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Pendahuluan 

Kalau kita bandingkan lebih mudah mana menemukan sinonim kata “konflik” 
ketimbang “perdamaian” dalam kosa kata kita sendiri, tanpa sadar kita akan 
menemukan ternyata menemukan padanan kata “konflik” lebih mudah. Fakta ini 
boleh saja dibantah karena alasan-alasan tertentu. Namun kenyataan tersebut 
menjadi bukti kecil betapa konflik sungguh merupakan realita yang hadir dalam 
kehidupan dan manusia adalah pabriknya. Manusia tidak bisa eksis tanpa 
konflik, karena pada dasarnya konflik dibutuhkan. Tinggal bagaimana manusia 
merespon konflik tersebut, akan menentukan progresifitas mereka sendiri. Setiap 
budaya telah menentukan cara mereka merespon konflik yang mereka temukan 
dari pengalaman secara evolusional dan terus mengalami reduksi dan pembaruan 
seiring berkembangnya masyarakat. 

Konflik dalam pengertian klasik muncul karena adanya problem antara dua pihak 
yang berada pada pusat konflik, dimana mereka memiliki posisi dan kekuatan 
yang sepadan satu sama lain. Dua pihak yang memiliki kepentingan dan isu 
sendiri, termasuk cara pandang sendiri terhadap satu isu yang menjadi masalah. 
Konflik seperti ini sangat mudah diidentifikasi dan dipetakan. Namun dalam 
pengertian modern, konflik telah berubah menjadi hubungan yang dinamis antara 
berbagai pihak, dimana posisi dan kekuatan mereka juga bertingkat-tingkat dan 
bahkan tidak setara sama sekali. Cara pandang mereka juga boleh jadi memiliki 
kesamaan dengan salah satu pihak yang lain, namun memiliki perbedaan 
kepentingan dan isu. Konflik semacam ini tidak mudah diurai karena harus 
melibatkan pendekatan yang lebih mendalam. Begitupula dalam menentukan 
resolusi dari konflik tersebut harus didasarkan pada pemetaan yang benar-benar 
akurat, karena intervensi yang salah justru akan memperbesar pusat konflik itu 
sendiri. 

Selain pemahaman terhadap dua model konflik di atas, cepat atau lambatnya 
resolusi konflik juga sangat ditentukan oleh dua faktor lain yakni pemahaman 
manusia terhadap identitas serta efektifitas komunikasi. Dua hal ini sama sekali 
tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya konflik selalu melibatkan identitas 
dan bahkan tidak jarang menjadi pusat konflik, dan juga masalah-masalah 
komunikasi. Coba kita lihat konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan 
dunia baik yang bernuansa politik, ekonomi bahkan agama, kalau mau dilihat 
secara lebih mendalam, semuanya bermuara dari masalah identitas dan 
komunikasi. Bahkan, kebuntuan jalan keluar dari konflik-konflik tersebut boleh 
jadi karena cara pandang yang kaku terhadap identitas atau keengganan 
memperbaiki komunikasi yang buruk.  

Dalam seminar Internasional yang diselenggarakan The Eocumenical Institute at 
Bossey, Swiss pada 5-29 Juli 2010 lalu, dua persoalan ini coba diulas secara lebih 

                                       
1 Refleksi kecil dari Summer Seminar on Religious Dialogue, Bossey-Switzerland, 5-29 Juli 2010 
* Penulis adalah peneliti the Wahid Institute Jakarta 



 2 

mendalam. Para peserta yang datang dari berbagai belahan dunia dan umumnya 
daerah konflik seperti Palestina, Nigeria, Rwanda, Irlandia Utama, Myannmar, 
India, Indonesia, Iraq bahkan Israel coba mendiskusikan dan menggali secara 
serius peroslan identitas dan komunikasi sebagai dua isu pokok seminar. Mereka 
yang umumnya datang dari latar belakang komunitas agama seperti imam, rabbi, 
pastor, suster dan aktivis interfaith menunjukkan kesungguhan mereka untuk 
menemukan kunci dari persoalan-persoalan social yang mereka hadapi di tempat 
masing-masing dengan mendengarkan dan menggali pengalaman dari belahan 
dunia lain. Mereka tidak datang untuk menemukan satu solusi generic untuk 
berbagai masalah, namun melatih kepekaan untuk melihat berbagai persoalan 
dari kacamata yang plural bahkan boleh jadi bertentangan dengan kepentingan 
sendiri. Mereka datang untuk satu tujuan bahwa konflik tidak perlu dihindari 
hanya karena ingin mencapai kepuasan sesaat, namun secara gentlemen terlibat 
secara langsung dalam mencari jalan keluar dari problem-problem masyarakat. 
Dengan demikian, paling tidak mereka telah menjadi bagian dari perubahan yang 
terjadi bahkan ikut menentukan perubahan. Dan catatan ini adalah refelsksi dari 
salah seorang peserta seminar yang berlangsung selama 3 minggu tersebut. 

The Ecumenical Institute at Bossey sendiri adalah pusat dialog dan perjumpaan 
masyarakat dunia yang dibentuk The World Council of Churches (WCC) atau 
Dewan Gereja se-Dunia. Berdiri sejak 1946, institute ini mengundang banyak 
orang dari berbagai denominasi, agama, kultur dan latar belakang untuk belajar 
bersama dan pertukaran gagasan. 

Setiap tahun, institute ini menerima kedatangan para mahasiswa, peneliti dari 
berbagai penjuru dunia untuk study akademik, riset atau hanya sekedar 
mengikuti kursus pendek dengan tema-tema seputar ecumenical isu. Ecumenical 
sendiri adalah satu istilah yang merujuk pada promosi kesatuan atau kerjasama 
antara berbagai denominasi dalam kekeristenan. Namun istilah ini dapat juga 
digunakan dalam arti yang lebih luas berupa persatuan dan kerjasama agama-
agama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama seperti dialog, perdamaian, 
pemajuan pendidikan, pemberantasan kemiskinan dan lain-lain. 

Mencari Agama Abraham 

Tiga agama besar dunia yakni Yahudi, Kristen dan Islam telah disepakati oleh 
sejarah adalah pewaris dari Abraham (Ibrahim) dan keturunan-keturunannya. 
Ketiga agama ini juga telah menuliskan secara tersirat dalam kitab mereka 
masing-masing versi mereka mengenai Abraham dan tentu warisan-warisannya 
dan salah satu yang paling besar adalah agama monoteistik yang kemudian telah 
merombak total struktur kepercayaan umat manusia. Struktur kepercayaan baru 
ini kemudian menunjukkan karakternya sebagai agama ekspansif selama 
berabad-abad hingga pada akhirnya hampir seluruh penjuru bumi. Setidaknya 
saat ini, agama warisan Abraham ini telah menguasai 80 % lebih kepercayaan di 
dunia. 

Namun di lain sisi, ternyata agama Abraham ini ternyata merupakan produsen 
terbesar konflik umat manusia semenjak lahirnya, dan beberapa yang paling besar 
dan paling lama justru terjadi diantara tiga agama Abraham itu sendiri baik 
antara Yahudi dengan Islam, Kristen dengan Yahudi dan Islam dengan Kristen. 
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Bahkan bagi beberapa kalangan, konflik Israel Palestina yang tak kunjung selesai 
saat ini adalah sosok paling representative dari konflik agama Abraham dalam 
konteks dunia modern.  

Agama Abraham telah menjadi identitas paling rumit karena terus menjadi objek 
pertengkaran ketiga agama besar tersebut. Ketiganya telah mereproduksi tafsir 
mereka sendiri tentang identitas tersebut baik melalui kitab suci maupun sejarah 
turun temurun yang semakin lama jarak dan pertentangannya semakin lebar. 
Belum lagi tafsir-tafsir tersebut dipertegas melalui simbolisasi-simbolisasi serta 
ritus-ritus yang dikultuskan, sehingga ketiga komunitas agama ini memandang 
dirinyalah yang paling sah mewarisi ajaran Abraham. Kosekuensinya keyakinan 
ini telah mendorong karakter ekspansf ketiganya untuk memperluas pengaruh di 
dunia dengan berbagai cara.  

Pada titik ini, Abraham yang satu telah ditranspformasikan menjadi ribuan 
bahkan jutaan identitas yang tidak mungkin lagi dipetakan. Abraham memang 
dipercayai ketiga agama ini sebagai bapak monoteisme, namun kepercayaan ini 
tidak pernah benar-benar digunakan untuk mengurai batas-batas identitas. 
Bahkan Abraham yang sesungguhnya tidak mewariskan satu agama spesifik telah 
diinstitusionalisasi oleh ketiga komunitas agama ini lengkap dengan struktur dan 
bangunan kepercayaannya yang mapan.  

Satu konsep tentang keselamatan misalnya dalam ketiga agama ini memiliki 
versinya sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Konsep ini menggambarkan 
tentang adanya jalan keselamatan bagi mereka yang menganut dan meyakini satu 
keyakinan atau agama tertentu. Dan secara natural, setiap agama telah 
menegaskan dirinya sebagai jalan keselamatan dan sebagai sebuah pilihan yang 
benar untuk meyakini agama tersebut karena disanakan keselamatan itu berada. 
Begitupula halnya ketiga agama Abraham telah menegaskan dirinya sebagai jalan 
keselamatan yang mana ditegaskan secara tersurat di dalam kitab suci mereka 
dengan konsepnya yang berbeda satu sama lain. Pemahaman tentang jalan 
keselamatan ini kemudian menjadi controversial karena dimasukkan oleh 
ketiganya sebgai salah satu inti pokok ajaran mereka yang tidak sedikit 
mengundang pertentangan dan konflik. Lahirnya agama Kristen misalnya 
dianggap sebagai lahirnya sebuah jalan keselamatan baru (Perjanjian Baru) yang 
ingin menyelematkan manusia dari kegelapan pada era Yahudi (Perjanjian 
Lama). Begitupula lahirnya Islam dianggap sebagai lahirnya jalan keselamatan 
baru yang memperbaharui jalan keselamatan sebelumnya. Sementara Yahudi 
menganggap jalan keselamatan Yahudilah yang paling murni, sementara dua 
sesudahnya sebagai penyelewengan. 

Seorang peserta di seminar ini mengatakan bahwa Abraham pasti telah menerima 
pesan dari Tuhan bahwa dia diperintahkan menjadi pembawa kabar jalan 
keselamatan, dan pesan itu pasti dalam satu versi. Namun mengapa dalam 
perjalanannya menjadi begitu banyak versi? Dan apakah Tuhan telah 
menyampaikan satu hal dalam versi yang berbeda-beda, ataukah pemahaman 
orang yang menerimanya yang berbeda? Dan berbagai pertanyaan lain bisa saja 
muncul. Namun inti masalahnya adalah tidak tunggalnya tafsir terhadap 
identitas Abraham. 
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Konsep lain yang tidak kalah kontroversialnya adalah mengenai umat terpilih. 
Kosep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep keselamatan dimana 
setiap agama Abraham mendaku umatnya sebagai umat terpilih yang dipilih 
Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan dalam batas ekstrimnya, 
pemahaman tentang umat terpilih ini merupakan keyakinan yang bahwa umat 
tertentu telah dipilih Tuhan untuk memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu 
yang mana umat lain tidak memilikinya. Keyakinan semacam ini berimplikasi 
pada sikap merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Sikap ini tentu 
berbahaya karena telah menafikan kesetaraan manusia, dan tentu akan 
melahirkan sikap arogan yang sering berbuah konflik. 

Meskipun dalam ketiga ajaran agama ada penegasan baik secara tersurat maupun 
tersirat mengenai umat terpiih ini, namun pada dasarnya ada satu kesamaan 
bahwa semua umat manusia adalah terpilih karena iman mereka terhadap 
Tuhan. Namun lagi-lagi, institusionalisasi telah memapankan pemahaman 
tertentu tentang hal ini sehingga seolah ada legitimasi khusus menganai adanya 
umat terpilih pada satu umat tertentu. 

Identitas Given dan Bentukan 

Apakah kita bisa mengatakan bahwa agama adalah identitas yang sudah ada 
semenjak kita lahir? Bagaimana kita menentukan bahwa keyakinan tertentu 
adalah agama kita? Ini adalah beberapa pertanyaan yang cukup serius 
dibicarakan dalam seminar. Ada banyak pendapat dan perdebatan. Beberepa 
orang melihat bahwa agama adalah sesuatu yang given dan tidak bisa dirubah, 
adama adalah pemberian Tuhan. Namun ada juga mempertanyakan bukankah 
manusia bisa memilih untuk meyakini agama tertentu ketika dia sudah mampu 
memilih? Artinya agama bukan sesuatu yang given melainkan bentukan dan 
dapat saya berubah setiap saat.  

Seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga muslim, mungkin saja menetapkan 
Islam sebagai agamanya dan pada saat tertentu dia merubahnya karena alasan 
tertentu. Memang hal ini terkesam merendahkan nilai agama karena disamakan 
dengan barang yang bisa ditukar sesuka hati. Namun perdebatan seperti ini 
menunjukkan bahwa agama pada dasarnya adalah identitas bentukan seperti juga 
identitas lain seperti kewarganegaraan, bahasa, warna kulit, bahkan jenis 
kelamin. Orang bisa sewaktu-waktu mencampakkan identitas tertentu dan 
menggunakan yang lain. 

Lalu, apakah identitas yang given itu? Dan apakah yang membuat kita sama 
dalam arti sesungguhnya? Yang membuat kita sama dan melebur semua 
perbedaan identitas itu adalah karena kita sama-sama manusia. Identitas sebagai 
manusia adalah identitas yang given, tidak bisa dirobah. Identitas ini selalu 
melekat pada semua identitas bentukan di atas seperti agama, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, kewarganegaraan, kelas, status ekonomi dan sebagainya. 
Identitas inilah yang membedakan kita dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan 
yang hanya punya naluri dan tidak memiliki akal.  

Berbagai konflik di berbagai penjuru bumi lebih banyak atau bahkan semuanya 
disebebkan oleh identitas-identitas bentukan, mereka merasa berbeda karena 
identitas yang sama sekali bisa berubah setiap saat. Yang dilihat dalam setiap 
konflik tersebut adalah perbedaan-perbedaan semu karena fanatisme identitas 
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bentukan. Padahal di era modernitas dimana batas dunia semakin tipis, siapa saja 
dapat dengan mudah mengganti perbedaan menjadi persamaan. Lalu, apakah 
orang harus merasa berbeda karena perbedaan warna kulit, perbedaan agama, 
perbedaan warganegara, perbedaan bahasa dan lain-lain? 

Pertanyaan terakhir ini seolah sesuatu yang musykil menjadi kenyataan karena 
anggapan-anggapan yang terlalu tergesa-gesa bahwa dunia sudah dibentuk 
sedemikian plural oleh berbagai identitas yang seolah sudah mapan. Namun, 
sesungguhnya yang dimaksud disini bukanlah ingin melebur dan menghilangkan 
berbagai identitas itu, melainkan sebbuah sikap realistis bahwa semua identitas 
bentukan itu adalah semu belaka, sementara identitas kita sebagai manusialah 
yang abadi dan given. Identitas sebagai manusia tidak mungkin diingkari dan 
dikalahkan oleh identitas lain.  

Karenanya, dalam memahami konflik kemanusiaan, sesungguhnya dipengaruhi 
oleh cara pandang yang sempit terhadap identitas bentukan, dimana identitas 
dilihat sebagai pembatas yang rigid, juga dilihat sebagai perbedaan yang 
mengancam, dan sebagai kekeliruan yang harus diperbaiki. Inilah yang terjadi 
dalam konflik agama di Irlandia Utara atau Nigeria, atau konflik suku di Rwanda 
dan Indonesia atau konflik dengan nuansa ekonomi politik di Palestina dan Iraq. 
Semua bertarung demi mempertahankan identitas semu hingga harus 
mengorbankan identitas yang abadi yakni persamaan sebagai manusia. 

Dialog Agama Mau Kemana? 

Sebelum lebih jauh, apa sesungguhnya dialog itu? Dialog yang dimaksudkan 
disini tentu bukan debat, untuk menegaskan bahwa ada entitas kami dan mereka, 
sehingga menghasilkan salah satu pihak sebagai pemenang. Dialog juga bukan 
berarti menyerahkan keyakinan kita kepada orang lain untuk ditukar dengan 
keyakinan lain. Dialog dalam arti ini bukanlah dialog. 

Pada dasarnya, dialog adalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat yang 
sesungguhnya berakar dari setiap tradisi agama. Agama telah mengajarkan agar 
setiap orang berkomunikasi, mengkonfirmasi sesuatu yang tidak jelas, 
menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, dan sebagainya, yang dalam setiap 
agama diajarkan untuk melakukannya. Karena itu, selain sebagai kebutuhan, 
dialog juga adalah kewajiban. 

Lalu mengapa dialog agama dibutuhkan? Jika kita tengok salah satu tesis Hans 
Kung dalam etika globalnya bahwa salah satu yang menjadi prasyarat 
terwujudnya perdamaian dunia adalah bilamana ada perdamaian agama-agama. 
Meskipun terkesan berlebihan, tesis ini menunjukkan bahwa peran agama-agama 
di dunia modern saat ini tidak bisa diabaikan, bahkan semakin dibutuhkan dalam 
menyelesaikan berbagai krisis dan konflik di berbagai tempat. 

Bagaimanapun juga, agama menempati tempat terdalam sebagai identitas. 
Agama telah membuat manusia lebih sensitive dan peka terhadap identitasnya. 
Dimanapun dibelahan bumi, agama telah menjadi motor penggerak paling kuat 
bila dibandingkan dengan identitas-identitas lain. Karena itu, konflik di berbagai 
tempat sering mencuat karena isu-isu keagamaan. 
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Begitupula sebaliknya, moralitas agama adalah pendorong paling kuat untuk 
perubahan termasuk perubahan dunia yang lebih damai.  

Karena itu, dialog agama dibutuhkan karena kenyataan dunia yang multi kultur 
dan multi agama. Kita tidak bisa acuh dengan kenyataan tersebut. Disamping itu, 
komposisi masyarakat agama di satu tempat sangat berbeda dengan tempat lain. 
Satu agama bisa menjadi mayoritas di tempat tertentu, tapi pada saat yang sama 
menjadi minoritas di tempat lain. Seperti Hindu yang meyoritas di India, tapi 
menjadi minoritas di banyak tempat. Atau Islam mayoritas di Indonesia tapi 
minoritas di banyak Negara Eropa. Perbedaan komposisi masyarakat seperti ini 
membutuhkan sikap keterbukaan untuk dialog dan saling mengetahui tradisi 
masing-masing agama. 

Selain itu, dialog juga dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan agama 
untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Karena sudah banyak kasus membuktikan, 
ketika agama tertentu menjadi mayoritas, ia sering dimobilisir untuk tujuan-
tujuan jangka pendek seperti politik, ekonomi dan bahkan kekerasan. 

Dan lebih dari itu semua, dialog dibutuhkan agar berbagai komunitas dapat 
bekerja bersama-sama untuk tujuan-tujuan kemanusiaan seperti mengobai trauma 
korban konflik termasuk mendorong dan ikut aktif dalam proses rekonsiliasi. 
Tujuan semacam ini adalah bentuk dialog aksi dan boleh juga dikatakan sebagai 
aksi yang melampaui dialog. 

Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa mengandaikan dialog terjadi 
sebagaimana bayangan ideal di atas tentu tidak mudah. Kita harus jujjur bahwa 
tantangan dan problem yang dihadapi dialog saat ini tetap ada dan bahkan 
semakin besar. 

Di banyak Negara, paradigm pendidikan baik formal maupun informal yang 
mendorong rasa saling menghormati, mengikis rasa perbedaan dan menemukan 
persamaan masih belum terwujud. Di alam bawah sadar kita, lebih mudah 
mengekspose identitas berbeda ketimbang yang sama kepada anak-anak. Mereka 
sudah diperkenalkan dengan perbedaan terlebih dahulu sebelum mengenal 
persamaan. Pola seperti ini bahkan telah menjadi karakter banyak masyarakat 
agama. Bahwa mulai anak-anak dibiasakan dengan mengenal siapa yang berbeda 
keyakinan dengan mereka dan bagaimana bergaul dengan mereka. 

Tantangan lain adalah semakin menguatnya fundamentalisme agama dan 
konservatisme radikal. Mereka menempatkan dirinya sebagai penjaga kemurnian 
agama dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan nilai agama yang 
mendorong perdamaian. Para fundamentalis ini juga merasa memiliki mandat 
lebih untuk menyiarkan agama. Dan mereka melakukan itu dengan cara-cara 
amatir dan kurang bertanggungjawab. Fundamentalis pertama disatu agama 
sering bertemu dengan fundamentalis kedua di agama lain dalam suasana tegang 
dan sering berujung konflik.  

Dan satu tantangan lagi yang sering terlihat adalah keengganan untuk belajar dari 
tradisi agama lain untuk saling mengenal secara lebih dekat. Keengganan 
semacam ini sering berujung stigma dan prejudice terhadap agama lain, sehingga 
memperlebar jurang perbedaan. Padahal belajar tradisi agama lain bukanlah 
dimaksudkan untuk menukar atau mencampuradukkan masing-masing 
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keyakinan. Namun kemauan untuk belajar keyakinan agama lain tentu akan 
memudahkan dialog dan membangun kerjasama. 

Transformasi Damai 

Esensi utama dialog sesungguhnya adalah melakukan transformasi konflik 
kekerasan ke budaya komunikasi. Meskipun sama-sama menghasilkan suatu 
perubahan, dua model proses perubahan ini jelas berbeda. Pada tataran praktis, 
transformasi konflik ini sangat terkait dengan bagaimana respon manusia 
terhadap konflik dan seperti apa gaya mereka menyikapi konflik yang terjadi di 
sekelilingnya. 

Setidaknya ada lima model gaya manusia menghadapi konflik: Menghindar, 
akomodatif, kompromis, kontroler dan mencari penyelesaian bersama. Kelima 
gaya ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga 
kelimanya sering kita temui pada orang-orang atau kelompok yang tengah 
berkonflik. Cepat lambatnya penyelesaian konflik, tergantung oleh pilihan-pilihan 
mayoritas terhadap gaya tersebut, dan setepat apa pilihan tersebut. 

Kelima gaya ini adalah pola yang umum, dimana setiap orang akan memilih 
secara sadar gaya mereka. Namun dalam konteks memelihara perdamaian 
dimana kita seharusnya selalu memilih untuk mencari jalan keluar daripada 
mempertajam konflik, biasanya lebih sulit. Karena itu kita setidaknya 
mensyaratkan dilakukannya sejumlah elemen penting yakni. 

Yang pertama adalah transformasi. Aspek ini tidak hanya berarti perubahan secara 
sederhana melainkan perubahan yang mendasar. Nilai ini penting dalam resolusi 
konflik karena menuntut adanya perubahan sikap, perubahan komitmen, 
perubahan perilaku yang sungguh-sungguh.  

Kedua, interdependen. Aspek ini berkaitan dengan relasi antar manusia, antar 
pihak-pihak yang berkonflik. Komitmen untuk melakukan perubahan 
mengharuskan adanya rasa saling membutuhkan, kerjasama dan keinginan untuk 
menjaga keamanan bersama. Hal ini sangat penting untuk menjamin proses 
perubahan selanjutnya dapat berjalan. 

Ketiga, keragaman (diversity). Aspek ini berkaitan dengan kemauan dan kesediaan 
untuk menghadapi dan mengerti tentang keragaman yang ada di sekitar kita. 
Perbedaan dan keragaman harus betul-betul diterima dan diakui. Ini bukan 
berarti hanya mengakui dan merayakan adanya perbedaan tetapi bekerja bersama 
dengan keragaman tersebut menyelesaikan setiap persoalan. 

Keempat, kesetaraan. Ini bukan berarti setara kedudukan, tetapi menyangkut 
budaya bukum dan ketertiban, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan 
masyarakat sipil dan kepemimpinan sipil. Kesetaraan disini juga berarti keadilan, 
dimana tidak hanya diukur secara hitam atau putih melainkan juga 
mengharuskan adanya pemahaman mengenai keragaman struktur masyarakat. 
Kesetaraan ini juga berarti terkadang kita memerlukan kompromi-kompromi 
selama masih berada di dalam koridor hak dan kewajiban. 

Kelima, keberlanjutan. Ini berarti adanya kemampuan system, struktur masyarakat 
baik secara organisasi maupun individu untuk menyesuaikan diri dan berbaur 
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dengan konteks yang sudah ada. Namun nilai ini mengharuskan keempat nilai 
sebelumnya ada.  

Kelima elemen di atas satu sama lain saling tergantung, karena itu harus berjalan 
beriringan. Kelimanya adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam 
upaya transformasi konflik secara damai baik oleh para pihak sendiri maupun 
para mediator. Kelihatannya memang tidak mudah dan membutuhkan 
ketekunan serta kesabaran. Namun upaya semacam ini telah terbukti cukup 
berhasil diterapkan di beberapa tempat seperti di Irlandia Utara. Upaya damai 
yang sudah berhasil dilakukan harus diuji, dan elima elemen di atas salah satu 
ujiannya. 

Keahlian Komunikasi Para Mediator 

Menjadi mediator konflik adalah pekerjaan yang mulia namun sangat berat. 
Seringkali berhasil tidaknya resolusi konflik sangat ditentukan oleh peran para 
mediator, banyak dari mereka yang berhasil namun tidak sedikit pula yang gagal. 
Untuk konteks Indonesia, peran Mari Ahtisari dalam proses perdamaian di Aceh 
misalnya adalah contoh peran mediator yang sukses. Meskipun tidak semua 
pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai, namun kedua belah pihak cukup 
puas dengan peran mediator, dan disinilah poin pentingnya. 

Namun, kita tentu bertanya, apa keahlian para mediator tersebut sehingga 
mampu membangun kepercayaan para pihak yang berkonflik? Mereka tentu 
harus memiliki sejumlah keahlian selain juga harus punya integritas. 

Dalam tataran komunikasi saja misalnya, setidaknya ada tiga skill sederhana 
yang harus mereka kuasai dengan baik: 1) kemampuan mendengar, 2) 
kemampuan mengajukan pertanyaan dan 3) kemampuan paraphrase dan 
meringkas kesimpulan. Ketiganya Nampak cukup sederhana, namun ternyata 
memerlukan pembiasaan dan latihan yang terus menerus. Kegagalan mediasi 
banyak ditentukan oleh tiga aspek komunikasi ini. 

Kemampuan mendengar adalah sebuah keahlian sebagaimana keahlian lainnya, 
keahlian ini membutuhkan control dari diri sendiri dan pembiasaan yang terus 
menerus. Kita benar-benar harus mengetahui apa yang masuk kategori 
mendengar dan meningkatkan tehnik yang dibutuhkan untuk itu. Ketika 
mendengar seseorang berbicara, kita harus benar-benar dalam konsentrasi penuh 
dan intens. 

Kita bisa membayangkan bagaimana cirri orang yang sedang mendengar 
pembicaraan kita. Kita tentu akan pertama kali melalui bahasa tubuhnya, tatapan 
mata, gesture, ekspresi wajah dan sebagainya. Juga kita akan mencirikan melalui 
kesesuaian pertanyaan balik yang dia ajukan ke kita. Kita juga mencirikan orang 
yang benar-benar mendengar kita apabila dia tahu kapan harus memotong dan 
kapan harus diam. Selain itu, kita juga bisa mencirikan melalui kemampuan dia 
memahami dengan baik informasi yang disampaikan. Dan yang tidak boleh 
dilupakan adalah kepekaan terhadap kebiasaan budaya tertentu. Dimana bahasa 
tubuh disatu konteks boleh jadi berbeda maknanya di konteks yang lain. Seperti 
mengangguk bagi orang Indonesia dan orang India memiliki makna yang 
berbeda. 
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Keahlian mendengar dapat digunakan untuk: Memperoleh informasi yang tidak 
terungkap dan mendorong pihak yang bertikai untuk berbicara secara leluasa, 
menunjukkan bahwa kita mendukung para pihak dan membantu mereka 
menurunkan ketegangan, menunjukkan kalau kita menerima mereka dan bukan 
menghakimi mereka, memungkinkan para pihak berbicara dan saling mendengar, 
memungkinkan kita untuk mengklarifikasi para pihak, sebagai cara untuk 
mengetahui asumsi para pihak, untuk meluruskan kesalahpahaman, untuk 
menemukan issu utama dari para pihak dan banyak lagi. 

Kemampuan kedua adalah keahlian mengajukan pertanyaan. Dalam rangka 
mediasi, keahlian ini sangatlah penting. Keahlian dalam bertanya akan 
menentukan apakah kita memang tidak mengerti persoalan atau cara kita untuk 
melakukan resolusi konflik. Tujuan utama dari bertanya adalah: untuk 
menunjukkan kalau kita memang mendengar, untuk mengumpulkan dan 
mengelola informasi dan untuk menguji satu pernyataan.  

Secara umum, kita harus mengajukan pertanyaan terbuka dimana pertanyaan 
kita itu tidak hanya dijawab dengan “iya” atau “tidak”. Pertanyaan terbuka ini 
dimaksudkan agar orang yang kita tanyai berbicara secara terbuka mengenai 
persepsi mereka. Kita bisa mengajukan pertanyaan tertutup terkecuali untuk 
meningkatkan control kita terhadap alur dialog atau untuk mengkonfirmasi fakta-
fakta penting. Secara umum, pertanyaan tertutup diajukan berkaitan dengan 
proses dialog dan bukan mengenai substansi dialog. 

Pertanyaan terbuka misalnya: “bisakah Anda ceritakan lebih lanjut mengenai…”, 
“kemudian apa yang terjadi?’, “bagaimana perasaan Anda ketika itu terjadi?”, 
“apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui” dan sebagainya. Sebisa mungkin 
kita menghindari pertanyaan “mengapa?”, karena kata ini bisa membuat orang 
menarik diri dan cenderung membela diri. Pertanyaan ini juga sering 
menghilangkan rasa percaya kepada mediator. 

Skill ketiga yang juga penting adalah keahlian untuk melakukan paraphrase dan 
meringkat pernyataan para pihak. Dua keahlian ini mempunyai peran sangat 
penting dalam dialog, karena dengan keahlian ini, mediator mampu menjadi 
penjaga alur dialog dan membuat suasana tetap kondusif. Disamping itu, 
disinilah akan diuji apakah mediator bisa netral atau tidak. 

Parafrase adalah mengulang kembali pernyataan pembicara dengan mengubah 
susunan kalimat tanpa menghilangkan substansinya. Dengan melakukan 
paraphrase, mediator akan membantu para pihak untuk mendengar kembali 
pont-point pihak lain dan juga untuk menjamin bahwa interpretasi mediator 
benar-benar akurat. Cara ini juga akan membantu dalam klarifikasi, membuat 
dialog menjadi santai, tidak tegang, membantu memperdalam masalah dan 
mempermudah melakukan analisis situasi. 

Sementara kemampuan meringkas pernyataan adalah kemampuan untuk 
membuat kesimpulan ringkas dari pernyataan pihak yang panjang tapi tidak 
menghilangkan inti yang dibicarakan. Hal ini biasanya dilakukan dalam dialog 
dimana mediator akan selalu membuat ringkasan pembicara pertama sebelum 
memberikan kesempatan kepada pembicara selanjutnya. Keahlian ini penting 
karena para pihak akan dapat menangkap poin utama dari pihak lawan, begitu 
juga sebaliknya. Begitupula ketika dilakukan pada akhir dialog, ringkasan dari 
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mediator untuk kedua pihak akan membantu mereka membuat kesimpulan 
sendiri. Manfaat lainnya, mediator mampu menjaga alur pembicaraan tetap pada 
kesepakatan. 

Beberapa keahlian komunikasi ini sangat penting bagi mediator. Para pihak juga 
akan memperoleh manfaat dari keahlian ini karena mereka dibantu untuk 
berpikir secara lebih tenang. Keadaan tenang ini tentu sangat mendukung proses 
dialog, dan tenu juga sangat membantu proses rosolusi konflik berjalan secara 
damai[] 
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