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BAB II 

TEORI REKONSILIASI KONFLIK 

 

Dalam bab yang kedua ini, Penulis akan membahas teori-teori rekonsiliasi. 

Akan tetapi sebelum membahas teori-teori Rekonsiliasi, Penulis akan terlebih dahulu 

membahas teori konflik, dalan hal ini Penulis mememilih teori dari Dahrendorf. Teori 

konflik ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan UKIT, sehingga lebih 

tertata.  

A. Konflik Menurut Dahrendorf 

Ada berbagai hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, ada konflik 

yang disebabkan oleh perbedaan nilai, konflik yang berbasis kepada kepentingan. 

Ada juga konflik yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam
1
. Konflik pun 

bisa terjadi dalam organisasi mau pun antar organisasi
2
. Melihat permasalahan 

penelitian kita yangn menyangkut permasalahan organisasi, Penulis memilih 

menggunakan teori Dahrendorf. Dahrendorf membahas suatu teori konflik yang 

berkaitan dengan perserikatan. 

Dahrendorf mengembangkan pemikiran bahwa wewenanglah menjadi sumber 

permasalahan sebenarnya
3
. Menurutnya wewenang merupakan hubungan supra dan 

subordinasi, suatu hubungan atas dan bawah. Unsur atas selalu diperkirakan sebagai 

komando yang mengendalikan perilaku unsur bawah. Wewenang merupakan suatu 

                                                 
1
 Theofransus Litaay, “Mengelola Konflik dalam Konteks Human Security dan Pengetahuan 

Lokal”,  Theofanus Litaay, et. al., Buku Bacaan Pendidikan Perdamaian (Salatiga:Satya Wacana 

Peace Centre –SWCU. 2011), 47-48 
2
 Dahrendorf, ibid, 205-212  

3
 Dahrendorf,  ibid., 210 
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hubungan yang sah. Jika seseorang tidak tunduk kepada orang yang berwenang, maka 

ia akan mendapatkan sangsi tertentu. Tapi wewenang tidak bisa digeneralisasikan, 

wewenang biasanya berada dalam ruang lingkup kelompok tertentu
4
. Karena jika 

berada dalam ruang lingkup  perserikatan lain, maka wewenang organisasi tertentu 

tidak berlaku lagi.  

Dahrendorf membedakan wewenang dari kekuasaan oleh apa yang secara 

kasar dapat ditunjukan sebagai unsur legitimasi; dan wewenang harus diartikan 

sepenuhnya sebagai wewenang yang terbatas, sebagai pembagian dan pelaksanaanya 

dalam perserikatan yang dikordinasi secara memaksa.  

Posisi yang dominan cenderung memiliki kepentingan yang berlawanan 

dengan posisi yang ditundukkan. Posisi yang dominan selalu ditandai dengan 

kepentingan untuk memempertahankan dan memelihara struktur sosial yang 

melestarikan wewenang mereka. Sedangkan posisi yang ditundukkan memiliki 

kepentingan untuk mengubah kondisi sosial yang ada.
5
 Kepentingan kelompok yang 

berkuasa adalah mempertahankan nilai-nilai yang merupakan ideologi yang 

mengesahkan kekuasaan mereka, sebaliknya kepentingan kelompok yang 

ditundukkan merupakan ancaman terhadap ideologi ini dan ancaman terhadap 

hubungan sosial yang menutupinya.
6
 Orang yang berada dalam posisi memegang 

wewenang pun akan bertindak sesuai dengan kepentingannya. Individu ini akan 

merasakan peranannya yang diharapakan sesuai dengan posisinya tersebut. 

                                                 
I  

Ibid., 203-204 
5
 Ibid., 215 

6
 Ibid., 216 
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Kepentingan ini disebut oleh Dahrendorf dengan kepentingan tersembunyi
7
. 

Sedangkan kepentingan nyata merupakan formulasi dari isu-isu yang menggerakkan 

pertentangan kelompok secara struktural, atau dalam kata lain kepentingan nyata 

merupakan suatu realitas-realitas yang ada di dalam benak orang yang memegang 

posisi dominan atau orang  yang berada dalam posisi yang ditundukkan dalam suatu 

perserikatan.
8
  

Lebih lanjut Dahrendorf berpendapat bahwa orang-orang yang mempunyai 

wewenang yang sama dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan yang menyebabkan 

mereka tidak menjadi sekelompok orang yang kacau.
9
 Akan tetapi, tidak semua 

kolektivitas atau kumpulan orang-orang adalah kelompok. Kelompok adalah orang-

orang yang berhubungan dan berkomunikasi secara teratur, dan mempunyai struktur 

yang dapat dikenal. Tapi ada juga kumpulan orang-orang yang tidak mempunyai 

struktur tapi mempunyai kepentingan yang sama dan berperilaku yang sama, yang 

sewaktu-waktu dapat membentuk kelompok sendiri.  Kelompok yang kedua inilah 

yang disebut sebagai kelompok semu.
10

 

Sementara kelompok lain adalah kelompok kepentingan merupakan bentuk 

sebenarnya dari pertentangan kelompok. Kelompok kepentingan ini memiliki struktur 

organisasi yang jelas, berbeda dengan kelompok semu. Hubungan antara kedua jenis 

kelompok ini adalah kelompok semu merupakan sumber perekrutan anggota bagi 

                                                 
7
 Ibid., 217-218 

8
 Ibid., 219 

9
 Ibid., 220 

10
 Ibid., 221 
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kelompok-kelompok kepentingan.
11

 Dalam kelompok kepentingan inilah kelompok 

semu menjadi suatu kelompok yang teratur.   

Dahrendorf mengidentifikasi kelompok dominan setidaknya dalam lima poin, 

yaitu
12

: 

1. Kelompok dominan merupakan kelompok minoritas yang jumlahnya lebih 

sedikit dari kelompok yang ditundukkan. 

2. Kelompok yang dominan biasanya memiliki sejumlah kekayaan khusus 

yang mana pemiliknya dinyatakan sebagai orang penting bagi kelompok 

tertentu, sehingga berhasil mendapatkan dan mempertahankan posisi 

kekuasaannya. 

3. Kelompok penguasa memiliki kultur bersama dan terorganisir dengan 

lebih baik. 

4. Tiap perserikatan memiliki kelompok dominannya masing-masing. Jadi 

kelompok dominan bukanlah kelompok tunggal. 

5. Kelompok penguasa juga menentukan kultur individu, tetapi pengaruhnya 

tidak sebebesar dinamika perserikatan dimana kelas-kelas yang berkuasa 

itu berasal. 

Sedangkan mengenai kelompok yang ditundukkan menurut Dahrendorf 

mereka tidak harus merupakan suatu kelompok mayoritas dalam suatu perserikatan. 

Anggota-anggotanya pun tidak terikat dengan kekayaan atau sebuah kultur bersama 

seperti kelompok penguasa. Unsur pengikat mereka adalah kepentingan. Dalam setiap 

                                                 
11

 Ibid., 221-223 
12

 Ibid., 240-245 



16 

 

kelompok masyarakat, menurut Dahrendorf, juga memiliki kelompok yang 

ditundukkan-nya sendiri, sama seperti kelompok yang berkuasa.
13

 

Lalu bagaimana skala mengukur suatu pertentangan? Menurut Dahrendorf 

kehebatan suatu pertentangan dapat dilihat dari seberapa besar biaya kemenangan dan 

biaya kekalahan telah dikeluarkan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka 

semakin hebat pertentangan tersebut. Selain itu semakin erat isu dan substansi 

pertentangan yang mengikat kepentingan individu yang terlibat dalam pertentangan 

kelompok, maka semakin hebat pertentangan tersebut. Misalnya tentu akan sangat 

berbeda pertentangan dalam sebuah klub catur dengan pertentangan antara serikat 

buruh yang berusaha mengubah struktur wewenang perusahaan.
14

  

Tapi perlu diingat bahwa kehebatan suatu pertentangan berbeda dengan 

kekerasan suatu pertentangan. Kekerasan suatu pertentangan menyangkut senjata apa 

yang dipakai oleh suatu kelompok untuk menunjukan permusuhan mereka. Skala 

kekerasan suatu pertentangan dapat dibuat dari perundingan secara damai sampai 

kepada perjuangan tingkat militan seperti penyerangan dan perang sipil.
15

 

Tapi di balik pertentangan antara pihak berwenang dengan pihak yang 

ditundukan, Lewis Coser melihat apa yang tidak sempat diungkapkan oleh 

Dahrendorf. Coser membedakan konflik menjadi konflik realistis dan konflik non 

realistis. Konflik realistis bisa berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan 

khusus dalam suatu hubungan. Misalnya pemogokan buruh melawan manajemen 

                                                 
13

 Ibid., 247-248 
14

 Ibid., 262-263 
15

 Ibid., 263 
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mengenai kenaikan upah.
16

 Menurut penulis konflik teori konflik yang diajukan oleh 

Dahrendorf termasuk dalam kelompok ini. Sedangkan jenis konflik yang kedua, 

yakni konflik non realistis bukanlah konflik yang lahir dari tujuan-tujuan saingan 

yang antagonis, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak 

dari salah satu pihak. Salah satu bentuk dari konflik ini adalah 

“pengkabinghitaman”.
17

 Hal ini menunjukan bahwa suatu konflik dapat berkembang 

semakin meluas. 

 

B. Konsep-Konsep Rekonsiliasi 

Dalam upaya penanganan konflik, ada berbagai macam istilah yang 

digunakan seperti “resolusi konflik”, “manajemen konflik”, dan “penyelesaiain 

konflik”. Cara yang digunakan pun ada berbagai macam, seperti mediasi, arbitrasi, 

dan tim pencari fakta. Dari semua isitilah dan cara tersebut, salah satu istilah yang 

sering digunakan kalangan akademisi dalam penanganan konflik adalah alternative 

dispute resolution atau lebih sering disingkat dengan ADR. Umumnya kalangan 

akademik Indonesia menerjemahkannya menjadi “pilihan penyelesaian sengketa”.
18

  

Istilah ADR merujuk kepada berbagai bentuk penanganan konflik atau 

sengketa, seperti negosiasi, mediasi, tim pencari fakta, dan arbitrasi. Lalu di manakah 

posisi rekonsiliasi dalam ADR? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya 

                                                 
16

 Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010, 110-

111 
17

 Ibid. 
18

 Takdir Rahmadi, Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.( Jakarta: 

PT. Grafindo Persada. 2011), 10-11 
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berangkat dari apa yang dikemukakan Kovach tentang ADR.  Menurut Kovach ADR 

terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu
19

: 

1. Adjudicative, yaitu  berbasis pada sistem yang legal dan ada pihak ketiga 

yang mengambil keputusan. Adjudicative terdiri dari beberapa cara, yakni 

arbitrasi, private judging, dan tim pencari fakta. 

2. Kedua, Evaluasi dapat didefenisikan sebagai situasi advokat 

mempresentasikan versi mereka tentang kasus kepada pihak ketiga yang 

menilai kelemahan dan kekuatan dari kasus yang dipresentasikan. 

3. Ketiga, Facilitative,  dalam tipe yang ketiga ini pihak yang netral tidak 

mengambil keputusan atau mengevaluasi. Pihak yang netral hanya 

membantu untuk mencapai “acceptable agreement”. Pada tipe ketiga 

inilah metode mediasi dan rekonsiliasi berada.  

4. Cara yang keempat adalah proses kombinasi dan hybrids. Karena 

kelebihan ADR adalah fleksibilitas, maka dapat memodifikasi masing-

masing proses untuk mencapai resolusi 

Ada hal yang menarik mengenai mediasi dan rekonsiliasi. Orang cenderung 

menyamakan antara mediasi dan rekonsiliasi, padahal keduanya berbeda, walau pun 

hampir sama. Menurut Kovach mediasi agak bersifat informal, tapi masih lebih 

mempertahankan struktur jika dibandingkan dengan konsiliasi murni. Misalnya masih 

memungkinkan untuk melaksanakan konsiliasi melalui telepon. Kata konsili biasanya 

menandakan hubungan yang diperbaiki. Dalam mediasi juga diperhitungkan 

                                                 
19

  Kimberlee K. Kovach, Mediation Principles and Practice. (St. Paul: West Group. 2004), 

9-18 
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hubungan tapi tidak menjadi faktor utama, resolusi dapat dicapai tanpa adanya 

rekonsiliasi yang sebenarnya antara pihak yang bersengketa. Tapi menurutnya dalam 

konteks internasional, konsiliasi memiliki arti yang berbeda. Kata konsiliasi dalam 

kepentingan komersial internasional kata ini digunakan untuk proses atau prosedur di 

mana pihak netral yang independen menyediakan bantuan penyelesaian sengketa
20

. 

Jadi dalam konteks internasional menurut Kovach rekonsiliasi lebih menyerupai 

mediasi.  

Perbedaan juga dikemukakan oleh Duane Ruth – Heffelbower dari sudut 

pandang lain. Menurutnya kecenderungan orang menggunakan mediasi atau 

rekonsiliasi dalam penanganan sengketa lebih dipengaruhi oleh latar belakang 

budaya. Ia ikut membagi konteks budaya menjadi “budaya konteks renggang” dan 

“budaya konteks erat”. Budaya konteks erat seperti Eropa, Amerika, dan Kanada 

lebih cenderung menyukai mediasi. Pihak yang bertikai duduk bersama dengan pihak 

luar untuk membantu komunikasi. Sedangkan dalam budaya konteks erat orang lebih 

menyukai rekonsiliasi dalam penanganan sengketa karena langkah mediasi langsung 

terlalu beresiko menyebabkan kehilangan muka. Karena mediasi terlalu banyak 

melakukan melakukan pertemuan langsung serta melibatkan pihak luar
21

.  

Lalu Apakah rekonsiliasi itu? Apa yang menjadi ciri khas dari rekonsiliasi? 

Apa unsur-unsur yang ada dalam kata rekonsiliasi ini? Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan ini, menurut penulis ada baiknya dimulai dari asal-usul kata rekonsiliasi. 

                                                 
20

 Ibid., 15  
21

 Duane Rut - Heffelbower,,  Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi; Edisi kedua . (Yogyakarta: 

Duta Wacana Press. 2000),  23-24  
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Melihat perkembangan penggunaan kata rekonsiliasi di atas mengakibatkan 

maknanya pun semakin berkembang. Lalu bagaimanakah memahami kata 

rekonsiliasi? Menurut penulis untuk mahami apa itu rekonsiliasi ada baiknya dimulai 

dari etimologis kata ini. Kata ini terdiri dari kata Latin, concilium. Kata ini 

mengandaikan suatu proses yang dimaksud dengan sengaja, di mana pihak-pihak 

yang saling berseteru bertemu satu sama lain “dalam dewan” guna membahas 

pandangan mereka yang berbeda dan dan mencapai kesepakatan bersama
22

. Jika 

dilihat dari akar katanya ini menimbulkan kesan bahwa kata ini mirip dengan 

negosiasi. Dalam Oxford Dictionary
23

, kata ini didefinisikan sebagai the restoration of 

friendly relations atau the action of making of one view or belief compatible with 

another. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa kata ini berkembang dari usaha mencari 

kesepakatan bergerak ke arah memperbaiki hubungan yang rusak. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pun mendefinisikan dengan maksud yang sama. Oleh KBBI 

kata ini didefinisikan sebagai “perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada 

keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan”. Dalam Tesaurus Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa kata ini diartikan sebagai perdamaian atau perbaikan
24

. Jadi, 

dalam kata rekonsiliasi terkandung makna perbaikan kembali suatu hubungan yang 

telah rusak. Rekonsiliasi tidak hanya sekedar menyangkut suatu perjanjian kontrak, 

                                                 
22

 Geiko Muller – Fahrenholz, Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam 

Masyarakat (Maumere: Ledalero. 2005), 5 
23

Oxford Dictionary Online, reconciliation, diunduh pada tanggal 27 desember 2011 dari 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/reconciliation?q=reconciliation 
24

 Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat bahasa (Departemen Pendidikan Nasional), 

Rekonsiliasi  
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tapi lebih kepada hubungan – meminjam istilah Ferdinand Tonies – Gemeinschaft 

dibanding Gesselschaft
25

.  

1.  Rekonsiliasi menurut Geiko Muller – Fahrenholz  

Dalam bagian definisi operasional, Penulis sempat menyentil bahwa 

kata rekonsiliasi merupakan kata yang sulit untuk didefinisikan. Hal ini dapat 

mengakibatkan terreduksinya makna dari kata rekonsiliasi. Akibatnya jarang 

para ahli rekonsiliasi mendefinisikan kata ini. Demikian halnya dengan  Geiko 

Muller – Fahrenholz. Ia tidak memberikan definisi secara eksplisit apa itu 

rekonsiliasi. Ia menjelaskan  apa itu rekonsiliasi melalui beberapa sisi dari 

rekonsiliasi. Sisi pertama yang ia perhatikan adalah pengampunan. Ia 

berusaha menjelaskan bahwa pengampunan merupakan hal yang tidak 

gampang untuk dilakukan. Geiko Muller – Fahrenholz memulai apa itu 

rekonsiliasi dari sudut pandang teologis. Ia memang mengakui bahwa dalam 

Alkitab manusia tidak terlibat secara aktif dalam proses rekonsiliasi
26

. 

Menurut Fahrenholz Alkitab memahami pengampunan sebagai suatu proses 

yang mencakup baik pelaku kejahatan dan korban, seperti yang ditulis oleh 

Fahrelnholz: 

Pengampunan itu terjadi ketika pelaku meminta maaf dan si korban 

memberikannya. Kedua belah pihak diubah dalam perjumpaan ini. Terjadilah sebuah 

penyembuhan yang meretas jalan bagi suatu kerjasama yang lebih baik di antara 

pihak-pihak yang berseteru. Lebih dari sekedar kata atau gerak-gerik, pengampunan 

merupakan suatu proses perjumpaan, proses penyembuhan, proses penyingkapan 

pilihan-pilihan baru yang sejati untuk masa depan.
27

 

                                                 
25

 Ferdinand Tonnies, “Gemeinschaft and Gessellschat”, dalam Talcot Parson, dkk., (ed)., 

Theories of Society ( New York: The Free Press of Glencoe Inc. 1961), 191 
26

 Geiko Muller – Fahrenholz, Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam 

Masyarakat (Maumere: Ledalero. 2005), 7 
27

 Ibid., 8-9  
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Pendapatnya ini sangat berbeda dengan yang dikemukakan oleh 

Robert J. Schreiter. Menurut Schreiter, pengampunan hanya bersifat satu sisi 

saja, yakni dari korban.Baginya korban juga merupakan manusia berdosa 

yang menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi sudah sepatutnya si Korban 

mengampuni pelaku kejahatan, karena dia sudah terlebih dahulu menerima 

pengampunan.
28

 

 Fahrenholz berpendapat bahwa privatisasi dan vertikalisasi 

pengampunan dapat mengakibatkan hubungan horizontal menjadi 

terabaikan
29

, dalam arti pengampunan menjadi suatu hubungan pribadi antara 

manusia dengan Tuhan. Karena pengampunan menjadi suatu masalah pribadi 

antara manusia dengan Tuhan, maka orang akan cenderung enggan untuk 

meminta maaf. Jika, tidak ada permintaan maaf, maka pengampunan tidak 

akan terjadi.  

Dari sudut pandang Fahrenholz, pelaku atau penindas pun turut 

diperbudak dengan tindakannya. Untuk terlepas dari perbudakan ini, pelaku 

harus mengaku kesalahannya kepada korban, dan hal inilah yang sering 

ditakutkan.
30

 Pendapat dari Fahrenholz ini  sama dengan apa yang 

dikemukakan oleh Olaf Schumann. Pengampunan pun tidak berarti bahwa apa 

yang akan dibuat akan dicoret dalam sejarah. Menurut Schumann pemahaman 

                                                 
28

  Robert J. Schreiter,Reconciliation: Mission and Ministry in a Changing Social Order (New 

York: Orbit Books & Massachusetts: Boston Teological Institutes, 1992, 59 
29

  Ibid., 26 
30

 Ibid., 27  
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tentang pengampunan seperti itu adalah keliru. Pengampunan berati bahwa 

yang terjadi tidak akan dihitung lagi, tetapi ia tidak dapat dihitung lagi setelah 

ia diakui sebagai sesuatu yang memang ada dan layak dihitung.
31

 Hal yang 

hampir sama juga dikemukakan oleh Douglas W. Young. Walau pun ia setuju 

dengan Schreiter bahwa rekonsiliasi harus dimulai dari korban, tapi 

menurutnya pengampunan harus dikomunikasi dengan pengakuan.  Baginya 

tindakan meminta dan memberi pengampunan adalah tindakan dua pihak 

dalam gerak menuju rekonsiliasi. Setiap tindakan menuntut balasan dari pihak 

lain.
32

 

Pengakuan yang dimaksud oleh Fahrenholz adalah suatu proses 

pengakuan yang sangat mendalam. Ia menggunakan kata Jerman Entblossung 

yang secara harafiah berarti menelanjangi diri. Menurutnya kata ini 

menggambarkan suatu proses dimana seseorang berbalik  dari titik di mana 

tindakan jahat pertama kali dilakukan. Mengakui semua implikasi dari 

tindakan memalukan tersebut, dan tindakan ini memang merupakan tindakan 

yang menyakitkan. Tindakan ini akan lebih menyakitkan lagi jika diakui 

dihadapan orang yang menderita karenanya.
33

 

Tapi perlu diingat, pengampunan bukanlah suatu proses yang 

otomatis. Ketika si pelaku mengaku dengan tulus kesalahannya, korban tidak 

                                                 
31

 Olaf Schumann, Agama-Agama; Kekerasan dan Perdamaian (Jakarta: BPK Gunung Mulia 

2011), 485 

32
 Young Douglas W., “Rekonsiliasi: Membongkar Tembok Permusuhan” dalam Guido 

Tisera (ed), Mengolah Konflik - Mengupayakan Perdamaian (Maumere:  Lembaga Pembentukan 

Berlanjut Arnold Janssen. 2002), 172  
33

 Geiko Muller – Fahrenholz, Ibid., 52-53 
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otomatis memaafkan. Pada pihak korban, perasaan terluka begitu terasa. 

Menurut Fahrenholz perasan terluka ini juga merupakan suatu perusakan 

terhadap inti pati kepribadian manusia. Pendapatnya ini sama dengan apa 

yang dikemukakan oleh Schreiter, bahwa kekerasan dapat merusak inti 

kehidupan manusia. Lebih lanjut menurut Fahrenholz,  hal ini berakibat ada 

begitu banyak alasan mengapa korban tidak mau berpaling lagi ke kedalaman 

luka traumatis mereka. Lebih mudah untuk bersembunyi di balik barikade 

represi, amarah dan pembenaran diri. Akibatnya kadang permintaan maaf 

yang tulus tidak digubris.
34

 

Oleh karena itu, dalam pandangan Geiko Muller – Fahrenholz, ia 

mengakui perlu adanya faktor perantara sebagai sisi lainnya dari rekonsiliasi. 

Biasanya untuk menjadi seorang perantara adalah seorang yang cukup 

dipercayai oleh kedua pihak yang sedang berselisih untuk membersitkan 

percik kepercayaan untuk mengawali proses Entblossung. Sebagai perantara 

ia hanya bertindak sebagai percikan pertama untuk menyalakan api 

perjumpaan, dan menyanggupkan kedua belah pihak untuk saling bertemu 

muka ke muka.
35

 

Akan tetapi, menurut Fahrenholz tidak selalu, atau tidak mutlak untuk 

selalu menyertakan seorang perantara. Faktor perantara dapat berupa 

kunjungan ke tugu peringatan, atau beberapa tempat berkesan mendalam 

lainnya yang membuat barikade rasa takut dan curiga itu ambruk. Bisa juga 
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  Ibid., 55 
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berupa begitu menindihnya rasa bersalah atau beban keterasingan yang tak 

tertanggungkan lagi,yang menyebabkan seseorang terdorong mengatasi segala 

macam rintangan dalam batin, dan meminta maaf.
36

 

Ia mengutip Martin Buber dari buku “I and Thou”, yang menunjukan 

bahwa perjumpaan sejati antara pribadi-pribadi, muncul sesuatu yang baru, 

yakni sebuah daya tenaga yang tidak terbelenggu di dalam dirinya dan juga 

tidak terpisah dari yang lain, tetapi berasal-usul dalam kebersamaan mereka. 

Manakala dua pribadi menyingkapkan diri mereka seorang terhadap yang lain 

maka terciptalah suatu “medan energi” di antara keduanya, yang melampaui 

kekuatan secara perorangan. Dalam wacana religius, menurut Fahrenholz, 

daya tenaga yang mengherankan ini diacu sebagai Roh Allah.
37

 

Pandangan Fahrenholz ini mirip dengan pendapat Schreiter. Tapi yang 

membedakan keduanya adalah menurut Fahrenholz kemampuan manusia 

untuk mengampuni tidak boleh diredusir kepada kerahiman ilahi, tetapi harus 

diakui sebagai kemampuan yang juga bersifat manusiawi. Faktor perantara ini 

menurutnya bisa juga ditemukan di antara pribadi-pribadi yang non religius. 

Ia menyebut daya tenaga ini dengan kekuatan kontigensi.
38

 Walau Fahrenholz 

tidak menyangkal peran orang ketiga dalam rekonsilasi, tapi ia melihat faktor 

antara tidak terpaku pada manusia. Faktor perantara bisa juga berbentuk tugu 
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peringatan
39

. Baginya kekuatan kontingensi ini berkaitan erat dengan 

imajinasi. Imajinasi untuk melihat jalan keluar yang tidak mampu atau tidak 

mau digapai pihak-pihak yang sedang bertikai.  

Dalam bentuk skema, konsep rekonsiliasi dari Fahrenholz dapat 

digambarkan berikut: 

 

 

 

      Memaafkan 

 

      Mengakui 

Lalu bagaimana kondisi dalam skema tersebut dapat terlaksana? 

Menurut Fahrenholz perlu ada tindakan  tulus yang benar-benar 

mengindahkan perasaan pihak lain. Suatu gerak-gerik simbolik dengan sikap 

yang penuh hormat atas berbagai kesulitan yang ada di dalamnya. Ia 

mencontohkan tindakan ini dengan berlutunya Kanselir Jerman Willy Brant di 

tugu peringatan pemberontakan Warsawa, Polandia. Berlutut menjadi suatu 

gerak-gerik simbolik yang dimaksudkan Fahrenholz
40

. Berikutnya menurut 

Fahrenholz perlu diadakan suatu langkah agar kedua pihak bisa saling 
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berkomunikasi, sehingga tidak terjadi salah paham antara keduanya
41

. Dalam 

hal ini sangat diperlukan untuk menyingkap cerita-cerita para korban yang 

dipaksa untuk membisu
42

, di sinilah pihak perantara sangat dibutuhkan 

perannya. Dalam langkah kedua ini nampak bahwa bagaimana kebenaran 

menjadi unsur yang sangat penting untuk terjadinya suatu rekonsiliasi.  

 

2 Rekonsiliasi menurut Duane Ruth – Hefflebower 

Penulis sengaja memilih Duane Ruth – Hefflebower untuk mewakili 

bentuk rekonsiliasi yang ketiga. Berbeda dengan dua tokoh lainnya, Duane 

Ruth - Hofflebower sangat memperhatikan sisi strategi dari sebuah 

rekonsiliasi. Walau menggunakan kata rekonsiliasi, Ruth – Hefflebower juga 

memperhatikan unsur-unsur mediasi. Ketika membahas rekonsiliasi ia 

memulainya dengan menjelaskan tentang konsiliator. Hefflebower berangkat 

dengan menjelaskan perbedaan antara mediator dan konsiliator
43

. Seorang 

konsiliator adalah orang yang bijaksana, paling tidak memilki status yang 

sama dengan pihak yang berkonflik dan dipercayai oleh keduabelah pihak, 

yang mendengarkan secara pribadi kedua pihak itu, lalu mengusulkan solusi 

secara pribadi.
44
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Semakin erat konteks dimana nasehat diberikan, maka semakin besar 

kemungkinan untuk pihak berselisih mengikuti nasihat konsiliator
45

. Jadi 

dapat dikatakan dalam model konsiliasi seorang konsiliator memegang yang 

peranan yang sangat besar.  Dengan demikain dalam hal ini seorang 

Konsiliator dapat mengontrol situasi suatu proses rekonsiliasi. Menurut 

penulis hal ini tentu akan membuka ruang yang lebih lebar untuk 

ketidaknetralan, mengingat seorang konsiliator memiliki hubungan dengan 

kedua pihak yang bersengketa. 

Seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya bahwa walau pun 

keduanya merupakan hal yang identik, konsiliator dan mediator tetap 

memiliki perbedaan. Menurut Hefflebower, perbedaan antara seorang 

konsiliator dengan mediator adalah mediator dipilih karena karena 

pengetahuannya tentang subjek perselisihan dan kemampuan mediasinya
46

. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Kovach, menurutnya seorang mediator harus 

dipilih berdasarkan kemampuannya, bahkan untuk seorang mediator 

professional biasanya dikenakan biaya
47

. Sedangkan seorang konsiliator 

cenderung bertemu pihak yang bertikai secara terpisah untuk menghindari 

kehilangan muka pihak yang bertikai.
48

  

Tapi kesamaan antara seorang mediator dan konsiliator sebagi pihak 

ketiga, pertama adalah menyangkut komunikasi. Keduanya harus memiliki 
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keterampilan untuk berkomunikasi dengan kedua pihak yang bertikai. 

Komunikasi merupakan hal mendasar dalam melakukan suatu rekonsiliasi. 

Konflik terjadi karena putusnya komunikasi. Pihak ketiga harus bisa 

membangun komunikasi kedua pihak yang bertikai. Itulah sebabnya pihak 

ketiga harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan kedua 

belah pihak.
49

 

Lebih lanjut, untuk mengadakan rekonsiliasi, sejak awal sudah 

dijelaskan terlebih dahulu kepada pihak yang bertikai bahwa tujuan dari 

rekonsiliasi adalah membuat segala sesuatu berjalan sebaik mungkin bagi 

pihak-pihak yang bertikai dengan cara sejujur mungkin, seseimbang mungkin, 

dan seadil mungkin
50

.  

Secara ringkas, Hefflebower menyusun kriteria pihak ketiga ini 

menjadi beberapa poin, yaitu:
51

 

1. Ketidakberpihakan.  

Orang-orang yang melakukan intervensi (pihak ketiga) sebaiknya 

dianggap tidak berpihak oleh semua pihak yang terlibat. Dalam kenyataan 

hampir tidak ditemukan ada pihak ketiga yang benar-benar netral.  

Tapi dalam kenyataannya tidak ada netralitas yang bisa dilaksankan  

dengan murni. Pihak ketiga kadang cenderung beriphak kepada salah satu 
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kubu yang bertikai
52

. Kovach pun mengungkapkan hal yang sama. 

Menurut Kovach netralitas yang absolut adalah mustahil untuk dicapai.
53

 

2. Akses. 

Mereka yang melakukan intervensi ini sebaiknya merupakan orang-orang 

yang memiliki akses kepada pemimpin dari kedua belah pihak. 

3. Kecocokan 

Kelompok yang melakukan intervensi seharusnya merupakan orang yang 

cocok satu dengan yang lainnya.  

4. Kecakapan 

Untuk Intervensi dibutuhkan orang-orang yang seperti berikut: 

- Seseorang yang memiliki kecapakan untuk menciptakan kemudahan 

dalam pertemuan. 

- seseorang yang paham benar mengenai masalah politik. 

- seseorang yang mempunyai kemampuan atau koneksi mencari dana. 

5. Identitas 

Kelompok yang melaksanakan intervensi sebaiknya merupakan kelompok 

yang mempunyai nama atau memiliki lembaga yang dapat diterima oleh 

semua pihak. 

6. Waktu dan komitmen. 
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Pihak yang melakukan intervensi harus memiliki komitmen untuk 

menempuh proses yang panjang dan melelahkan. 

7. Ukuran 

Jumlah dari para pelaksana intevensi sebaiknya cukup besar untuk 

memenuhi kriteria di atas. 

Untuk melakukan intervensi, pihak ketiga harus memiliki tujuan 

tertentu. Hefflebower mengidentifikasi tujuan-tujuan dari sebuah intervensi 

sebagi berikut
54

: 

1. Membangun hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat. 

2. Berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengenal situasi. 

3. Intervensi berguna untuk membangkitkan tanggapan masyarakat 

dengan memberikan informasi kepad amasyarakat tentang kejadian. 

4. Mengurangi kekerasan. 

5. Memperbaiki perilaku, yaitu dengan cara mengkonfrontasi perilaku 

yang merusak atau tidak sah. 

6. Memperbaiki komunikasi. 

7. Memberdayakan Negosiasi, Mediasi, atau Rekonsiliasi. 

8. Melakukan advokasi ke salah satu pihak. Tindakan terakhir ini 

bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses rekonsiliasi 

yang dijabarkan oleh Hefflebower adalah sebagai berikut
55

: 
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1. Mengakui adanya kesalahan dan luka hati (membangun kesadaran 

akan adanya ketidaksambungan) 

a. Pihak A menyampaikan perasaannya, dan pihak B mendengarkan 

dengan sunggung-sungguh dan mengutarakan kembali apa yang 

dikatakan oleh pihak A sampai pihak A mengarakan:  “Ya! Itu yang 

saya maksudkan.” 

b. Proses di atas dapat di ulang sampai pihak A mengatakan: “Ya! Itu 

yang saya maksudkan”. 

Melihat dari poin pertama ini, fungsi dari pihak ketiga memiliki 

kesamaan dengan apa yang disebut oleh Coser dengan “katub 

penyelamat”. Katub penyelamat ini dapat berupa lembaga yang 

berfungsi sebagai tempat penyaluran keluhan-keluhan. Sebagai tempat 

meluapkan permusuhan secara terarah.
56

 

2. Memulihkan keseimbangan. Langkah ini dilaksanakan dengan 

meminta kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan apa 

yang dibutuhkan agar hubungan dapat dipulihkan. 

3. Menjelaskan niat untuk masa depan. Langkah yang ketiga ini 

dilaksanakan dengan menanyakan kepada masing-masing pihak apa 

yang perlu dilakukan agar konflik tidak akan terjadi lagi di masa yang 

akan datang. 
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4. Membuat rangkuman dan menuliskan hasil persetujuan. Untuk 

melaksanakan langkah ini perlu ditanyakan kepada pihak-pihak yang 

bertikai: Apakah hal-hal yang tidak seimbang disadari? Apakah 

persetujuan cukup jelas sehingga perselisihan yang sama tidak akan 

terulang lagi? Apakah persetujuan telah memuat penghargaan, 

membangun, dapt dipahami, rasa simpati satu sama lain, mempunyai 

landasan yang jelas yang dapat diterima oleh semua pihak. 

5. Langkah yang terakhir adalah menandatangani, merayakan, dan 

kemudian menindaklanjuti. 

Selain langkah di atas, Hefflebower menuliskan bahwa sangat 

penting untuk menyelaraskan kepentingan. Dalam menyelaraskan 

kepentingan ini, ia menyusunnya dalam tiga tahap, yaitu
57

: 

1. Mengidentifikasi keprihatinan-keprihatinan utama, 

2. Membuat alternatif jalan keluar, 

3. Dan terakhir adalah memilih jalan alternatif yang terbaik. 
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Secara skematis ia menggambarkan pola rekonsiliasinya 

sebagai berikut
58

: 
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Konflik 

Keputusan Sukarela Untuk Mencoba 

Proses Kerja Sama 

- sepakat dengan mediasi atau 

negosiasi 

- sepakat dengan masalah yang 

dihadapi 

- sepakat dengan aturan main 

kalau tidak, 

tingkatkan konflik, 

permudah kerja sama, 

atau pakai orang 

ketiga 

Memperbaiki Ketidakadilan 

- mengakui adanya kesalahan 

dan  luka hati 

- memulihkan keseimbangan 

- menjelaskan niat untuk masa 

depan 

Menyelaraskan Kepentingan 

- mengidentifikasi kepentingan 

- membuat beberapa alternative 

jalan keluar 

- menilai dan memilih alternative 

terbaik 

persetujuan 

menindaklanjuti 
kalau ada 

masalah 

merayakan 


