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Resolusi Konflik 

Pendahuluan 

Ketika Organisasi Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang 

Ruteng  Santu Agustinus meminta saya untuk berdiskusi tentang Resolusi Konflik, maka asosiasi 

yang muncul dibenak saya adalah pelbagai konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Kita barusan 

menyelesaikan hajat besar di kabupaten ini yaitu pemilihan kepala daerah. Bau-bau Konflik 

antara kubu para calon masih kuat mewarnai kehidupan masyarakat kita. Mungkin ada di anatra 

kita yang juga terlibat dalam konflik tersebut. 

Hari ini kita akan berdiskusi tentang resolusi konflik, sebuah tema yang sangat relevan untuk 

konteks lokal kita. Setiap konflik tentu ada awal dan akhirnya. Karena itu ketika kita berbicara 

tentang resolusi konflik, kita diharapkan akan berkontribusi dalam menyelsaikan konflik Pilkada 

yang telah membuat masyarakat kita tercabiok-cabik. Dalam pemahaman saya, menyelesaikan 

konflik harus dimnulai dengan membagun persepsi yang sama. Karena itu, sebagai pengantar 

diskusi saya akan menyampaikan beberapa pemikiran teoritis tentang konflik dan pelbagai 

pandangan, resolusi konflik dan manajemn konflik, konflik Pilkada dan penyelsaiannya. 

Apa itu Konflik? 

Kata konflik sesungguhnya berasal dari dua kata Bahasa Latin yaitu con berarti saling, bersama 

dan figere berarti memukul. Dengan demikian kata konflik berarti saling memukul. Secara 

sosiologis kata konflik telah diartikan bermacam-macam sesuai dengan perlspektif masing-

masing. Secara umum konflik diartikan sebagai suatu proses sosial  antara dua orang atau lebih 

(bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 

menghancurkannya ataunya membuatnya tidak berdaya. Dalam konteks pilkada, Calon Nomor 

satu berusaha menghancurkan nomor dua dan sebaliknya. 

Pada hakikatnya konflik itu merupakan sesuatu yang kodrati, umum dan netral. Dikatakan 

kodrati karena konflik itu selalu ada di mana ada perbedaan. Secara alamiah, manusia diciptakan 

berbeda satu dengan yang lain. dalam perbedaan tersebut pasti ada konflik. Karena itu konflik 

merupakan sesuatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. Dikatakan umum karena konflik itu 

ada pada seluruh lapisan masyarakat dimanapun di dunia ini apapub suku, agama, budaya atau 

negaranya. Konflik bersifat umum untuk smeua manusia. Dikatakan netral karena konflik 

sebetulnya tidak negatif dan tuga tidak positif. Konflik baru menjadi negatif ketika manusia 

menghadapinya secara kurang arif. Misalnya, ketika suami isteri berkonflik tentang uang garam, 

maka konflik itu bisa dislesaikan dengan muda ketika komunikasinya sopan dan saling 

menghargai satu sama lain. namun ketika konflik tersebut disertai dengan kata-kata kasar dan 

maki, maka konflik tersbeut bisa mendatangkan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan 

positif jika manusia memanfaatkan konflik untuk sesuatu yang positif. Konflik tentang uang 

garam anatara suami isteri sesungguhnya dapat diarahkan untuk mereka saling mengenal dan 

lebih mencintai satu sama lain. 



Konflik juga dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. Konflik terbuka jika jika konfliknya 

dinyatakan dengan kata-kata atau perbuatan nyata antara pihak yang berkonflik. Biasanya 

konflik yang terbuka diketahui oleh orang lain. sementara konflik yang bersifat tertutup biasanya 

tidak diketahui oleh orang lain. konflik tertutup sering hanya terbenam di dalam hati saja. 

Pandangan Tentang Konflik 

Robbin (1996: 431) mencatat perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam sebuah 

organisasi. Perbedaan tersebut sering disebut sebagai The Conflict Paradoks,  karena di satu 

sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi, tetapi di sisi lain 

kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik karena 

merugikan. Secara mendetail pandangan ini dibagi menjadi tiga kelompok. 

Pertama, Pandangan tradisional (The Traditional View) yang menyatakan bahwa konflik itu 

merupakan hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan olehnya  harus dihindari. 

Konflik disinonimkan dengan istilah violence (kekerasan), destruction (kerusakan), dan 

irrationality (tidak masuk akal). Dalam pandangan ini, konflik merupakan suatu hasil 

disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, kurang keterbukaan di antara 

orang – orang, dan kegagalaan manajerial dalam merespons pelbagai aspirasi dan kebutuhan dan 

anggota atau kariawan. Misalnya, dalam konflik Mei 1998. Banyak orang melkukan kekerasan 

dan pengrusakan karena hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan pengusaha. Masyaarkat 

merampas barang-barang dari orang kaya dan memperkosa kelompok tertentu karena marah dan 

benci.   

Kedua, pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Pandangan ini menyatakan 

bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau 

organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam 

kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh 

karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong 

peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk 

melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Misalnya, konflik 

antara suami isteri seharusnya membuat mereka lebih mengenal dan memahami satu sama lain. 

Ketiga, pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung 
mendorong munculnya konflik dalam suatu kelompok atau organisasi. Dalam pandangan ini, 

suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, 

tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Sedangkan organisasi yang memiliki konflik akan selalu 

berdinamis, berubah dan maju. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu 

dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam 

kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif. 

Ketiga pandangan yang berbeda ini mempengaruhi sikap dan cara pandang terhadap konflik 
yang ada di dalam masyarakat termasuk konflik Pilkada.  

 

 

 



Sumber Konflik 

Ada banyak penyebab dan akar dari sebuah konflik. Secara umum sumber konflik dibagi atas 
lima macam. Pertama, Relationship Conflicts yaitu konflik yang terjadi dalam relasi antara 

pribadi atau kelompok karena adanya emosi negatif yang kuat, salah persepsi, steretipe, 

komunikasi yang miskin, atau prilaku negatif yang beulang-ulang. Konflik ini sering 

menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berkembang menjadi konflik yang merusakan satu 

sama lain. cara untuk menyelesaikan atau mengelola konflik seperti ini yaitu dengan 

menyeimbangkan dan membangun sikap saling menghargai perasaan pihak lain. ungkapan 

perasaan yang santun dan terkontrol akan sangat positif dalam menyelesaikan jenis konflik 

seperti ini.   

Sumber konflik yang kedua adalah perbedaan data atau informasi. Konflik seperti ini sering 
terjadi ketika seseorang atau sekolompok orang tidak memiliki informasi yang baik atau tidak 

memadai. Konflik juga terjadi karena tidak adanya data dan informasi yang seharusnya ada 

untuk membuat sebuah keputusan yang arif. Konflik juga terjadi karena adanya perbedaan data 

atau perbedaan interpretasi tentang data. Sering juga data yang ada dinilai berbeda karena 

komunikasi yang kurnag baik satu sama lain. penyelesaian konflik seperti ini menuntut adanya 

pemahaman data yang sama dan juga disertai interpretasi yang sama. 

Sumber konflik ketiga adalah kepentingan yang berbeda. Konflik ini terjadi karena persaingan 

memperebutkan barang yang sama. Konflik terjadi karena masing-masing pihak tidak 

mengehndaki pihak lain untuk memperoleh barang tersebut; bahkan masing-masing pihak 

menuntut yang lain untuk melepaskannya. Konflik seperti ini dapat mencakupi sesuatu yang 

substantif (seperti uang, sumber-sumber alam, waktu dan sebagainya), sesuatu yang prosedural 

(seperti cara penyelesaian masalah), dan sesuatu yang psikologis (seperti kepercayaan satu sama 

lain, rasa adil, persepsi tentang partisipasi, respek dan sebagainya). Untuk menyelesaikan 

masalah seperti ini setiap pihak yang terlibat perlu dibantu untuk mampu menyatakan 

kepentingannya secara baik dan pasti. Selain itu, kepentingan masing-masing pihak perlu 

diintegrasikan semaksimal mungkin dan membangun niat positif pada masing-masing pihak. 

Sumber konflik berikutnya adalah struktur yang tidak adil. Konflik ini akan meningkat ketika 
adanya keterbatasan sumber daya alam atau keterbatsan otoritas, jarak waktu dan tempat yang 

sangat berbeda, waktu yang tidak seimbang, perubahan organisasi dan sebagainya. Dalam 

menyelesaikan konflik seperti ini perlu dibangun sikap hormat terhadap otoritas di luar diri. 

Kehadiran otoritas luar dapat membantu pihak berkonflik untuk saling memahami persoalan. 

Sumber konflik kelima adalah perbedaan nilai yang disebabkan oleh sistem keyakinan dan cara 
pandang yang berbeda. Nilai merupakan sistem keyakinan di mana orang memberi arti pada 

kehidupannya. Nilai menjelaskan tentang apa yang baik atau yang buruk, apa yang benar atau 

yang salah, apa yang adil atau yang tidak adil. Sebegtulnya perbedaan nilai tidak harus 

menyebabkan terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika ada pihak yang memaksakan nilainya 

pada orang lain atau menolak kehadiran nilai yang berbeda. Untuk menyelesaikan masalah ini 

sebaiknya tidak dengan cara mengubah nilai ornag lain tetapi dengan membangun sikap 

menghargai dan mengakui nilai yang berbeda. 

  

  

 



Teori Penyebab Konflik 

Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab dan solusi dari sebuah konflik. Pertama teori 
hubungan masyarakat yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus 

terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu 

masyarakat. Resolusi konflik dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian 

antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat 

lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya. 

Kedua teori kebutuhan manusia yang menganggap konflik terjadi karena disebabkan oleh 
kebutuhan dasar manusia (kebutuhan fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau 

dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah kebutuhan akan keamanan, identitas, 

pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Resolusi konfliknya adalah mengidentifikasi dan 

mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-

pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.  

Ketiga teori negosiasi prinsip yang beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi 

yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami 

konflik. Resolusi konflik dilakukan dengan membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan 

perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan 

negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian 

melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. 

Keempat teori identitas yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, 
yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak 

diselesaikan. Resolusi konflik terjadi melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak 

yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara 

pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.  

Kelima teori kesalah pahaman antar-budaya yang berarguementasi bahwa konflik disebabkan 
oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 

Penyelesaian konflik terjadi dengan menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik 

mengenai budaya pihak lain, mengurangi streotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, 

meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya. 

Keenam teori transformasi konflik yang menegaskan bahwa konflik disebabkan oleh masalah-
masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan 

ekonomi. Konflik diselesaikan dengan mengubah struktur dan kerangka kerja yang 

menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan 

jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan 

proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, 

rekonsiliasi, pengakuan 

Dalam banyak kasus konflik, teori yang satu tidak terpisah dari teori yang lain. Karena itu 

penyelesaian konflik sering dilakukan dengan menggunakan beberapa teori sekali gus. 

 

 

 



Tahapan Konflik 

Konflik sering terjadi dalam suatu proses. Menurut Simon Fisher, proses tersebut mencakupi 
tahapan berikut. Pertama, Tahap Pra konflik,  yaitu periode pada saat terdapat suatu 

ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik 

tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui proses 

terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan / 

atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. 

Kedua tahap Konfrontasi, yaitu tahap yang memperlihatkan adanya konflik; tahap ini terjadi 
pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para 

pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ketiga, 

tahap Krisis, yang merupakan puncak dari konflik. Pada tahap ini konflik pecah menjadi bentuk 

aksi – aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Pada Konflik skala besar, ini 

merupakan periode perang, ketika orang – orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan 

pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa jadi salah satu pihak 

menang peperangan, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini 

sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua pihak mampu melakukan 

negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah kemungkinan situasi yang dihasilkan 

cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Pada kasus strategi contending yang 

menghasilkan penerapan hasil kalah menyebabkan kerugian yang besar. Pada tahap ini tingkat 

kekerasan menurun disertai menurunnya berbagai bentuk konfrontasi pihak. 

Keempat Tahap Pasca Konflik tensi konflik menurun dan adanya usaha-usaha penyelasain. Pada 

tahap ini situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, 

ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. 

Pada tahap ini konflik bisa segera diselasaikan. Tapi bisa saja tahap ini merupakan tahap pra 

konflik untuk konflik yang berikutnya. Dalam konflik pernag tahap ini sering disebut sebagai 

tahapan gencatan senjata.  

Gambar tahapan konflik adalah sebagai berikut: 

 



Gaya Penyelesaian Konflik 

Menurut Rizzo dan Carroll (1986) ada empat  gaya dalam menyelsaikan dan mengelola konflik. 

Pertama, gaya kompetisi yaitu gaya singa di mana seseorang lebih mengutamakan 

kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Dia akan berjuang keras 

memperolehnya sehingga sering mengorbankan pertemanan, persudaraan dan kekeluargaan. 

Masing-masing menunjukkan kekuatannya dan bermain kuasa agar menang dalam kompetisi 

tersebut. Kedua gaya kolaborasi atau sering disebut gaya ikan lumba-lumba. Gaya ini   

mendorong pihak berkonflik untuk berkolaborasi atau bekerjasama agar semua pihak 

memperoleh tujuan yang diperjuangkannya. Semua pihak bersama-sama mencari jalan keluar 

yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dan memelihara hubungan yang 

baik di antara mereka. 

Ketiga gaya kompromi atau yang disebut gaya zebra. Dalam gaya ini pihak berkonflik atau orang 
rela berkompromi tentang kepentingannya; baginya yang terpenting bahwa ada sebagian 

keinginannya tercapai; lebih baik dapat sedikit daripada tidak ada sama sekali. Keempat, gaya 

menghindar atau gaya kura-kura. Gaya ini menjelaskan orang yang tidak mau repot terlibat 

dalam konflik. Baginya, konflik sangat mengganggu kegiatannya. Dia suka menjauhkan diri dari 

konflik.  Kelima gaya akomodir atau bunglon yang menempatkan kepentingannya sesudah 

kepentingan lawan. Baginya hubungan baik lebih diutamakan. Masing-masing gaya ada 

kelebihan dan kekurangannya. Setiap gaya harus diterapkan sesuai situasi yang dibutuhkan. 

 

Analisa Konflik Pilkada 

 

Fokus Deskripsi 

Persepsi tentang Penyabab  

Konflik 

 

1.Dominasi ekonomi dan politik di  kelompok tertentu; 

2.Sikap tidak simpatik terhadap petugas dan sistem atau 

mekanisme adminstrasi Pilkada;  

3.Rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi Pilkada;  

4. Ketidakadilan perlakuan terhadap kontestan Pilkada 

Kategori Aktor manajemen 

Konflik 

 

1.Aktor Politik;  

2.Aktor Ekonomi;  

3.Aktor Sosial: tomas, tokoh pendidikan, pemuda, 

perempuan, NGO 

4.Aktor Agama 

5. Aktor keamanan 

6. Aktor media 



 

Peran Aktor dalam  

Resolusi  

Konflik 

 

1.Pencegahan konflik;  

2.Penyelesaian konflik (mengakiri); 

3.Pengelolaan konflik (membatasi dan menghindari 

meluasnya kekerasan); 

4. Resolusi konflik (membangun hubungan baru) 

5. manajemen: Transformasi konflik (merubah yang 

negatif menjadi positif) 

Tujuan  Manajemen 

 

1. Memperkuat keuntungan politik 

2. Memperoleh keuntungan ekonomi 

3. Memperkuat peran sosial 

4. dsbnya 

Strategi  

pendekatan 

 

Negosiasi 

Mediasi 

Arbitrase 

Kompetisi 

Akomodir 

Kompromi 

Relasi aktor 

 

Aktor politik dan aktor ekonomi 

Aktor politik dan aktor keamanan 

Aktor politik dan aktor sosial 

Aktor politik dan aktor agama etc 

 

Jenis relasi  

 

Juridis formal 

Informal 

Sikap dan prilaku aktor 

 

1. Aktor politik: 

2. Aktor sosial dsbnya 

 

 Negosiasi: Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional 

dan paling sederhana. Teknik negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat 



pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang 

dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan 

pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Karena itu, jika 

salah satu pihak bersikap menolak maka kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara 

penyelesaian akan mengalami jalan buntu. 

 Arbitrasi: Abitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga 

yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian 

seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di mana saja dalam masyarakat, bersifat 

spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya 

menunjuk pengadilan. 

 Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan 

yang mengikat. Contoh : PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia 

dengan Belanda. Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang 

membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai 

pelaku mediasi (mediator), komunikasi bagi pihak ketiga disebut good offices. Seorang 

mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang 

tepat guna melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi 

hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-

syarat yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. 

 Konsiliasi (Conciliation):   Istilah konsiliasi (conciliation) mempunyai arti yang luas dan 

sempit. Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu 

sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan  kelompok atau organisasi lain atau 

badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Pengertian 

sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk 

membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa 

tersebut. Menurut Shaw, laporan dari konsiliasi hanya sebagai proposal atau permintaan 

dan bukan merupakan konstitusi yang sifatnya mengikat. Proses konsiliasi pada 

umumnya diberikan kepada sebuah komisi yang terdiri dari beberapa orang anggota, tapi 

terdapat juga yang hanya dilakukan oleh seorang konsiliator. Tujuan Konsiliasi, yaitu 

untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai 

persetujuan bersama. Misalnya : Panitia tetap penyelesaikan perburuhan yang dibentuk 

Departemen Tenaga Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, 

kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan lain-lain 

 Penyelidikan (Inquiry): Metode penyelidikan digunakan untuk mencapai penyelesaian 

sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari dan 

mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan. Dengan dasar 

bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah 

fakta yang disertai dengan penyelesaiannya. Tujuan dari penyelidikan, tanpa membuat 

rekomendasi-rekomendasi yang spesifik untuk menetapkan fakta yang mungkin 

diselesaikan dengan cara memperlancar suatu penyelesaian yang dirundingkan. Pada 

tanggal 18 Desember 1967, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan 

resolusi yang menyatakan pentingnya metode pencarian fakta (fact finding) yang tidak 

memihak sebagai cara penyelesaian damai dan meminta negara-negara anggota untuk 

lebih mengefektifkan metode-metode pencarian fakta. Serta meminta Sekertaris Jenderal 

untuk mempersiapkan suatu daftar para ahli yang jasanya dapat dimanfaatkan melalui 

perjanjian untuk pencarian fakta dalam hubungannya dengan suatu sengketa. 



Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu[2]: 

1. Peacekeeping  

Tahap ini merupakan  proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui 

intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. 

Dalam hal ini AS dan NATO melakukan intervensi militer dalam usahanya untuk 

menghentikan konflik yang terjadi di Kosovo. Karena kepemimpinan AS yang efektif di 

NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan 

memaksanya keluar dari Kosovo. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB Nomor 

1244 Tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB. 

2. Peacemaking 

Tahap ini merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap 

politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama 

pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa 

dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan 

menghadirkan pihak ketiga sebagai penegah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak 

mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya 

menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang 

berunding. 

3. Peacebuilding 

Tahap ini merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, 

dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding 

diharapkan negative peace (atau the absence of violence) berubah menjadi positive peace 

dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan 

keterwakilan politik yang efektif. 

Penutup 

Sebagai penutup saya mengutip beberapa prinsip dalam resolusi konflik. 

1. Konflik pada hakekatnya bersifat netral; dia bisa positif atau negatif, sangat bergantung 

pada bagaimana manusia menghadapi dan mengelolanya. Dan agar sebuah kasus dapat 

dikelola secara matang dan baik dibutuhkan:  

2. Prinsip itikad baik (good faith); kemauan baik yang lahir dari hati suci murni sangat 

membantu menyelesaikan konflik; kemauan baik sekurang-kurangnya mengatasi sikap 

curiga, dendam dan cemas. 

3. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa (NO VIOLENCE, 

NO HARM); sebuah konflik yang belum dinodai dengan sebuah korban fisik atau korban 

mental akan jauh lebih mudah dikelola dan gampang mencapai penyelesaian. 

4. Disiplin berpikir, berbicara dan bersikap: dalam konflik dibutuhkan kemampuan untuk 

berpikir, bersikap dan berbicara tepat, tidak menyinggung para pihak. Harus diingat 
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bahwa dalam konflik seseorang sukar sekali menerima pendapat orang lain, BENAR 

DIRI SAJA. 

5. Komunikasi yang dinamis, fleksibel namun penuh kepastian: komunikasi itu penting; 

selama masih ada komunikasi di antara para pihak maka pengelolaan dan penyelesaian 

konflik akan lebih muda. 

6. Mendengarkan secara aktip: di dalam konflik orang lebih suka omong daripada 

mendengar; pada pihak lain, orang yang berkonflik sangat membutuhkan orang yang mau 

mendengar ocehannya. Jika orang mendengar secara aktip satu sama lain maka banyak 

hal akan mudah terselesaikan. 

7. Prinsip ad rem, non ad personam; tetap memfokuskan diri pada persoalan, pada prinsip, 

atau pada pokok sengketa dan bukan pada orangnya, sikapnya, bahasanya 

8. Berpikir objektip dan alternatip: berusaha untuk kritis terhadap diri sendiri; ukuran yang 

dipakai untuk orang lain harus digunakan juga untuk diri sendiri; kreatif 

9. Prinsip emosi cerdas (emotional intelligence): mengenal, mengelola dan mengarahkan 

emosi secara tepat agar tetap tenang, sabar, dan tidak mudah terprovokasi: emosi harus 

rasional 

10. Not judgemental: Tidak bersikap menghakimi pihak lain dan mudah mempersalahkan 

yang lain 

11. Not end of the world: bukan akhirat. Berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan seraya 

bersikap optimis bahwa akan ada jalan keluar yang terbaik. 
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