bukan sebagai pribadi-pribadi yang mengendalikan untuk 

mempengaruhi dinamika konflik. Pengelolaan konflik menuntut sikap tegas yang cukup besar, 

Apakah para 

pelaku saling 

melepaskan diri? 

Apakah 
masalah 

utamanya? 

Memperantarai / 

memediasi 

hubungan 

 

1. Bangun aturan 

dasar dan 

prosedur untuk 

sifat tegas 

2. Identifikasi 

kejadian-

kejadian kritis 

3. Pahami pola 

destruktif 

4. Rumuskan 

hubungan yang 

konstruktif 

Merundingkan 

masalah 

 

1. Aturan dasar 

perjanjian 

2. Mengidentifikasikan 

kepentingan 

3. Menentukan 

perbedaan 

4. Lahirkan pilihan 

5. Rumuskan 

pemecahan menang-

menang 

6. Bertanggungjawab 

pada pengamat 

Mencegah interaksi 

 

 

1. Galang kekuatan 

para pengamat 

2. Buat perjanjian 

tentang kerahasiaan 

dan prosedur 

3. Identifikasikan 

perilaku destruktif 

4. Bangun penghalang 

5. Informasikan para 

pelaku konflik 

Mengubah konteks 

 

1. Galang kekuatan 

para pengamat 

2. Buat perjanjian 

aturan dasar dan 

prosedur 

3. Rumuskan etika 

kriteria 

pertarungan 

curang / jujur 

4. Identifikasikan 

faktor-faktor 

pertarungan jujur 

/ curang 

Melatih para pelaku 

 

1. Identifikasikan 

kecenderungan 

pertarungan jujur 

2. Identifikasikan 

kecenderungan 

pertarungan curang 

3. Rumuskan ulang 

perilaku pertarungan 

jujur 

4. Melatih perilaku 

pertarungan jujur 

5. Melaksanakan perilaku 

pertarungan jujur 

6. Laporkan peringkat etis 

saja 

Apakah 

penyelesaian 
menang / 

kalah dicegah? 

Apakah 
konflik 

terpecahkan? 
Arbitrase pihak ketiga 

atas nama pengamat 

Keluar 

Apakah ada 

kemungkinan 

menang/menang
? 

Keluar 
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karena sikap tegas akan memampukan untuk bertarung dengan para pelaku konflik sehingga 

diperoleh proses yang jelas dan dapat dipercaya.  

Kekuatan tegas dalam mengelola konflik diperloleh dengan cara mengumpulkan 

pemikiran dan keyakinan kuat komunitas yang lebih luas dari para pengamat. Akibatnya 

tercipta penyaluran kepentingan komunitas yang lebih luas dalam mengendalikan dan 

mengamankan kendali konstruktif  bagi interaksi-interaksi konflik dalam batas-batas 

komunalnya.
35

 

Kemampuan dalam memanajemen konflik lebih bersifat politis daripada pribadi. Semua 

ini berasal dari pengaktifan sumber-sumber komunal (kekuatan para pelaku dan para 

pengamat). 

Tetapi ada juga komunitas yang memelihara sistem-sistem yang destruktif yang ditandai 

dengan perilaku meninggalkan kebaikan komunal mereka sendiri, mengkambinghitamkan 

calon pengelola konflik, menolak menjadi pengamat dan tetap menjadi penonton pasif yang 

setia ketika terjadi konflik. Bila hal ini terjadi, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah 

mengamankan arbitrase konflik oleh orang luar. 

Tetapi arbitrase jarang sekali memecahkan berbagai perbedaan antara pihak awal yang 

bertikai. Ia hanya memecahkan perbedaan-perbedaan atas nama mereka yang telah 

dipengaruhi oleh sifat destruktif mereka yang kronis. 

Satu-satunya cara untuk mengetahui orientasi etis dominan suatu komunitas adalah 

mencoba mengambil resiko dengan meminta kepercayaan komunitas tersebut untuk 

mendukung manajemen konflik yang bersifat konstruktif. 

Terdapat tiga campur tangan yang diberikan untuk menghalangi perilaku para pelaku 

yang destruktif: Pertama, mencegah interaksi di antara para pelaku. Kedua, mengubah 
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konteks yang mempengaruhi para pelaku. Ketiga, melatih para pelaku untuk membuat 

komitmen-komitmen bertarung  jujur.
36

 Selain itu, dua strategi campur tangan disediakan 

untuk membantu pemecahan berbagai perbedaan secara konstruktif oleh para pelaku: 

Pertama, merundingkan masalah di antara para pelaku. Kedua, memperantarai hubungan di 

antara para pelaku. Mengelola konflik mencakup pula pengendalian terhadap dinamikanya. 

 Halverstadt ingin memperkenalkan suatu model manajemen konflik yang berbeda dari 

kebiasaan atau kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tempat tinggalnya (Amerika). 

Menurutnya, manajemen merupakan sebuah tindakan membangun pengendalian bersama 

terhadap situasi, bukan pengendalian sepihak atas masalah-masalah atau para pelaku. Model 

ini memberikan jalan untuk mengubah campur tangan yang strategis sesuai dengan pilihan 

pribadi. Di samping itu, model ini juga melatih keberanian untuk membatalkan campur  

tangan yang telah direncanakan apabila tidak berhasil.  

Campur tangan seperti itu memang dibutuhkan, karena manajemen konflik bukanlah 

sesuatu yang statis. Hal ini juga membutuhkan sikap tanggap dan fleksibilitas untuk 

mengimbangi dinamika konflik yang tidak teratur  dan kadang mengejutkan. 

Untuk itu, sangat penting memilih strategi yang dianggap tepat untuk mengelola situasi 

konflik. Kegiatan memilih strategi merupakan bentuk seni intuitif yang melibatkan proses 

pembaharuan terus-menerus atas penilaian-penilaian yang diberikan terhadap rasio 

kekuasaan dan orientasi etis. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga kegiatan menyusun 

kembali strategi cara-cara konstruktif untuk menghadapi situasi yang berubah.  

Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya, akan terjadi reaksi-reaksi 

emosional. Jika hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah bertahan dengan proses 

tersebut. Sikap ini akan menghadirkan transformatif dalam situasi konflik, sehingga pihak-
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pihak yang bertikai dapat diselamatkan dari kepedihan dan berbagai perbedaan mereka. 

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan akan perubahan tertanam dalam situasi-

situasi konflik.  

Agar perubahan ini tercapai, maka harus dilakukan pembingkaian ulang terhadap hal-hal 

yang dipahami dan dipercayai oleh para pihak yang bertikai. Mengangkat keluar situasi 

seseorang dari konteks penafsiran lama dan menempatkannya dalam konteks baru, yang 

memberinya makna yang berbeda bahkan baru, sebagai dasar untuk bertindak. Membingkai 

kembali berarti memusatkan perhatian lebih banyak pada upaya masa kini ke masa depan 

daripada menolak masa kini karena masa yang telah lalu.  

Membingkai ulang sebuah pemikiran akan mengubah kesadaran suatu pihak. Dengan 

makna baru, para pihak yang bertikai termotivasi untuk berperilaku baru. Perubahan perilaku 

pada akhirnya akan menghasilkan perubahan pula dalam keadaan-keadaan mereka. Selain 

itu, membingkai ulang juga memberikan plihan-pilihan yang bertanggung jawab bagi para 

pihak yang bertikai tentang apa yang akan mereka lakukan dengan situasi dan pengalaman 

mereka. 

Jadi, pada akhirnya, model ini ingin membimbing setiap pribadi sebagai pengelola dalam 

menempuh alur pengelolaan kristiani sebuah konflik secara sengaja daripada mengikuti alur 

berbagai reaksi yang jahat dan  tidak bertanggung jawab dalam konflik. 

 

1.   Strategi penghalang: mencegah interaksi   

 Kebiasaan yang sering dilakukan jika terjadi suatu konflik adalah orang cenderung 

menyangkal atau mengabaikan konflik sampai dinamikanya menjadi destruktif. Campur 
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tangan pertama untuk  mengelolanya  adalah praktis menghalangi semua interaksi antara para 

pelaku.  

 Pada umumnya, strategi mencegah interaksi dilakukan pada dua situasi yaitu: (1) ketika 

para pelaku terlibat dalam pertarungan yang kian destruktif, (2) ketika seseorang diserang 

oleh para pelaku yang menyerang secara destruktif, dan (3) saat seseorang meminta waktu 

dan tempat untuk menilai situasi konflik. 

Akan selalu ada interaksi destruktif di antara para pelaku bahkan dalam konflik-konflik 

yang paling konstruktif sekalipun. Dengan kata lain, kemungkinan untuk terjadinya 

pertarungan curang sangat besar. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pengelola 

selain menggunakan kekuatan para pengamat untuk membangun halangan-halangan di antara 

para pelaku. Seringkali pihak yang bertarung tidak dapat dibujuk untuk menghentikan 

praktek destruktif mereka, pada keadaan seperti inilah strategi pencegahan digunakan. 

Strategi pencegahan tidak hanya bergantung pada kekuasaan para pengamat tetapi juga 

secara moral harus dapat dipertanggung jawabkan kepada para pengamat.
37

  

Pelaksanaan strategi ini melalui beberapa proses, yaitu: mengingat makna iman demi 

strategi pencegahan, memutuskan lingkaran kebencian di kalangan para pelaku, menggalang 

kekuatan pengamat, menyusun dan membuat perjanjian tentang tugas-tugas lain yang akan 

dilaksanakan oleh para peserta dalam strategi ini, mengidentifikasi perilaku-perilaku 

destruktif, membangun penghalang, dan menginformasikan para pelaku. 

 

2.  Strategi penghalang: mengubah faktor kontekstual 

   Strategi mengubah faktor kontekstual dapat menjadi cara untuk mengubah para pihak 

yang terlibat dalam sebuah konflik destruktif secara tidak langsung. Upaya ini berhubungan 
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dengan konteks-konteks komunal dan secara tidak langsung berkaitan dengan masalah-

masalah para pelaku atau orientasi-orientasi etisnya. 

  Menurut Halverstadt, orang kristen terbiasa mengubah orang lain melalui bujukan 

langsung seperti khotbah, mengajar sekolah minggu atau dalam berbagai bentuk konseling 

pastoral. Tetapi hal ini akan gagal dilakukan bila berhadapan dengan para pelaku yang 

berorientasi destruktif. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi mereka adalah 

dengan melakukan upaya tidak langsung berupa mengubah berbagai faktor kontekstual yang 

mempengaruhi semua pihak termasuk para pelaku. Hal ini disebabkan karena para pelaku 

lebih sering memilih untuk mengubah diri mereka jika kondisi-kondisi di sekitar mereka 

berubah daripada sebagai menanggapi permintaan pribadi mana pun atau tuntutan para 

pelakunya. 

  Perubahan-perubahan dalam faktor tersebut dapat membuat berbagai perubahan pada 

mentalitas para pelaku menuju arah penghargaan diri, pertanggungjawaban dan harkat yang 

meningkat. Terlepas dari semua itu, strategi ini menuntut pengelola untuk bekerja dengan 

informasi publik dengan cara-cara yang inklusif. Tetapi pengelola harus tetap waspada 

karena perubahan faktor-faktor kontekstual juga memiliki kemungkinan untuk melahirkan 

konflik yang baru. 

 

3.    Strategi penghalang: melatih para pelaku 

   Strategi ini berbeda dengan apa yang sering dilakukan oleh pendeta atau para pemimpin 

jemaat sebagai konseling terhadap pelaku dalam suatu konflik. Strategi melatih para pelaku 

merupakan campur tangan yang diarahkan pada konflik-konflik yang ada dalam diri para 
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pelaku, bukan konflik-konflik di antara mereka. Campur tangan ini merupakan dialog antara 

satu dengan yang lain yang sama sekali off the record.
38

  

  Strategi pelatihan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seorang pengamat. 

Strategi ini bersifat menyembuhkan tetapi prosesnya sendiri bukan penyembuhan. Pelatihan 

ini dapat dilakukan bila suatu pihak melakukan perjalanan spiritual dan emosional yang 

dilibatkan dalam proses-proses penyembuhan tersebut.  

  Dalam proses pelatihan, seorang pengelola akan bertemu dengan sikap perlawanan dan 

ketidakmampuan untuk berubah. Karena itu, seorang pengelola harus bisa bersikap tegas 

dalam arti ”hadir tanpa rasa cemas” saat menghadapi pergumulan-pergumulan para pelaku 

sehingga tidak terjebak dalam pergumulan-pergumulan batin tersebut.  

  Melatih para pelaku menuntut sikap peduli yaitu sikap memahami orang lain dan 

dunianya seolah-olah berada di dalamnya. Melihat dunianya sebagaimana dunia itu tampak 

padanya tetapi bukan berarti harus bereaksi sepertinya.  

Jadi, strategi melatih para pelaku mencerminkan pemahaman Kristen bahwa menjadi 

manusia berarti menyimpan berbagai kecenderungan untuk bertarung jujur dan curang. Agar 

strategi pelatihan ini dapat relevan, maka pelatih harus menghilangkan anggapan bahwa 

seorang pelaku sama sekali konstruktif atau sama sekali destruktif. 

 

4.   Strategi penyelesaian: merundingkan masalah 

   Konflik-konflik gereja tidak akan berakhir sebelum berbagai perbedaan yang 

dipertikaikan itu diselesaikan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menang/kalah, 

kalah/menang atau menang/menang.  
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Ketika penilaian pribadi atas faktor-faktor kontekstual dan para pelaku menunjukkan 

bahwa ada kemungkinan penyelesaian menang/menang, hal yang selanjutnya akan dilakukan 

adalah salah satu dari dua strategi berikut: pertama, strategi merundingkan masalah. Kedua, 

strategi memperantarai hubungan untuk mendamaikan hubungan yang  sulit  atau  terganggu  

di antara para pelaku.  

Strategi-strategi ini mengganti dinamika menang/kalah dari suatu siklus konflik yang 

merusak dengan dinamika menang/menang dari siklus yang baik. Ketika hasil 

menang/menang dapat dicapai, seorang pengelola harus memilih antara proses merundingkan 

dan proses mediasi, sesuai dengan dimensi-dimensi konflik yang tampaknya menjadi fokus 

yang paling dominan dalam pertikaian tersebut. 

Sering terjadi bahwa konflik gereja berlangsung selama bertahun-tahun tanpa upaya 

penanganan yang dilakukan secara sadar atau didasarkan pada pengertian yang benar untuk 

menanganinya. Dalam kasus seperti ini, yang dibutuhkan adalah strategi perundingan serta 

mediasi untuk mewujudkan pemecahan menang/menang. Proses mediasi dilakukan untuk 

memulihkan rasa hormat, kepercayaan, pertanggungjawaban dan komunikasi yang mendasar 

di antara para pelaku. Setelah itu, proses perundingan dilakukan untuk menangani masalah-

masalah substantif. 

Sebagai aturan umum, seorang pengelola konflik gereja dianjurkan untuk segera 

membahas konflik-konflik gereja sebagai masalah-masalah substantif untuk dirundingkan, 

sebelum semuanya menjadi masalah keterasingan antarpribadi yang membutuhkan mediasi.
39

 

Tujuan dari strategi perundingan adalah keutuhan, bukan sikap partisipan atau 

kemudahan. Supaya tujuan ini terpenuhi, sebelumnya seorang pengelola konflik harus 

memahami tiga konsep dasar dalam melakukan strategi tersebut. 
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Konsep pertama ialah bahawa ia harus memimpin para pelaku dalam bertarung demi 

pertarungan yang jujur sebelum memimpin mereka dalam proses perundingan. Konsep dasar 

yang kedua adalah perbedaan di antara perundingan ”posisi”  melawan perundingan 

”prinsip.”  

Dalam perundingan posisi, para pihak yang bertikai menyatakan dan membela posisi-

posisi mereka. Sedangkan dalam perundingan prinsip, mereka menyatakan dan membela 

berbagai kepentingan, kebutuhan, harapan dan keprihatinan mereka yang mendukung posisi 

apapun yang mereka pegang. Tetapi ironisnya, banyak orang kristen yang 

mencampuradukkan posisi dengan prinsip atau keyakinan.
 40

 

Pelaksanaan strategi ini didasarkan pada beberapa makna iman seperti: doktrin gereja 

tentang ”mengatakan kebenaran dalam kasih” yang bertujuan untuk mewujudkan visi alkitab 

tentang syallom, keutuhan. Selain doktrin, makna iman yang lain adalah keyakinan bahwa 

Roh Allah dapat tinggal dan mengubah transaksi-transaksi dalam proses-proses sosial. Proses 

negosasi juga didasari oleh antropologi kristen yang meyakini bahwa menjadi manusia 

berarti kabur secara moral. Tidak ada satu pun pihak dalam konflik yang mempunyai 

”kemurnian hati” yang cukup untuk bertarung dengan jujur. Seperti yang telah disinggung 

sebelumnya bahwa pertarungan jujur yang diupayakan dalam berbagai strategi negoisasi 

maupun mediasi lebih didasarkan pada dampak moral dan psikologis para pelaku yang 

membuat perjanjian bukan pada kebajikan-kebajikan mereka.
41
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5.   Strategi penyelesaian: memperantarai atau memediasi hubungan 

   Hal yang pertama kali harus dilakukan dalam strategi ini adalah mendefinisikan 

hubungan primer yaitu suatu komitmen kepada pihak lain.
42

 Hubungan primer menambahkan 

dimensi ketiga bagi keberadaan sosial masyarakat. Dimensi ini menawarkan interdependensi, 

bukan kontra-dependensi ataupun kondependensi antara diri pribadi dengan orang-orang lain 

yang primer. 

  Dalam hubungan-hubungan yang tidak resmi, permulaan berbagai perbedaan yang 

berkonflik di antara berbagai pihak biasanya mengakibatkan berkurangnya investasi dalam 

hubungan atau bahkan pemutusan hubungan sama sekali. Untuk menanganinya, dilakukan 

strategi memediasi hubungan berkaitan dengan bagaimana dua pihak dalam suatu hubungan 

kasih atau kerja dapat menciptakan dan menginvestasikan diri mereka secara produktif dalam 

suatu upaya relasi mereka. 

  Berbeda dengan teknik reflektif beberapa jenis konseling pastoral, strategi ini adalah 

proses yang sangat mengarahkan. Di sini pengarah memimpin proses secara tegas sehingga 

masalah-masalah emosional para pelaku diungkapkan, disebutkan dan diselesaikan. Strategi 

ini bukan menyempurnakan penyembuhan emosional para pihak yang terlibat dalam 

hubungan-hubungan primer tetapi menjadi upaya memulai perjalanan penyembuhan. Para 

pelaku dapat membuat pilihan dalam suatu hubungan kerja atau kasih yang berkonflik untuk 

lebih memperhatikan kesempatan belajar daripada melindungi diri sendiri. Karena ini pula 

maka strategi memperantarai atau memediasi hubungan sering didahului dengan strategi 

pelatihan oleh satu pelaku atau lebih. 

  Proses mediasi bersifat konfrontatif, tetapi bukan konfrontasi karena para pelaku tidak 

diberikan kebebasan untuk mengatakan segala sesuatu tentang apa pun yang mereka pikirkan 
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atau rasakan. Para pelaku diarahkan untuk mengatakan pengalaman-pengalaman khusus dan 

bukan generalisasi yang sapu rata. 

Akhirnya, strategi ini dialaskan pada pelaku yang memiliki sikap konstruktif tak 

bersyarat, dan memusatkan perhatiannya pada identifikasi apa yang benar dan berharga pada 

pihak pelaku. Sifat destruktif mereka tidak diremehkan atau diabaikan. Tetapi sebaliknya, 

para pelaku dipimpin untuk  memahami perilaku-perilaku tersebut daripada  mempermalukan 

diri mereka dengan perlakuan-perlakuan tersebut. 

 

3. 5. Kesimpulan 

Dalam manajemen konflik dibutuhkan sikap yang tegas tapi penuh kasih. Halverstadt 

memberikan pandangan baru kepada gereja tentang bagaimana sikap Yesus saat berhadapan 

dengan konflik. Ia tetap fokus pada keadilan dan belas kasih.  

Banyak pengelola yang mencari aman sendiri sehingga sengaja tidak menghiraukan 

fokus tersebut. Hal ini disebabkan karena keegoisan dan rasa gengsi yang tinggi. Oleh karena 

itu, dibutuhkan  pengembangan teologi perasaan batin untuk memunculkan sikap rendah hati 

sehingga dapat menerima ketidakmampuannnya dalam mengendalikan realitas. Saat 

pengelola telah mampu menerima keadaannya, maka ia akan lebih tegas dalam menggunakan 

kekuasaannya dalam mengelola konflik karena tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan 

dihadapinya. Selain itu, ia akan lebih kretaif dalam memikirkan strategi dan solusi terhadap 

konflik yang dihadapinya. 

Terakhir, model yang ditawarkan oleh Halverstadt ini selalu dilandasi dengan makna 

iman, hal ini untuk mengingatkan pengelola bahwa segala yang dilakukannya harus selalu 

didasarkan iman kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak ada kesombongan pribadi tetapi 
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sebaliknya yang ada adalah pelayanan dan kesadaran diri bahwa Allahlah yang campur 

tangan dalam proses pendamaian konflik. Pengelolaan konflik tidak menjadi ajang 

mempertontonkan kehebatan tetapi sebagai proses persiapan usaha pendamaian Allah. 

 


