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SAMBUTAN REKTOR 
 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, 
dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam 
semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Manajemen Konflik Pelayanan 
Kesehatan” yang kini hadir di tangan pembaca patut 
mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut 
diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai 
pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan 
hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi 
yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang 
Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
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peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia. 

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Āmīn… 

 
Makassar, 17 Agustus 2020 
Rektor UIN Alauddin Makassar, 

 
 
 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.  
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KATA PENGANTAR 
 

ْحٰمنِِِّللٰاِِِبِْسمِِ ِحْيمِِِالرَّ ِالرَّ

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku 

Manajemen Konflik Pelayanan Kesehatan ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Penulisan buku ini merupakan 

salah satu wujud tridarma perguruan tinggi yang juga 

bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami 

konsep tentang manajemen konflik pelayanan kesehatan. 

Hal ini dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas 

peserta didik keperawatan. 

Selama proses penulisan sampai dengan selesainya 

buku ini disusun, penulis memperoleh bantuan dari berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada 

Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta 

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menuangkan pengetahuan yang penulis miliki 

dalam buku ini, staf dan dosen Program Studi Keperawatan 

FKIK UIN Alauddin Makassar, serta para saudara, sahabat, 

teman yang telah membantu penulis dalam menyusun, 

mereview, mengedit, mencari bahan dalam rangka 

penyelesaian buku ini.  

Terkhusus kepada orang tua, suami tercinta, dan anak-

anak tersayang yang tiada lelah men-support baik moril dan 

materil bagi penulis.  

Semoga segala bantuan dari berbagai pihak mendapat 

imbalan yang layak dari Allah swt. Akhir kata, semoga buku 



iv 

 

ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan 

memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia keperawatan 

di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin.  

Wassalam  

Makassar, September 2020 
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BAB I 

  

 

 

KONSEP DAN TEORI KONFLIK 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai konsep dan 

teori konflik yang di dalamnya termasuk level 

konflik, tipe konflik, dinamika dan penyebab konflik, 

proses konflik, pola konflik, manfaat dan kerugian konflik, 

pencegahan konflik dan strategi manajemen konflik. 

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui konsep teori konflik 

b. Untuk mengidentifikasi konflik sebagai kreator dan 

konflik sebagai destroyer 

c. Untuk mengidentifikasi level konflik  

d. Untuk mengetahui dinamika konflik 

e. Untuk mengetahui penyebab konflik 

f. Untuk mengetahui proses konflik 

g. Untuk mengetahui pola konflik 

D 
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h. Untuk mengetahui manfaat dan kerugian konflik 

i. Untuk mengetahui pencegahan konflik 

j. Untuk mengetahui strategi manajemen konflik 

A. Konsep Teori Konflik 

Konflik merupakan realitas sehari-hari untuk semua 

orang, baik di rumah atau di tempat kerja. Konflik 

merupakan suatu peristiwa atau aktivitas, yang sudah 

dikenal sejak permulaan sejarah umat manusia. Dapat 

diramalkan bahwa selama manusia ada di dunia ini, konflik 

masih akan terus dialami. Konflik dapat terjadi antara 

individu dengan individu, antara kelompok dengan individu, 

dan antara kelompok dengan kelompok. 

Stoner dan Wanker menjelaskan bahwa konflik adalah 

adanya ketidaksamaan tujuan, status, nilai, dan pola pikir 

yang timbul serta perbedaan persepsi pada aktivitas atau 

pekerjaan yang diakibatkan oleh pembagian sumber daya 

pada dua individu  (Satrianegara & Saleha, 2009). 

Perang batin yang didorong oleh ancaman pikiran 

dan keinginan suatu individu dalam suatu perjuangan 

diklasifikasikan sebagai konflik menurut pandangan Deutsh 

(1969) dalam La Monica (1986). Secara luas, adanya 

pertumbukan tatanan pada suatu kelompok atau individu 

dan cakupan yang lebih besar seperti masyarakat dapat 

menimbulkan adanya perselisihan yang menciptakan 

konflik. Upaya dengan karakter membangun sangat 

diperlukan dalam menangani terjadinya konflik yang mana 

mampu mendorong munculnya sikap positif pada pelaku 

yang membuat mereka meraih kembali kesadarannya dan 

memperbaiki interaksi yang ada satu sama lain sehingga 

hubungan bersifat positif.  
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Definisi yang dikemukakan oleh Hellriegel dan Slocum, 

menunjukkan adanya tiga macam tipe dasar konflik sebagai 

berikut: 

1. Konflik tujuan (goal conflict), yang terjadi apabila hasil 
akhir yang diinginkan atau hasil yang dipreferensi, tidak 
bersifat kompatibel. 

2. Konflik kognitif (cognitive conflict), yang muncul apabila 
individu-individu menyadari bahwa pemikiran mereka 
atau ide-ide mereka tidak konsisten satu sama lain. 

3. Konflik efektif, yang muncul apabila perasaan-perasaan 
atau emosi-emosi tidak kompatibel satu sama lain 
(maksudnya orang-orang secara kiasan: makin gila 
terhadap satu sama lain). 

  Robbins (1996) dalam “Organization Behavior” 

menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi 

yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua 

pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-

pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh 

negatif (Hellriegel & Slocum, 2011). Konflik dapat 

didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih 

pihak menjadi sadar akan fakta bahwa pihak menginginkan 

tidak sesuai dengan keinginan yang lain. 

Dalam teori yang berorientasi perubahan, konflik 

dipandang sebagai proses yang tidak terhindarkan dari 

sebuah kemajuan sosial. Konflik mengajarkan keadilan dan 

kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, harus 

diperoleh dengan perjuangan walaupun di dalamnya 

terdapat beberapa perbedaan persepsi dan pemikiran 

tertentu (W. H. Jeong, 2008). 

Dalam kehidupan bermasyarakat juga kita sangat di 

larang untuk berkonflik antar sesama sebagaimana firman 

Allah Swt dalam QS Ali-Imran/3:105, 
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اْْلَي ِنُٰتۗ    َجاَۤءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْنْۢ  َواْخَتلَُفْوا  ُقْوا  َتَفرذ ِْيَن  تَُكْونُْوا ََكَّلذ َوََل 
 َواُولٰۤىَِٕك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌْمۙ 

 “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang 
bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan 
yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat siksa yang berat”. 

Dalam surah di atas, dijelaskan bahwa umat islam yang 

kukuh dan bersatu ketika masuk ke dalam lingkup 

pepecahan maka pada akhirnya akan mengalami keruntuhan 

juga. Maka dari itu, Allah memperingati umat islam agar 

tidak terjerumus kedalam perpecahan. 

Dan juga dijelaskan dalam sabda Rasûlullâh saw yang 

berbunyi: 

  َعَذاٌب  َوالُْفْرَقةُ  رَْْحَةٌ  اَْْلََماَعةُ 

“Berjama’ah (bersatu) adalah rahmat sedangkan berpecah-
belah adalah adzab”. 

Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan yang 

dilandasi dengan al-Qur’an dan as-Sunnah menurut 

pemahaman Salafush Shalih, bukan persatuan semu dan 

sesat. Ahlus Sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara 

yang dapat memecah belah persatuan kaum Muslimin. 

Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut 

pemahaman ulama Salaf dan orang-orang yang mengikuti 

manhaj (pedoman) mereka. Bukan menurut pemahaman 

pengikut hawa nafsu dan hizbiyyah.  

B. Konflik Sebagai Creator dan Konflik Sebagai Destroyer  

Teori konflik diperlukan untuk mengembangkan  studi 

seperti halnya untuk studi perdamaian. Berkembang berarti 
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menciptakan. Hal yang sama berlaku untuk perdamaian, 

tetapi perdamaian juga memiliki penekanan pada 

pengurangan kekerasan dan transformasi konflik tanpa 

kekerasan. Jauh di dalam setiap konflik terletak kontradiksi, 

sesuatu yang menghalangi hal lain.  Situasi ini disebut 

sebagai formasi konflik elementer atau atom konflik:  

Perselisihan: Dua orang, atau aktor, mengejar tujuan 

langka yang sama. Dilema: Satu orang, atau aktor, mengejar 

dua tujuan yang tidak kompatibel. Perselisihan dengan 

mudah mengarah pada upaya untuk menyakiti atau melukai 

aktor yang berdiri dijalannya, dengan kata lain untuk 

pengrusakan. Dan dilema dapat mengarah pada upaya untuk 

menyangkal sesuatu dalam diri sendiri, dengan kata lain 

untuk penghancuran diri.  

Konflik menghasilkan energi. Masalahnya adalah 

bagaimana menyalurkan energi itu secara konstruktif. Ini 

mengingatkan pada definisi karakter ganda klasik Tiongkok 

tentang 'krisis', sebuah konsep di lingkungan konflik, 

sebagai bahaya dan peluang. Bahaya dekat dengan 

Kekerasan, dan peluang dekat dengan 'tantangan. Disini kita 

melihat kebijaksanaan Tiongkok kuno, sangat berbeda dari 

ketakutan satu pikiran sehubungan dengan konflik, mencoba 

menyingkirkan mereka dengan solusi resolusi/pembubaran; 

bahkan untuk menyembunyikan mereka dengan menyapu 

mereka 'di bawah karpet', yang berarti jauh dari kesadaran 

pribadi dan sosial atau kesadaran. Tesis dasar yang 

melatarbelakangi pendekatan konflik yang diambil di sini 

adalah bahwa tidak ada yang layak alternatif untuk 

transformasi konflik kreatif. Pertanyaannya kemudian 

menjadi bagaimana melakukannya.  
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C. Level Konflik 

Konflik muncul dalam konteks yang berbeda, dan 

terjadi secara intrapersonal, antarpribadi, antar kelompok, 

tingkat organisasi, dan internasional. Konflik muncul saat 

tujuan yang tidak kompatibel berkembang antara orang, 

kelompok, atau negara (Deutsch dan Coleman, 2000). 

Penting untuk memperhatikan asal-usul, perkembangan, 

dan siklus kehidupan konflik serta faktor-faktornya yang 

mengarah pada eskalasi konflik, dan sikap, perilaku, situasi, 

tujuan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi individu 

dan gaya intervensi (Rubin et al. 1992).  

Para pihak memilih bersaing menghasilkan tindakan 

yang mampu menarik atau memecahkan masalah dengan 

strategi mengatasi tujuan untuk  masalah dan emosi yang 

tidak sesuai yang dapat meningkatkan konflik. Tawar-

menawar, ancaman, dan tekanan digunakan untuk 

mempengaruhi keputusan dan perilaku pihak lain atau 

melalui intervensi pihak ketiga melemahkan konflik 

(Pearson, 2001).  

Konflik destruktif cenderung berkembang dan 

meningkat sebagai kompetisi, komunikasi yang buruk, sikap 

bermusuhan, salah penilaian, dan salah persepsi terjadi 

sehingga para pihak terjebak dalam situasi yang tidak masuk 

akal dan logis (Kriesberg, 1998). Deutsch and Coleman 

(2000) berpendapat bahwa persepsi tindakan ditentukan 

oleh citra individu terhadap tindakan tersebut dan oleh 

persepsi orang itu tentang konteks di mana tindakan itu 

terjadi.  

Ketika ada kekuatan asimetri dalam suatu hubungan, 

konflik dapat meningkat ketika pihak yang tidak berdaya 

berupaya memperbaiki keluhan terhadap kelompok yang 

lebih kuat. Dengan demikian, sebagai fungsi dari konflik 
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sosial, kekuatan memainkan peran penting dalam hal 

hubungan dan cara penyelesaian (Boulding 1990). Pihak 

ketiga dengan proses intervensi yang tepat dapat 

menyeimbangkan. Tingkatan konflik dapat dibedakan sesuai 

jumlah orang yang menghadapi konflik tujuan yang tidak 

kopatimbel, dijelaskan dalam Salvage et al (2012) dan 

(Utami, 2016). Tingkatan konflik terbagi atas: 

1. Intrapersonal 

Konflik yang terjadi pada individu sendiri. Keadaan ini 

merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan 

keinginan dari konflik yang terjadi. Hal ini sering 

dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. 

Misalnya, manajer mungkin merasa mempunyai konflik 

intrapersonal dengan loyalitas terhadap profesi 

keperawatan, loyalitas terhadap sejawat, dan loyalitas 

kepada pasien.  

2. Interpersonal 

Konflik interpersonal terjadi antara dua orang atau 

lebih dimana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Konflik 

ini sering terjadi karena seseorang secara konstan 

berinteraksi dengan orang lain, sehingga ditemukan 

perbedaan-perbedaan. Manajer sering mengalami konflik 

dengan teman sesama manajer, atasan, dan bawahannya.  

3. Intragrup 

Konflik dalam kelompok terjadi ketika individu dalam 

kelompok melakukan kerja yang berbeda dari tujuan yang 

ingin di capai sebuah organisasi. Sebagai contoh, perawat 

tidak mendokumentasikan rencana tindakan perawatan 

pasien sehingga akan mempengaruhi kinerja perawat 

lainnya dalam satu tim untuk mencapai tujuan perawatan di 

ruangan tersebut. 
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4. Antarkelompok 

Konflik ini dapat timbul ketika masing-masing 

kelompok bekerja untuk mencapai tujuan kelompoknya. 

Sumber konflik jenis ini adalah hambatan dalam mencapai 

kekuasaan dan otoritas (kualitas jasa layanan), keterbatasan 

prasarana. 

Konflik yang terjadi pada suatu organisasi 

merefleksikan konflik intrapersonal, interpersonal, dan 

antarkelompok, dalam kelompok. Tetapi di dalam organisasi, 

konflik dipandang secara vertikal dan horizontal (Marquis 

dan Huston, 1998). Konflik vertikal terjadi antara atasan dan 

bawahan. Konflik horizontal terjadi antara staf dengan posisi 

dan kedudukan yang sama, misalnya, konflik horizontal ini 

meliputi wewenang, keahlian, dan praktik (Nursalam, 2007). 

D. Dinamika Konflik 

Kondisi konflik tidak selamanya bernuansa ketegangan 

tetapi bisa menjadi situasi hangat jika konflik di atasi dengan 

baik. Pola dalam konflik yang terjadi sangat beragam. 

Mitchel mempelajarai pola-pola konflik dalam buku “Medical 

Peace Work” memperkenalkan gagasan dalam tahap-tahap 

konflik, dengan membedakan tahapan konflik dalam empat 

bagian antara lain: 

Gambar 1.1 Empat tahapan konflik 
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Sedangkan Keltner (1997) dalam Salvage et al (2012) 

membagi tahapan konflik kedalam enam bagian antara lain 

(perbedaan, ketidaksepakatan, perselisihan, kampanye, 

litigasi, pertarungan / perang). Setiap tahap ini dapat 

bergerak ke dalam dua arah, yaitu eksalasi dan deeksalasi.  

Eskalasi konflik berarti bahwa sikap para pihak agresif, 

dan perilaku mereka menjadi mengancam. Konten atau 

kontradiksi dianggap sebagai situasi menang-kalah. Begitu 

kekerasan terjadi, menyebabkan situasi menjadi berbahaya 

sehingga individu tersebut dapat menguatkan diri sendiri 

yang meningkatkan konflik lebih lanjut. Konsep dari 

psikologi sosial dan antropologi membantu kita mengenali 

beberapa sikap yang dapat menyebabkan eskalasi konflik 

yaitu: 

1. persepsi  

2. Stereotip 

3. Pengkambinghitaman 

4. Menjelekkan 

5. Memprovokasi 

6. Mengancam 

7. Paksaan 

8. Mobilisasi sumber daya 

9. Pencitraan 

 Sedangkan de-eksalasi konflik dapat didefinisikan 

sebagai pengurangan sikap agresif. Antara lain seperti: 

1. Depolarisasi 

2. Humanisasi 

3. Toleransi 

4. Martabat 

5. Rasa hormat 

6. Kejujuran 
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7. Undangan 

8. Dialog 

9. Mendengarkan secara aktif 

10. Transformasi konflik 

Eksalasi dan de-eksalasi konflik dapat menentukan 

dinamika konflik yang terjadi, kondisi konflik sangat 

bergantung dari respon kedua belah pihak yang sedang 

berkonflik dalam menangani konflik tersebut. 

E. Penyebab Konflik  

Dalam sebuah organisasi terdapat banyak faktor yang 

berkontribusi menjadi penyebab konflik. Yang mana konflik 

yang bertentangan tersebut tercakup dalam suatu faktor, 

layaknya kondisi ruangan yang tidak harmonis, kewenangan 

dokter yang tidak sejalan dengan persepsi perawat atau 

profesi lainnya, keyakinan, ekslusif, ketidakjelasan 

pembagian tugas, kekurangan sumber daya, proses 

perubahan dan masalah komunikasi. Dari faktor tersebut, 

banyak ditemukan dalam pelayanan kesehatan di rumah 

sakit atau tempat lainnya.  

Perilaku menentang merupakan sikap yang dapat 

mempengaruhi komunikasi dalam organisasi menjadi tidak 

efektif, ketika perilaku menentang terus menerus terjadi 

akan menyebabkan interaksi yang ada menimbulkan konflik. 

Perilaku menentang ini terdiri dari berbagai bentuk seperti 

verbal dan nonverbal. Salah satu contohnya, perilaku mudah 

menolak, sikap menggerutu, tidak masuk kerja dan sikap 

agresif yang disengaja. Tipe perilaku yang menentang yang 

ke dua adalah martyred accommodation yang di tunjukkan 

dengan penggunaan kepatuhan semu atau palsu dan 

kemampuan kerja sama dengan orang lain, namun sambil 

melakukan ejekan dan hinaan. Tipe perilaku menentang 

yang ke tiga adalah avoider, yang di tujukan dengan 
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penghidaran kesepakatan yang telah di buat dan menolak 

untuk berpartisipasi. 

Stres yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

konflik dalam sebuah organisasi. Stres dapat terjadi 

diakibatkan pertentangan yang hadir dalam diri individu, 

salah satu contohnya stres yang timbul dari lingkungan 

kerja. Faktor beban kerja yang tinggi, atau kurangnya peran 

manajerial yang diberikan sehingga seseorang merasa 

kurang teraktualisasi dalam lingkup pekerjaan. contoh 

stressor, lainnya adanya “keharusan” untuk melakukan 

perubahan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 

yang begitu cepat. Kondisi-kondisi tersebut selain 

mengakibatkan adanya tekanan mental pada seseorang 

sehingga bila bersinggungan dengan sedikit saja masalah 

dapat memicu terjadinya konflik.  

Konflik bisa terjadi akibat tidak terselesaikannya 

kegiatan dalam ruangan dengan baik atau sesuai karena 

ruang yang digunakan terlalu sempit. Pada akhirnya kondisi 

seperti ini menciptakan suasana yang buruk dan memicu 

adanya interaksi negatif baik secara monoton ataupun terus 

menerus yang melibatkan populasi dalam ruangan seperti 

pengunjung yang terlalu penuh, bisa juga berupa aktivitas 

dari dokter atau perawat yang padat dan memicu adanya 

konflik dalam ruang.  

Kondisi dimana terjadi perselisihan antara dokter 

dengan perawat dalam hal umpan balik atau tidak dapat 

menerima usulan sama lain serta tidak dipenuhinya saran 

dokter demi perawatan pasien mereka juga dapat 

memperburuk konflik yang sedang terjadi. Adanya 

ketersinggungan yang dimulai dari perasaan tidak dihargai 

dalam tahapan perawatan pasien pun berisiko membuat 

kondisi semakin buruk yang mana memungkinkan individu 
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untuk mengeluarkan kata-kata bernada tinggi atas 

ketidakpuasan mereka yang menyebabkan kesalahpahaman 

atas ditanganinya tugas mereka oleh petugas lain.   

Penyebab lain terjadinya konflik diakibatkan 

perbedaan pemahaman, perbedaan nilai dan kepercayaan 

antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai contoh, 

perawat begitu percaya tentang persepsinya dibanding 

profesi tenaga kesehatan lain. Hal ini, memicu konflik terjadi. 

Konflik akan menjadi lebih kompleks jika melibatkan pihak 

luar yakni keluarga pasien, dan nantinya bukan 

mempermudah jalannya penyelesaian konflik, akan tetapi 

memperlambat proses penyelesaian konflik tersebut. 

Persepsi yang berbeda antara satu dengan lainnya 

menyebabkan perbedaan keyakinan pada suatu kondisi.  

Terdapat situasi dimana usulan dari tim kesehatan lain 

tidak dapat diterima oleh perawat karena mereka 

memegang teguh prinsipnya sendiri yang berakhir dengan 

parahnya konflik apabila memiliki dorongan berupa 

perbedaan pemikiran oleh pihak pasien. Apabila konflik 

berlanjut, maka posisinya akan semakin rumit akibat adanya 

penambahan variabel yang memungkinkan andil banyak 

individu dalam suatu permasalahan dan semakin banyak 

pendapat yang tidak bisa disamakan.  

Sikap ekslusivisme dalam suatu kelompok yang 

menganggap kemampuan kelompok lain lebih baik 

menghasilkan sedikit kemungkinan untuk menciptakan 

konflik karena kondisi ini sering terjadi manakala berada 

dalam organisasi. Contoh dari kondisi ini dapat diamati dari 

sikap memisahkan diri yang dilakukan suatu kelompok 

terhadap kelompok lain saat menerima utusan dari manajer 

mereka karena merasa lebih menguasai tugas yang 
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diberikan dengan melakukan tugas secara terpisah dari 

bangsal.   

Konflik seringkali tercipta akibat adanya seorang 

perawat yang menerima dua tugas secara bertepatan 

sekaligus yang membuat mereka menjalankan dua fungsi 

berbeda secara bersamaan. Ini merupakan kondisi yang 

seringkali ditemukan dalam rumah sakit yang melibatkan 

peran perawat dalam bangsal. Dua fungsi secara bersamaan 

ini diimplikasikan melalui peran perawat dalam menerima 

pendelegasian tugas medis pada praktik bangsal dan 

sekaligus mengelola asuhan keperawatan pasien. Ini 

menyebabkan perawat mengalami situasi yang sulit untuk 

menentukan prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu dan 

berujung pada ketidakmampuan perawat dalam menangani 

kedua fungsi tersebut dan individu akan menerima tanggung 

gugat atas perbuaatannya tersebut.  

Pemicu yang sangat mutlak dalam terciptanya suatu 

konflik berasal dari tidak terpenuhinya sumber daya 

manusia dalam kerangka tugas yang berlangsung. 

Persaingan yang tidak sehat dalam berkerja akan semakin 

meningkat apabila sumber daya manusia tidak terpenuhi. Ini 

juga didorong oleh aspek money-oriented yang mana 

kebanyakan individu lebih mementingkan cara 

menghasilkan uang sehingga persaingan makin tak 

terkendali seperti perebutan pasien dan juga saling 

menjatuhkan demi mendapatkan kedudukan yang 

diinginkan dalam suatu posisi pekerjaan. 

Proses alamiah dapat berbentuk suatu perubahan, 

namun tak jarang perubahan malah menimbulkan konflik 

baru yang beragam. Kurangnya ketepatan waktu dalam 

proses perubahan yang membuat terlalu cepat atau lambat 

serta ketidaksiapan anggota dalam menerima perubahan 
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dan menganggapnya sebagai suatu ancaman dapat 

mendorong terjadinya konflik. Ketidaknyamanan individu 

dalam mengelola perubahan juga merupakan aspek 

pendorong konflik yang menyebabkan individu tak dapat 

menangani perubahan atau justru ingin selalu menerima 

perubahan tanpa kemampuan untuk menyelesaikannya. 

Bagi sebagian pendapat, terdapat pernyataan yang 

mengungkapkan bahwa faktor motivasi sangat berpengaruh 

oleh reward yang diterima suatu individu. Ini berarti bahwa 

ketidakadilan dalam pembagian reward di suatu kelompok 

dapat memicu kecemburuan dan menimbulkan konflik. 

Konflik ini akan semakin memuncak apabila beberapa 

anggota bahkan tidak terlibat dalam penentuan suatu 

kebijakan dalam pembagian di kelompok tersebut. Tidak 

adanya pembagian yang adil dengan asas profesionalitas 

dalam suatu kelompok bisa saja menciptakan konflik 

berkelanjutan.  

Selanjutnya, peran komunikasi dalam kemunculan 

suatu konflik juga dinilai sangat vital. Adanya penyimpangan 

atau ketidaksesuaian informasi yang disampaikan serta 

ketidakterlibatan suatu individu dalam komunikasi 

kelompok dan kesalahan tata bahasa dan kesalahan media 

dapat menjadi pendorong terjadinya masalah yang 

berkembang menjadi konflik dalam suatu kelompok. 

F. Proses Konflik 

Terdapat enam tahap klasifikasi proses terjadinya 

konflik didasarkan oleh pernyataan La Monica (1986), yang 

merujuk pada pernyataan Filley (1980), mencakup kondisi 

yang didahului, persepsi konflik, perasaan akan konflik, 

pernyataan perilaku, konflik yang ditekankan, dan jalan 

keluar konflik atau tahap penyelesaian masalah.  
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Konflik dapat terjadi dengan awal mula masalah yang 

telah dibahas sebelumnya dan situasi ini merupakan 

tahapan konflik yang mendahului. Tahapan selanjutnya 

memasuki pemahaman konflik dan adanya persepsi untuk 

mengetahui apa yang sedang berlangsung. Ini melibatkan 

munculnya suatu pola pikir atas masalah. Sifat yang timbul 

dari tahapan ini adalah bersifat general, logis dan objektif.  

Subjektif dalam hubungan akan dihidupkan menjadi 

konflik. Sebagian besar akan menerima paham bahwa 

perasaan ini berupa suatu ancaman bagi keberadaan suatu 

individu. Maka kondisi ini selanjutnya mendorong adanya 

perselisihan, kegelisahan dan rasa tidak mampu. Apabila 

perasaan-perasaan tersebut telah hadir dalam diri individu, 

sebagai gantinya, individu akan berperilaku agresif dan 

menarik diri (pasif) serta bersaing dan mendebatkan hal-hal 

melalui bentuk tindakan faktual dalam upaya mereka 

menyelesaikan masalah yang ada.  

Dengan terjadinya suatu konflik, tahapan selanjutnya 

yang dilakukan adalah penyelesaian melalui penekanan 

pendapat. Ini merupakan upaya untuk menaklukan lawan 

atau individu lain dalam terjadinya suatu konflik.  

Ujung dari sebuah konflik merupakan tahap akhir yang 

melibatkan akibat konflik untuk dapat diselesaikan. Sisa-sisa 

konflik memiliki kemungkinan untuk melekat pada suatu 

individu yang terlibat. Apabila tahapan ini tidak dilalui 

dengan baik, maka konflik lain akan berdatangan di 

kemudian hari. Skema dibawah ini menggambarkan proses 

atau tahapan pada konflik. 
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Menurut Nursalam (2007), proses konflik dibagi 

menjadi beberapa bagian: 

1. Konflik laten 

Tahapan ini merupakan situasi yang konstan terjadi 
pada suatu permasalahan atau bersifat laten. Contoh dalam 
situasi ini dapat disimak dalam ketidakmampuan anggota 
dalam menghadapi perubahan. Situasi ini mendorong 
kondisi produksi semakin tidak stabil dan memengaruhi 
kualitas yang ada bahkan meskipun konflik yang terjadi 
samar-samar.  

2. Konflik yang dirasakan  

Tahapan ini dimulai dengan tidak adanya kepercayaan 
dan munculnya sifat gelisah yang secara konstan mendorong 
individu untuk merasa terancam dalam suatu permasalahan 
yang melibatkan tergerusnya keamanan diri suatu individu.  

3. Konflik yang tampak sengaja dimunculkan 

Tahapan ini merupakan suatu masalah yang dengan 
sengaja dibuat agar mendapatkan timbal balik berupa 
rangkaian penyelesaian. Perilaku yang sering terjadi 
mencakup adanya persaingan dan perdebatan dalam 
menghindari masalah yang memicu konflik. Setiap individu 

Kondisi-kondisi 

Pendahulu 
Konsep yang 

dipersepsi 

Penyelesaian 

akibat 

Perilaku 

yang 

Konsep yang 

rasakan 

Penyelesaian 

atau penekanan 

Gambar. 1.2 Proses manajemen konflik 
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akan menggunakan sifat agresifnya secara sadar dalam 
tahapan ini dan penggunaan strategi yang tepat sesuai 
tujuan kelompok sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 
konflik yang berlangsung.  

4. Resolusi konflik 

Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian berupa 
solusi win-win yang menguntungkan semua populasi yang 
ada didalam konflik.  

5. Konflik aftermath  

Tahapan ini merupakan bentuk konsekuensi dari 
penyelesaian konflik sebelumnya yang mana mungkin saja 
terjadi akibat ketidaktepatan penyelesaian masalah utama 
yang sebelumnya tidak tuntas.  

G. Pola Konflik 

Konflik biasanya mengikuti suatu pola yang teratur, 

yang terdiri dari empat macam tahapan:  

1. Timbul suatu krisis tertentu  

Kondisi ini menampakkan adanya ancaman atau 
bahaya yang berpotensi terjadi dalam suatu kelompok dan 
mengancam sistem kerja anggotanya.  

2. Gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi  

Kondisi ini menyebabkan gejala permasalahan pada 

bagian manajemen dimana terdapat bagian yang tidak 

terduga dalam kemunculannya dan diperlukan koreksi yang 

tepat.  

3. Konfrontasi menjadi pusat perhatian 

Kondisi ini memunculkan adanya pembahasan antar 

manajer karena permasalahan yang terjadi. Situasi ini 

memunculkan adanya janji resolusi yang diberikan untuk 
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meringankan komplain yang terjadi. Pada tahapan ini 

konfrontasi menjadi pusat perhatian.  

4. Krisis selanjutnya dialihkan  

Kondisi ini berada dalam tahap pengamatan untuk 
menilai keakuratan dari komplain yang diterima serta 
diambil kebijakan untuk memutuskan prosedur yang akan 
dijalankan nantinya.  

H. Manfaat dan Kerugian Konflik 

a) Fungsional (efek positif) 

1. Mendorong organisasi untuk berkembang menjadi lebih 
baik dengan mengmeningkatkan inovasi kerja secara 
efektif. 

2. Organisasi akan memiliki ikatan kerja yang kuat. 
3. Sumber daya yang tersedia lebih mudah dikelola melalui 

penetapan yang terinovasi. 
4. Pekerjaan melalui proses yang baik. 

b) Disfungsional (efek negatif) 

1. Organisasi tidak dapat tumbuh secara optimal. 
2. Penurunan aktivitas kerja bersama.  
3. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan akan lebih 

susah untuk dikoordinasi.  
4. Tidak adanya keoptimalan dalam proses kegiatannya.  

I. Pencegahan konflik 

Pencegahan konflik terjadi ketika ketegangan tidak 

meningkat karena menemukan cara konstruktif untuk 

menghadapi masalah. Pencegahan Konflik secara umum 

tidak berarti menekan atau menghentikan konflik agar tidak 

terjadi, bahkan ada situasi di mana manajemen perlu 

memprovokasi konflik, untuk mengatur perubahan pada 

kebiasaan yang mengakar. Ini masalahnya ketika, misalnya 

suatu organisasi gagal mencapai potensinya, atau kapan 
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kehati-hatian dan birokrasi yang berlebihan menentukan 

kegiatan sehari-hari.  

Namun ada perselisihan dan masalah dalam suatu 

organisasi yang dapat dihindari. Ini akan membantu untuk 

membedakan antara konflik yang tidak produktif dan 

produktif.  Pencegahan konflik terdiri dari menghindari 

konflik yang tidak produktif dan mempromosikan debat 

konstruktif. Perselisihan yang produktif adalah yang 

ditujukan untuk perubahan dan yang pada akhirnya 

memiliki efek positif pada organisasi. Dalam hal ini, konflik 

adalah sarana berakhir. Contohnya termasuk perdebatan 

tentang keputusan strategis, alokasi sumber daya keuangan 

atau kampanye iklan baru.  

Setiap konflik, bagaimana pun itu, dapat berubah 

menjadi produktif. Kebanyakan sudah inti positif. Dalam 

suatu konflik, perbedaan interpretasi tentang bentrokan 

informasi. Seringkali hanya mungkin dalam retrospeksi 

untuk menentukan apakah suatu konflik memiliki aspek 

positif.  

Konflik yang tidak produktif adalah konflik yang 

muncul, misalnya melalui kesalahpahaman, informasi yang 

tidak memadai atau reaksi emosional yang kuat. Dalam hal 

ini, konflik adalah tujuan itu sendiri atau melayani tujuan 

menegaskan satu poin melihat yang lain. Kebanyakan konflik 

adalah bentuk hibrida dan mengandung keduanya produktif 

serta elemen yang tidak produktif.  

Pencegahan konflik bertujuan menjaga konflik yang 

tidak produktif seminimal mungkin. Untuk tujuan analitis, 

pencegahan dapat dikategorikan menurut tiga level yang 

berbeda yaitu: struktural, komunikatif dan personal. 
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1. Tingkat struktural mengacu pada bentuk komunikasi 

terorganisir dalam suatu organisasi. Pada level struktural, 

konflik timbul karena kurangnya informasi di sekitarnya 

konflik. Ini mungkin termasuk kurangnya kemungkinan 

reguler untuk berkomunikasi, seperti sebagai rapat, atau 

terlalu banyak pertemuan, tugas dan alokasi peran yang 

tidak jelas atau tidak fleksibel, dan lain-lain. 

2. Tingkat komunikatif mengidentifikasi bagaimana dan 

untuk alasan apa orang dalam organisasi berbicara satu 

sama lain atau bertukar komunikasi tertulis. Di tingkat 

komunikatif, konflik timbul sebagai akibat dari diskusi 

yang tidak memadai harapan dan kebutuhan, atau dari 

gangguan komunikasi. Sebagai contoh, satu karyawan 

dapat mengharapkan bentuk kesopanan dan hubungan 

sosial tertentu. Jika harapan-harapan ini tidak terpenuhi, 

itu dapat mengarah pada konfrontasi. 

3. Tingkat personal berhubungan dengan cara di mana 

karyawan dan manajer mempertimbangkan perilaku 

mereka sendiri dan bagaimana mereka memikirkannya 

mendekati situasi tegang. Pada tingkat pribadi, konflik 

terjadi karena ketegangan batin, ketidakpuasan individu, 

frustrasi, dan lain-lain. Semua kondisi pikiran yang 

dialami seseorang dan mana yang bisa berkembang 

menjadi konflik di lingkungan kerja. 

Pencegahan konflik adalah keberhasilan faktor yang 

kritis.  Ada tiga bidang berbeda yang dapat diarahkan pada 

pencegahan konflik, sesuai dengan tiga level yang dijelaskan 

di atas: 

1. Pencegahan Konflik Melalui Struktur Komunikasi 

Konfigurasi aspek dasar pertama pencegahan konflik 

adalah struktur organisasi. Dasar yang kuat untuk kerja tim 

yang konstruktif dapat dibangun dengan cara struktur 
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komunikasi "apresiatif". Jika tim atau departemen memiliki 

kesempatan untuk sering bertukar ide dan informasi, 

berbagai sudut pandang dapat disejajarkan, perbedaan 

dapat dikenali dan ketegangan dapat diredakan dengan 

diskusi sebelum konflik meningkat. Karena itu, Perlu saluran 

komunikasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi 

secara teratur yang mapan. 

a) Struktur Komunikasi Formal  

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki fungsi 

sebagai bagian dari keseluruhan harus memiliki kesempatan 

untuk bertukar informasi dengan anggota tim lainnya. 

Secara alami, ini sangat bervariasi antara perusahaan 

manufaktur dan praktik medis, atau antara perangkat lunak 

rumah dan sekolah.  

Dalam beberapa lingkungan kerja orang bertemu setiap 

hari untuk bertukar informasi yang relevan, misalnya di 

pusat panggilan. Frekuensi tergantung pada kebutuhan dan 

persyaratan komunikasi. Ada organisasi di mana karyawan 

mengalami sejumlah besar pertemuan yang tidak efisien 

yang menimbulkan kebosanan.  

b) Bentuk Komunikasi Struktural Lainnya  

Selain membangun struktur komunikasi, elemen-

elemen struktural lainnya juga bisa dikonfigurasi untuk 

mengurangi terjadinya konflik tidak produktif, dan 

membantu dalam konflik. Ini terdiri dari struktur organisasi, 

peraturan yang diatur dalam pernyataan misi sehubungan 

dengan satu sama lain dan budaya organisasi atau budaya 

konflik.  

Struktur organisasi adalah kerangka yang jelas dalam 

sebuah organisasi yang menunjukkan garis komando dan 

birokrasi dan menjelaskan tentang peran dan fungsi 
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masing-masing tim dalam struktur. Sayangnya tidak semua 

memahami peran, tanggung jawab dan kewenangannya 

dalam sebuah organisasi.  

Struktur yang jelas memberikan jaminan dan 

meminimalkan persaingan dan kekuasaan. Pernyataan misi 

adalah alat yang mapan untuk regulasi perilaku dan 

pencegahan konflik. Melalui pernyataan misi, 

kepemimpinan mengekspresikan tipe perilaku mana yang 

diinginkan dan mana yang tidak. Jika ada Ketegangan, ini 

berfungsi sebagai kerangka acuan.  

Budaya organisasi adalah produk dari semua norma 

dan nilai yang dimiliki perusahaan, baik secara sengaja atau 

tidak, telah berkembang dari waktu ke waktu. Ini dimulai 

dengan bahasa umum dan berkisar dari cerita dan ritual 

hingga objek yang pasti. Budaya menentukan apa yang 

penting di dalam organisasi dan apa yang tidak. Akibatnya, 

budaya memiliki pengaruh kuat perilaku (terkait konflik) 

para anggotanya. 

Pencegahan konflik melalui diskusi dan harapan 

pengelolan banyak dari kita memiliki kolega yang frustrasi 

dan hanya menunggu waktu mereka sampai pensiun. 

Alasannya mungkin berbeda-beda, tetapi salah satu 

penyebabnya sangat lazim, kurang diskusi dan harapan 

yang mengecewakan. Ketika seseorang mengambil 

tanggung jawab baru, memulai peran baru atau 

memasukkan rencana tindakan, mereka melampirkan 

harapan untuk itu.  

Kebanyakan orang terkadang mengembangkan ide 

tidak jelas, kadang-kadang tetap, dari hasil tindakan 

mereka. Namun, sering kali visi tidak sesuai dengan 

kenyataan, yang mengarah pada kekecewaan. Ini pada 

gilirannya memiliki dampak negatif pada produktivitas, 
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komitmen, dan dapat menyebabkannya ketegangan 

(Proksch, 2014). 

2. Pencegahan Konflik Melalui Diskusi dan Manajemen 

Harapan  

Mengelola harapan merupakan fungsi penting dari 

para pemimpin yang sukses. Jika harapan karyawan dijaga 

pada tingkat yang realistis, tingkat kepuasan mereka 

cenderung lebih tinggi, dan konflik yang tidak produktif 

dihindari. Apa artinya itu dalam praktik? Itu berarti secara 

teratur mencari diskusi dengan para karyawan menciptakan 

peluang untuk berbicara di tingkat informal, seperti sambil 

minum kopi atau saat istirahat makan siang, untuk 

memenuhi kebutuhan serta minat, dan meluangkan waktu 

untuk mengekspresikan keprihatinan dan harapan pribadi.  

Mungkin Anda berpikir bahwa mengobrol dengan staf 

tanpa alasan konkret mungkin buang waktu? Tetapi bentuk 

komunikasi ini memiliki tujuan yang sangat konkret, 

menghindari penyumbatan komunikasi dan pemeliharaan 

basis informal untuk diskusi. Hanya dengan cara ini 

karyawan dapat mengartikulasikan hal-hal yang tidak 

"penting"  atau "mendesak", tidak terkait dengan bidang 

kegiatan tertentu, namun tetap bermakna. Tanpa saluran 

komunikasi yang sesuai, tidak ada ruang untuk 

menyebabkan masalah seperti kesalahpahaman, 

kekecewaan dan komplikasi lain yang terakumulasi dan 

akhirnya sering berkembang pada waktu yang salah.  

Banyak dari harapan profesional kita berubah cepat 

atau lambat menjadi ilusi. Namun harapan yang 

mengecewakan dapat meninggalkan sisa frustrasi dan 

kemarahan. Konflik seperti ini sebenarnya bukan 

merupakan tugas organisasi untuk memenuhi setiap 
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harapan, tetapi menunjukkan minat pada harapan dan 

keinginan karyawan dalam menyelaraskan harapan dengan 

kenyataan adalah tanggung jawab manajemen aktif. Untuk 

mencapai itu dasar yang kuat untuk diskusi sangat penting.  

Sayangnya ada beberapa orang yang tidak jelas tentang 

harapan mereka sendiri. Harapan profesional sehubungan 

dengan kolega dan manajer seringkali bahkan kurang jelas, 

kecuali jika mereka telah ditangani atau diungkapkan. 

Langkah Pertama yang harus diambil adalah mendorong 

pihak terkait untuk melakukan proses refleksi diri, misalnya 

dengan pertanyaan seperti "Apa pandangan Anda dari . . . 

"Atau" Apa harapan Anda dalam hal . . . ” Ini saja bisa 

meredakan beberapa ketegangan. Langkah kedua terdiri 

dari membandingkan tuntutan dari keduanya sisi.  

Beberapa orang khawatir tentang memulai 

pembicaraan tentang harapan takut bahwa itu akan 

menghasilkan pekerjaan tambahan. Ketakutan ini tidak 

berdasar, sebagai sebuah diskusi tentang harapan tidak 

secara otomatis menghasilkan kewajiban untuk 

memenuhinya. Namun, pernyataan yang jelas harus dibuat. 

Pernyataan yang jelas dapat mengambil lima bentuk dasar: 

a) Mengikat komitmen 

"Aku dengan tegas berkomitmen untuk 
melakukannya." 

b) Komitmen bersyarat 

“Saya akan mencoba melakukannya, tetapi tidak dapat 
membuat komitmen yang kuat karena... ” 

c) Penolakan bersyarat 

“Aku mungkin tidak akan bisa melakukannya karena...” 

d) Penolakan tegas 
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“Aku tidak akan bisa melakukannya karena...” 

e) Penangguhan 

“Pada titik waktu ini, saya tidak bisa mengatakan 
apakah saya akan bisa melakukannya karena . . .mari kita 
diskusikan lagi di kemudian hari. ” 

Penolakan tidak mudah, tetapi mereka mencegah 

harapan yang tidak realistis untuk berkembang dan menjadi 

mapan. Dengan begitu, kejelasan muncul dan ketegangan 

yang muncul pun berkurang. Manajemen memiliki harapan 

yang berkelanjutan adalah bentuk pencegahan konflik yang 

efektif karena membantu mencegah konflik pada tahap awal, 

sebelum eskalasi spiral mulai berputar.  

Semakin jauh konflik meningkat, semakin sulit dan 

rumit resolusinya. Mengembangkan ketegangan dan 

masalah yang timbul di antara karyawan atau dalam 

organisasi, mengatasi ini pada tahap awal dan 

menyelesaikannya merupakan kunci keterampilan 

manajemen. Pada kenyataannya, diskusi semacam ini jarang 

terjadi. Ini terutama karena mereka tidak pernah benar-

benar mendesak. Terlalu sering, alasan konkret kurang 

karena itu mereka sering menunda dan akhirnya dilupakan.  

Pembicaraan seperti ini adalah tentang "di sini dan 

sekarang" dan kadang-kadang tentang topik yang faktual, 

tetapi selalu memiliki aspek pribadi. Diskusi pribadi 

seharusnya tidak membingungkan dengan percakapan 

pribadi. Percakapan pribadi tidak relevan untuk organisasi, 

kecuali ketika konflik tentang peristiwa yang berdampak 

pada pekerjaan seseorang, seperti sakit atau berkabung. 

Namun diskusi pribadi harus memiliki peran dalam 

organisasi, jika diinginkan oleh karyawan.  
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Masing-masing sudut pandang, nilai dan kebutuhan 

harus masuk ke dalam diskusi. Dengan begitu kolega bisa 

menjadi lebih sadar satu sama lain sebagai orang dan bukan 

hanya sebagai pekerja otomatis. Dimana orang-orang hanya 

dievaluasi menurut apakah mereka "berfungsi" atau tidak, 

cepat atau lambat mereka membuat kesalahan dan dengan 

demikian menyoroti bahwa ada sesuatu yang hilang 

kehidupan kerja sehari-hari. 

3. Pencegahan Konflik Melalui Refleksi Diri dan Pribadi  

Ketika individu prihatin, konflik dapat timbul sebagai 

akibatnya ketegangan batin, ketidakpuasan dan masalah 

serupa, yang berkembang menjadi konflik di lingkungan 

kerja. Seorang karyawan yang lebih tua, misalnya, iri pada 

karyawan yang lebih muda karena dia memiliki kualifikasi 

yang lebih baik dan akibatnya prospek promosi yang lebih 

baik. Dia memperlakukan dengan kritik dan penghinaan 

yang berlebihan. Ini mengarah pada konflik yang tidak 

produktif untuk organisasi.  

Ada sejumlah model yang mencoba menjelaskan 

mengapa masalah batin orang menyebabkan konflik dengan 

orang-orang di sekitar mereka. Pendekatan psikologi 

mendalam dan pendekatan teori keputusan patut dijelaskan 

secara lebih rinci. Kedalaman psikologi didasarkan pada 

gagasan bahwa konflik muncul sebagai akibat dari 

ketegangan di antara keduanya naluri biologis, "id", dan sifat 

sosial (dibentuk oleh orang tua dan didikan), "super-ego".   

"Ego" berdiri di antara keduanya dan seharusnya 

membawa keduanya secara bersama. Selama jalannya 

sosialisasi manusia melalui perawatan dan hidup dalam 

komunitas, kita belajar untuk menjaga naluri kita "Id" 

(agresi, dorongan seksual), terkendali dan tidak 

membiarkan mereka bebas tanpa dikontrol. Namun jika 
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kutub lainnya, "super-ego", menjadi terlalu kuat, itu 

menyebabkan energi kreatif yang didorong oleh naluri yang 

menyusut. Oleh karena itu, "ego" yang sehat harus 

mengintegrasikan kedua kecenderungan tersebut, untuk 

menjadi dewasa dalam satu kesatuan kolektif yang 

produktif.  

Ahli teori keputusan berpendapat bahwa kita 

dihadapkan dengan tuntutan yang bertentangan pada 

kehidupan sehari-hari. Harapan bisa bertentangan dengan 

nilai-nilai kita. Haruskah saya pulang dan makan malam 

dengan pasangan saya, atau menyelesaikan pekerjaan saya? 

Atau mencari kesenangan berselisih dengan keinginan untuk 

gaya hidup sehat. Ini menimbulkan disonansi, suatu konflik 

batin, yang orang itu harus dalam beberapa cara 

menyelesaikan. Ini dicapai dengan pemilihan informasi, 

reinterpretasi atau evaluasi ulang. Kadang-kadang dilakukan 

dengan membawa konflik batin ke dunia luar dengan cara 

pengganti.  

Konflik batin adalah norma. Beberapa orang berhasil 

mengatasi konflik mereka tanpa mempengaruhi lingkungan 

mereka secara negatif. Orang-orang ini disebut sebagai 

konflik kepribadian yang kompeten. Orang yang memiliki 

kecenderungan untuk bertindak konflik batin di lingkungan 

mereka, atau berbalik melawan diri mereka sendiri, disebut 

sebagai kepribadian rawan konflik. Konflik orang yang 

kompeten mampu mengintegrasikan secara berbeda dan 

kecenderungan yang berlawanan, yaitu: 

a) Beradaptasi dengan orang dan situasi yang berbeda, 
sambil tidak kehilangan tujuan mereka sendiri;  

b) Mengembangkan kepribadian mereka sendiri dan pada 
saat yang sama dapat mengikuti ide dan menjadi 
membantu orang lain;  
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c) Bertahan dalam situasi yang tidak jelas dan kontradiktif 
namun tetap berperilaku tegas dan dengan penuh 
pertimbangan;  

d) Membentuk dan memegang pendapat mereka sendiri 
tetapi mempertanyakan asumsi mereka sendiri dan siap 
berkompromi;  

e) Memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri dan orang 
lain, sambil dapat hidup bersama kekecewaan;  

f) Memiliki nilai-nilai mereka sendiri, tetapi tetap 
menghormati nilai-nilai orang lain. 

Konflik dalam kehidupan profesional sehari-hari dapat 

disebabkan oleh kepribadian  seorang karyawan atau 

manajer. Kami mendengar berkali-kali tentang narsis atau 

obsesif bos dan karyawan yang paranoid atau tertekan, yang 

memiliki masalah psikologis seharusnya bertanggung jawab 

atas situasi profesional yang tidak memuaskan. Dalam 

praktiknya, konflik dibawa tentang murni oleh struktur 

kepribadian yang bermasalah cenderung menjadi 

pengecualian.  

Kepribadian selalu merupakan aspek dari suatu 

argumen, tetapi jarang mereka yang menjadi masalah 

sebenarnya. Mereka memberikan perselisihan dengan rona 

tertentu, tetapi inti dari masalah ini adalah sebagian besar 

baik pada tingkat komunikatif atau struktural. Itu adalah 

fenomena manusia bahwa konflik sering dipersonalisasi. 

Ketika ada masalah, orang suka mencari "kambing hitam". 

Dikatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, 

bahwa ada semacam masalah psikologis.  

Dalam kebanyakan kasus alasan untuk ini adalah 

kurangnya kemauan untuk berurusan dengan penyebab 

sebenarnya dari masalah tersebut. Titik awal untuk 

pencegahan konflik pada tingkat pribadi adalah pelatihan, 

kegiatan pengembangan, pembinaan atau pengawasan, serta 
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pemilihan karyawan seesuai dengan syarat dan kualifikasi 

tertentu. Pelatihan dapat membantu jika tujuannya adalah 

untuk mengetahui sejauh mana seseorang telah 

berkontribusi pada masalah diri sendiri dan kemungkinan 

mana yang ada untuk mengatasinya (Proksch, 2014). 

J. Strategi Manajemen konflik 

Strategi manajemen konflik atau yang juga disebut 

gaya manajemen konflik dijelaskan menurut Swansburg 

(2000) dalam Azhar, Suza, & Ariani, (2019) yaitu Gaya 

dalam manajemen konflik yang dapat dilakukan manajer 

keperawatan ada 5, antara lain: 

1. Menghindar  

Menghindar adalah suatu strategi pencegahan konflik 

yang mampu meminimalisir keberlanjutan konflik dan 

memungkinkan kelompok konflik menjadi dingin. Kepala 

ruangan sebagai seorang pemimpin berperan dalam 

melakukan pendekatan kepada pihak yang mengalami 

konflik agar dapat mengumpulkan informasi mengenai 

konflik yang terjadi. Menghindar dapat digunakan apabila 

isu yang tidak begitu gawat. Penggunaan strategi 

menghindar (62%) menjadi pilihan pertama perawat di 

rumah sakit dalam menyelesaikan konflik dibanding strategi 

negoisasi hanya (38,7%) dipilih untuk menyelesaikan 

konflik (Moisoglou et al., 2014). 

Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa 

orientasi situasi yang tepat dalam memanfaatkan strategi 

konflik menghindar. Antara lain sebagai berikut:  

a) Apabila persoalan tersebut kurang penting, dan ada 
permasalahan lain yang lebih penting untuk di atasi 
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b) Apabila kita merasa tidak memungkinkan untuk 
memenuhi harapan-harapan kita dalam menyeleasikan 
konflik kita dapat menggunakan strategi ini. 

c) Apabila kondisi kekacauan sangat potensial terjadi. 
d) Untuk membuat orang-orang menjadikan diri lebih 

tenang. 
e) Apabila pengumpulan informasi mengenai konflik lebih 

penting untuk dilakukan, maka strategi menghindar 
untuk beberapa saat juga dapat dilakukan. 

f) Apabila pihak lain dapat menyelesaikan konflik dengan 
cara lain lebih efektif.  

Strategi menghindar ini juga memiliki kekurangan 

dalam penerapannya. Kekurangan dalam strategi ini 

mengabaikan permasalahan yang terjadi, sehingga membuat 

masalah tidak selesai dan dapat memicu konflik yang 

berkelanjutan. (Hariyati, 2014) 

2. Akomodasi  

Strategi akomodasi memberikan kesempatan kepada 

pihak lain untuk memilih menyelesaikan masalah. Manajer 

perawat yang merupakan bagian dari konflik dapat 

memungkinkan kelompok yang lain menghasilkan dan 

menempatkan kebutuhan lainnya terlebih dulu. Hal ini 

merupakan strategi yang baik apabila isu lebih penting bagi 

yang lainnya. Akomodasi juga dapat memelihara kerjasama 

yang harmonis dan mengembangkan bawahan untuk 

memungkinkan mereka untuk membuat keputusan.  

Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa 

orientasi situasi yang tepat dalam memanfaatkan strategi 

akomodasi. Antara lain sebagai berikut: 

a) Apabila ternyata dalam permasalahan tersebut kita yang 
salah, maka akan lebih baik untuk mendengarkan 
masukan, saran dan membuat kita lebih terbuka dan 
menerima. 
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b) Apabila isu-isu lebih penting bagi pihak lain, akan 
membuat kerja sama yang terbangun tetap terjaga. 

c) Untuk membentuk sosial isu yang akan datang 
d) Untuk meminimalisir kerugian apabila kita terdesak dan 

kalah. 
e) Apabila kondisi harmonisasi dianggap penting untuk 

tetap dijaga. 
f) Untuk memungkinkan para bawahan agar belajar dari 

kesalahan mereka.  

Strategi akomodasi, dalam penggunaanya membuat 

kita lebih terampil dalam mengelola konflik yang ada. Kita 

lebih terampil dalam mengelola kemampuan diri kita untuk 

melupakan keinginan diri sendiri, lebih belajar bagaimana 

bisa melayanai lawan konflik dengan lebih menerima dan 

mendengar. Namun, strategi ini jika sering digunakan akan 

membuat diri kita tidak percaya diri, dan di anggap lemah 

oleh pihak lawan konflik. (Hariyati, 2014). 

3. Kompetisi 

Strategi kompetisi adalah strategi dengan pendekatan 

win-lose atau menang-kalah. Pendekatan ini bermaksud 

untuk memenangi konflik dengan mengalahkan pihak lain 

atau dengan kata lain saya menang dan anda kalah. Dalam 

startegi ini kita berusaha untuk memenangkan konflik tanpa 

bekerja sama dengan pihak lain dan bahkan kita dapat 

mengorbankan pihak lawan konflik. Strategi ini sangat cocok 

digunakan untuk tindakan yang cepat, dan tegas. Strategi 

yang sering digunakan perawat ketika mengalami konflik 

dengan dokter lebih memilih menggunakan strategi 

kompetisi (43,6%,n=34) (Baddar & Salem, 2016).  

Strategi kompetisi yang memiliki pandangan yang 

kurang lebih sama dengan startegi Win-lose strategy 

menjelaskan dalam teori strateginya bahwa untuk 
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menggunakan startegi ini dilakukan beberapa cara, yaitu 

penarikan diri, taktik-taktik penghalusan damai, taktik 

bujukan yang dilakukan dengan membujuk pihak lawan agar 

mengubah posisinya untuk lebih mempertimbangkan 

konflik, selanjutnya taktik paksaan dan taktik yang 

berorientasi dengan tawar menawar.  

Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa 

orientasi situasi yang tepat dalam memanfaatkan strategi 

konflik menghindar. Antara lain sebagai berikut: 

a) Apabila tindakan desisif cepat bersifat vital. 
b) Terhadap persoalan-persoalan penting, dimana tindakan-

tindakan yang tidak popular perlu diterapkan. 
c) Terhadap persoalan-persoalan penting dalam organisasi 

yang perlu dilakukan apalagi jika kita mengetahui data 
yang sebenarnya. 

d) Terhadap orang-orang yang mengambil kesempatan 
terhadap perilaku nonkompetitif. 

Namun, ketika strategi ini sering digunakan, maka 

akan   menyebabkan beberapa kondisi seperti lawan konflik 

akan selalu merasa kesal kepada kita, kemudian akan 

memicu atmosfir konflik lebih rumit lagi. Namun, ketika 

tidak digunakan kita akan kehilangan peluang untuk 

menurunkan ketegangan dan membuat kita dipandang 

lemah oleh lawan konflik. 

4. Kompromi 

Strategi kompromi merupakan, suatu bentuk negoisasi 

yang digunakan antar kedua belah pihak yang berkonflik 

untuk saling mendengar pendapat dan menerima segala 

kesalahan dan kekeliruan guna menciptakan penyelesaian 

konflik yang efektif. Kompromi atau negosiasi juga sering 

dikatakan sebagai strategi jalan tengah pada konflik 

organsiasi. Sebagai seorang manager perawat di rumah 
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sakit, ketika terdapat konflik strategi yang sering digunakan 

yaitu kompromi sebanyak (44%) (Purba,2014).  

Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa 

orientasi situasi yang tepat dalam memanfaatkan strategi 

konflik menghindar, antara lain sebagai berikut:  

a) Apabila tujuan-tujuan memang dianggap penting, tetapi 
tidak sebanding dengan upaya untuk mencapainya. 

b) Apabila komponen dengan kekuatan yang sebanding 
terikat pada tujuan-tujuan yang saling menguntungkan. 

c) Untuk mencapai penyelesaian sementara bagi isu-isu 
yang kompleks. 

d) Untuk mencapai pemecahan-pemecahan cepat karena 
desakan waktu. 

e) Digunakan sebagai suatu landasan apabila kolaborasi 
atau persaingan tidak berhasil. 

Strategi kompromi, digunakan banyak orang karena 

terhindar dari penyelesaian yang berujung ketegangan 

berlanjut. Mengkompromikan kedua belah pihak yang 

berkonflik untuk sama-sama mencari jalan keluar agar tidak 

ada yang merasa di rugikan.  

5. Kerjasama  

Strategi kerjasama merupakan gaya penyelesaian 

konflik yang sama-sama memecahkan masalah untuk 

mencapai satu tujuan bersama. Dalam penerapan strategi ini 

memang perlu diterapkan komitmen semua belah pihak. 

Komitmen yang dibutuhkan digunakan untuk agar semua 

belah pihak saling mendukung dan saling memperhatikan 

satu sama lainnya (Hariyati,2014). 

Di antara beberapa startegi manajemen konflik, 

strategi kerja sama paling sering digunakan oleh perawat di 

Rumah sakit (Ahanchian et al., 2015).  manajemen konflik 

kolaborasi atau kerja sama bersikap kooperatif dan asertif. 
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Strategi ini berusaha untuk mencapai sistem menang-

menang untuk kedua belah pihak. Gaya kolaborasi ditandai 

dengan adanya kemauan untuk bertukar informasi secara 

terbuka dan bagaimana bisa mengejar solusi yang dapat 

diterima secara terbuka.  

Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa 

orientasi situasi yang tepat dalam memanfaatkan strategi 

konflik menghindar, antara lain sebagai berikut:  

a) Untuk mencapai sebuah pemecahan yang integrative, 
apabila kedua macam kepentingan dianggap penting 
untuk dikompromikan. 

b) Apabila targetnya untuk belajar. 
c) Menyatukan pemahaman-pemahaman orang-orang 

dengan perspektif yang berbeda 
d) Untuk mencapai suatu komitmen, dengan melebur segala 

kepentingan lain. 
e) Untuk mengatasi perasaan-perasaan yang mempengaruhi 

suatu hubungan. 

Namun, dalam penggunaan strategi ini jika digunakan 

terus menerus akan menyebabkan hal yang dapat 

dimanipulasi oleh lawan.  Dan juga sebaliknya apabila 

strategi ini tidak sering digunakan, akan kehilangan 

kreativitas untuk mencari jalan keluar atas konflik yang ada.  

Dalam konsep strategi manajemen konflik, yang 

dikemukakan oleh Wiyono,1993 dalam (Asmuji, 2012) 

membagi strategi manajemen konflik atas 3 bagian yaitu : 

1. Strategi mengatasi konflik dalam diri individu 

(Intraindividual conflict) : 

Untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan paling tidak 

tujuh strategi berikut: 

a) Menciptakan kontak dan membina hubungan 
b) Menumbuhkan rasa percaya dan menerimakan 
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c) Menumbuhkan kekuatan dalam diri 
d) Menentukan target 
e) Mencari alternatif 

f) Merencanakan solusi 

2. Strategi mengatasi konflik antar pribadi (Interpersonal 

conflict) 

Untuk mengatasi konflik dibutuhkan paling tidak 3 

strategi berikut: 

a) Startegi kalah-kalah (Lose-Lose Strategy) 

b) Dalam strategi ini selain berkompromi, konflik juga biasa 

diselesaikan dengan mengambil campur tangan pihak 

ketiga, yaitu:  

1) Arbitrasi (Arbitration) 

Dalam konsep ini, pihak ketiga berperan dimana 

mempertemukan kedua belahpihak yang berkonflik lalu 

berperan sebagai hakim dengan memberikan perjanjian 

yang mengikat antar kedua pihak yang berkonflik. 

2) Mediasi (Mediation) 

Dalam konsep mediasi, seorang pihak ketiga disebut 

mediator. Mediator disini berbeda dengan arbitrasi yang 

memiliki wewenang dan hal yang mengikat untuk 

menyelesaikan konflik namun, mediator hanya memberikan 

rekomendasi solusi untuk kedua belah pihak yang bersifat 

tidak mengikat. 

c) Strategi menang-kalah (win-lose strategy) 

Dalam strategi ini ada beberapa teknik penyelesaian 

yaitu: 

1) Penarikan diri 

2) Taktik penghalusan damai 



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

36 

 

3) Taktik paksaan 

4) Taktik bujukan 

5) Taktik tawar-menawar 

3. Strategi mengatasi konflik organisasi (organizational 

conflict) 

Ada beberapa strategi manajemen konflik yang 

digunakan untuk mengtasi konflik antar organisasi yaitu: 

a) Pendekatan birokratis (bureaucratic approach) 

Strategi pendekatan birokratis digunakan untuk 

menghindari konflik vertikal (hirarki) yang cenderung 

menggunakan otoritas birokrasi maka dari itu dengan 

strategi ini dapat didekati dengan cara menggunakan hirarki 

virtual.  

b) Pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral 

(Authoritative intervention in Lateral Conflict) 

Ketika terjadi konflik, biasanya diberikan wewenang 

kepada kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencari 

jalan keluar sendiri.  Namun, ketika tidak dapat selesai maka 

manager berwenang untuk memberikan intervensi otoriter. 

c) Pendekatan sistem (system approach) 

Model ini lebih menekankan kepada masalah-masalah 

kompetisi yang menggunakan kontrol penuh dari sistem 

pimpinan. 

d) Reorganisasi struktural (structural reorganization) 

Pendekatan model ini dengan merubah sistem yang ada, 

untuk melihat perubahan sebagai strategi memecahkan 

masalah struktural yang menjadi kabur.  
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Sementara itu, Rahim dalam Wirawan (2010) 

membedakan aspek gaya manajemen konflik atas lima 

bagian yaitu:  

1) Dominasi (dominating) atau dengan istilah kompetisi.  

Individu dengan gaya ini hanya memenuhi tujuan 

pribadi tanpa memikirkan kebutuhan lawannya.  

2) Integrasi (integrating) atau sering disebut dengan 

kolaborasi.  

Pihak yang terlibat konflik berusaha menciptakan 

resolusi konflik (penyelesaian konflik) secara maksimal 

dengan memenuhi tujuan dirinya sendiri dan tujuan lawan 

konfliknya atau dalam kata lain dapat disebut imbang antara 

kepentingan dirinya dan lawannya.  

3) Kompromi (compromising) 

Yaitu berada diantara dua persimpangan di mana gaya 

ini berusaha memenuhi sebagian tujuannya dan tujuan 

lawan konfliknya tanpa berupaya memaksimalkannya.  

4) Menghindar (avoiding)  

Pihak yang terlibat konflik menolak untuk berdiskusi 

mengenai konflik yang terjadi.  

5) Menurut (obliging) 

Yaitu pihak yang terlibat konflik mengkombinasikan 

perhatiannya terhadap lawannya dengan perhatian yang 

rendah terhadap dirinya sendiri. 

KESIMPULAN  

1. Konflik dipandang sebagai proses yang tidak 

terhindarkan dari sebuah kemajuan sosial. Konflik 

mengajarkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan 
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bermasyarakat, harus diperoleh dengan perjuangan 

walaupun di dalamnya terdapat beberapa perbedaan 

persepsi dan pemikiran tertentu  

2. Ketika konflik terjadi dapat memberikan dampak sebagai 

creator yaitu dua orang atau lebih yang berkonflik 

mengejar tujuan yang berbeda sedangkan sebagai 

destroyer yaitu dua belah pihak yang berkonflik dapat 

menyebabkan hubungan mereka mengalami kehancuran 

atau tidak harmonis akibast suatu konflik. 

3. Level konflik terdiri dari konflik interpersonal yaitu 

konflik yang terjadi dalam diri sendiri, konflik 

interpersonal terjadi pada dua orang atau lebih, konflik 

intragroup terjadi perbedaan dalam sebuah organisasi, 

konflik antarkelompok yaitu terjadi antar kelompok satu 

dan lainya,  

4. Dinamika konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam 

sebuah konflik dan dinamika konflik tergantung dari 

proses penyelesaiannya, apabila prosesnya efektif maka 

konflik akan selesai dengan baik pula.  

5. Penyebab konflik sangat beragam, mulai dari perilaku 

yang menentang, kondisi stress yang dialami individu dan 

faktor-faktor internal yang timbu dalam sebuah 

organisasi. 

6. Proses konflik terjadi dalam beberapa tahap yaitu konflik 

latin, konflik yang dirasakan, konflik yang sengaja 

dimunculkan, resolusi konflik, dan konflik aftermath. 

7. Pola konflik yang dimaksud adalah timhul suatu krisis 

tertentu, gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi, 

konfrontasi menjadi pusat perhatian, dan krisis yang 

seanjutnya dialihkan 

8. Manfaat konflik adalah dapat mengembangkan 

pertumbuhan organisasi, sumber daya yang mudah 

dikelola dan peningkatan kinerja. Sedangkan kerugian 
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konflik adalah organisasi tidak tumbuh secara optimal, 

penurunan aktivitas kerjasama, kegiatan yang lebih susah 

dikoordinasi. 

9. Pencegahan konflik dalam beberapa tingkat yaitu tingkat 

struktural, tingkat komunitatif dan tingkat personal. 

10. Strategi manajemen konflik dalam menangani konflik 

yaitu strategi menghindar, akomodasi, kompetisi, 

kompromi dan kerjasama. Sedangkan strategi 

penyelesaian konflik juga dikelompokkan atas beberapa 

tingkat yaitu strategi penyelesaian dalam individu/diri 

sendiri, strategi penyelesaian konflik antarindividu dan 

strategi penyelesaian konflik organisasi.  
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BAB II 
 

 

 

 

 
KONSEP KEKERASAN DALAM 

PELAYANAN KESEHATAN 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai konsep 

kekerasan dalam pelayanan kesehatan, didalamnya 

meliputi jenis-jenis kekerasan, faktor penyebab 

terjadinya kekerasan, dampak kekerasan, masalah 

kekerasan dalam pelayanan kesehatan dan pencegahan.  

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui definisi kekerasan 
b. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan 
c. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya 

kekerasan 
d. Untuk mengidentifikasi dampak kekerasan 
e. Untuk mengetahui masalah kekerasan dalam pelayanan 

kesehatan 

D 
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f. Untuk mengetahui pencegahan kekerasan dalam 
pelayanan kesehatan 

A. Defenisi Kekerasan 

Kata kekerasan adalah kata yang tidak asing lagi kita 

dengarkan, namun sebagian besar dari kita belum 

mengetahui arti sebenarnya dari kata dan kalimat tersebut. 

Kata kekerasan merupakan salah satu kata yang sering 

digunakan dalam menjelaskan atau memaparkan sesuatu 

yang berkaitan dengan tindakan atau perlakuan yang tidak 

menyenangkan, tidak memperhatikan manusia secara 

manusiawi, bertentangan dengan hukum dan tata nilai atau 

norma dalam masyarakat atau bertentangan dengan 

kehendak individu. Dalam konteks ini kekerasan dapat 

dikaitkan dengan dengan kata lain dalam menjelaskan topik 

tertentu seperti kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, 

kekerasan politik, kekerasan kesehatan, kekerasan rumah 

tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap 

anak dan seterusnya (Makarim, 2014). 

Kata kekerasan selalu menjadi bagian dari pengalaman 

hidup manusia. Setiap tahun, lebih dari satu juta  orang 

kehilangan nyawa dan mengalami cedera yang tidak fatal 

karena kekerasan yang diakibatkan oleh diri sendiri, 

interpersonal maupun kolektif. Secara keseluruhan 

kekerasan menjadi penyebab kematian utama di seluruh 

dunia pada orang yang berusia 15-44 tahun (WHO, 2002). 

Defenisi kekerasan sebagai any avoidable impediment 

to self-realization. Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu 

yang menyebabkan orang terhalang untuk 

mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Perilaku 

kekerasan atau agresi mengandung maksud menjadikan 

orang lain menderita dan adanya penolakan secara hukum 



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

42 

 

maupun norma terhadap perilaku tersebut (Thathit Manon 

Andini, dkk, 2019). 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau 

perlakuan salah. Menurut WHO kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau 

tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok 

orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, 

kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak (WHO, 2002). 

Kekerasan yang dilakukan secara individu atau 

kelompok terhadap orang lain akan menyebabkan 

penderitaan baik secara fisik maupun psikologis atau 

kejiwaan. Kekerasan dapat berupa ancaman tindakan 

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik secara terselubung maupun secara 

umum didepan public dan dalam kehidupan pribadi. Secara 

sosial psikologis kekerasan merupakan suatu bentuk 

hubungan sosial.  

Kekerasan menunjukan kualitas hubungan 

interpersonal seseorang baik yang berkaitan dengan 

hubungan sosial, gaya hidup, adaptasi model tingkah laku 

yang ada dalam lingkungan masyarakat dan diaplikasikan 

dalam kondisi khusus kehidupan seseorang. Hubungan 

interpersonal yang ditunjukkan melalui hubungan suami 

dan istri, orang dewasa dan anak, bahkan kategori lain 

seperti seseorang dengan suatu benda (Fitri, 2018). 

Dalam bahasa Inggris kekerasan diistilahkan dengan 

“violence”. Secara etimologis, kata violence merupakan 

gabungan dari kata “vis” yang berarti daya atau kekuatan 

dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti 

membawa. Jadi, violence adalah membawa kekuatan. 
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Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang 

mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut 

Chawazi (2001), kekerasan adalah tindakan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada tubuh orang lain.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara 

terminologi kekerasan adalah perbuatan seseorang atau 

kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya 

orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan identik 

dengan perbuatan-perbuatan seperti melukai orang lain 

dengan sengaja, membunuh orang lain, dan memperkosa. 

Kekerasan seperti ini sering disebut sebagai kekerasan 

langsung (direct violence). Namun demikian, menurut 

Ahmadi (2009) kekerasan juga menyangkut tindakan-

tindakan seperti mengekang, mengurangi, atau meniadakan 

hak asasi seseorang, tindakan mengintimidasi, memfitnah 

dan meneror orang lain (Fitri, 2018). 

 Kekerasan terhadap manusia melukai dan 

membahayakan tubuh, pikiran dan jiwa. Menyakiti salah 

satu dari mereka biasanya mempengaruhi dua lainnya 

melalui transfer psikosomatik; Kekerasan meninggalkan 

luka yang dalam, trauma, yang sulit disembuhkan. Salah satu 

contohnya pada kekerasan terhadap pikiran mengambil 

bentuk kognisi dan emosi yang menyimpang, dan bentuk 

jiwa dari keputusasaan hal ini dapat terjadi karena 

kegagalan memperoleh makna. (Galtung & Fischer, 2013) 

B. Jenis-Jenis Kekerasan 

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keutuhan dan kerukunan 

rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai 
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merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap 

orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban harus didasari oleh agama. terdapat 

beberapa jenis kekerasan sebagai berikut: (1) Kekerasan 

fisik: dalam bentuk memukul, menampar, mencekik dan 

sebagainya; (2) Kekerasan psikologis seperti berteriak, 

menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya; (3) 

Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang 

mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, 

mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan 

korban dan lain sebagainya; (4) Kekerasan finansial, seperti 

mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan 

pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya; (5) 

Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan 

kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual 

dan keyakinan tertentu (Hasanah, 2013). 

Menurut As'ad (2000), berdasarkan konseptualisasi 

yang dikembangkan oleh Galtung, dapat dipilahkan dua jenis 

kekerasan: langsung atau personal dan tidak langsung atau 

struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh 

satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (violence – as 

– action). Sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan 

sesuatu yang built-in dalam suatu struktur (violence – as – 

structure). 

Kekerasan dapat di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan 

kontak langsung yang menimbulkan perasaan intimidasi, 

cedera atau penderitaan fisik dan  kerusakan tubuh. 

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan atau 

mungkin mengakibatkan penderitaan secara fisik seperti 
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menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, 

membakar, menendang, ancaman dengan benda atau 

senjata, dan pembunuhan. Kekerasan fisik dapat 

menyebabkan seseorang sakit, terluka, kehilangan fungsi 

biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit 

kepala, keguguran, cacat fisik dan bahkan bunuh diri (Fitri, 

2018). Klasifikasi lain dari kekerasan fisik, yaitu: 

a) Kekerasan fisik berat meliputi cedera berat, tidak mampu 

menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada 

tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau 

yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu 

panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, 

terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya 

atau matinya kandungan seorang perempuan, dan 

kematian korban; dan 

b) Kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak, 

mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan 

cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk 

dalam kategori berat, melakukan repitisi kekerasan fisik 

ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat 

(Fitri, 2018). 

Kekerasan fisik biasanya intrafamilial dan mungkin 

terjadi secara tunggal maupun diikuti dengan kekerasan 

seksual, pengabaian ataupun kekerasan emosional. Sejumlah 

studi menemukan bahwa terdapat level yang tinggi dari 

komorbiditas antara physical abuse dan neglect ini mungkin 

disebabkan oleh suatu faktor resiko kontekstual umum yang 

diasosiasikan dengan kedua tipe dalam maltreatment (Fitri, 

2018). 
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2. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan 

secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) 

yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya rasa percaya 

diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikologis 

mencakup perilaku yang ditujukan dalam upaya 

melecehkan, mengintimidasi dan menganiaya baik yang 

berupa ancaman atau teror atau penyalahgunaan 

wewenang, mengawasi, merampas hak orang lain, merusak 

benda-benda, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan 

konstan. Perilaku ini dapat mengakibatkan orang lain atau 

kelompok menderita baik secara fisik, mental, spiritual, 

moral dan pertumbuhan sosial (Fitri, 2018). 

3. Kekerasan Secara Verbal (Verbal Abuse) 

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku 

melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan ataupun 

kata-kata yang melecehkan. Pelaku biasanya melakukan 

tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli atau juga 

mengkambing hitamkan (Thathon Manon Andini, dkk, 

2019). 

4. Kekerasan Seksual (Sexual Abuse) 

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup 

rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja 

rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse 

adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 

untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Thathon 

Manon Andini, dkk, 2019). 
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Kekerasan telah ditetapkan sebagai masalah kesehatan 

publik oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health 

Organization) pada tahun 1996. WHO kemudian 

merumuskan tipologi kekerasan untuk menjelaskan 

berbagai tipe kekerasan serta yang berhubungan dengannya. 

WHO mengembangkan tipologi kekerasan menjadi tiga 

kategori yaitu: 

1. Kekerasan terhadap diri sendiri (Self-directed violence) 

Kekerasan terhadap diri sendiri diklasifikasikan 

menjadi bunuh diri dan pelecehan diri, temasuk dengan 

percobaan bunuh diri, memikirkan keinginan bunuh diri 

serat melukai diri sendiri dengan sengaja 

2. Kekerasan interpersonal (Interpersonal violence) 

Kekerasan interpersonal dikelompokkan menjadi dua 

kategori yaitu: 

a. Kekerasan keluarga atau pasangan intim, adalah 

kekerasan yang sebagian besar terjadi antara anggota 

keluarga dan pasangan intim. Pada umumnya terjadi 

dalam lingkungan rumah tangga 

b. Kekerasan masyarakat atau komunitas. kekerasan 

yang terjadi antar individu yang terkait atau mungkin 

tidak saling kenal. Umumnya terjadi di luar rumah. 

3. Kekerasan kolektif (Collective violence) 

Kekerasan kolektif dikelompokkan menjadi kekerasan 

sosial, politik dan ekonomi. Kekerasan kolektif yang 

dilakukan dalam rangka memajukan agenda sosial 

mencakup kejahatan kebencian yang dilakukan oleh 

kelompok yang terorganisir, aksi teroris dan kekerasan 

kelompok/massa. Kekerasan politik dalam hal ini adalah 

termasuk kekerasan perang, kekerasan negara dan tindakan 
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serupa yang dilakukan oleh kelompok yang lebih besar. 

Kekerasan ekonomi mencakup serangan oleh kelompok 

yang lebih besar yang dimotivasi oleh keuntungan ekonomi 

seperti serangan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu 

kegiatan ekonomi, menghalangi akses pada kebutuhan 

esensial, dan menciptakan fragmentasi ekonomi (Makarim, 

2014; WHO, 2002) 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan 

Beberapa teori yang dikembangkan menjelaskan latar 

belakang atau penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan 

masyarakat. Penelitian yang menjelaskan tentang kekerasan 

memiliki cakupan yang luas mulai dari kekerasan yang 

bersifat makro seperti perang, represi, dan pemerintahan 

hingga kekerasan yang bersifat mikro, sebagai contoh 

kekerasan antar individu. Sana Loue (2001) dalam Makarim 

(2014), menjelaskan beberapa teori terkait kekerasan yang 

berhubungan dengan relasi antara individu yang kompleks 

dalam konteks gender dan seksualitas, yaitu: 

1. Teori Budaya Kekerasan (Culture of Violence Theory) 

Dalam masyarakat yang plural atau beragam terdapat 

beberapa budaya yang memiliki norma yang mengizinkan 

penggunaan kekerasan fisik dalam relasi antar masyarakat. 

Budaya seperti ini sangat mungkin dan sering terjadi dalam 

masyarakat yang penuh kekerasan dibandingkan yang 

damai. Terdapatnya hubungan yang tidak setara dalam 

keluarga yang menganut sistem keluarga patriarki yang 

cenderung menggunakan kekerasan dalam 

mempertahankan dominasinya dalam keluarga.  Hal ini juga 

memunculkan teori baru yang menyatakan bahwa budaya 

kekerasan terhadap perempuan dapat muncul akibat dari 

pornografi dan tayangan kekerasan pada televisi. 
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2. Teori Ekologis (Ecological Theory) 

Teori ekologis menghubungkan peristiwa kekerasan 

yang terjadi dalam keluarga dengan lingkungan sosial yang 

lebih luas. Seperti budaya dalam keluarga, relasi keluarga, 

kondisi dan situasi lingkungan bertetangga serta sejarah 

keluarga. 

3. Teori Evolusioner (Evolutionary Theory) 

Teori evolusioner menyatakan bahwa perubahan 

masyarakat dari kecenderungan lebih simpel menjadi lebih 

kompleks dan terstruktur menyebabkan ambigu dalam 

relasi sosial, dimana bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan 

hanya terdiri dari kelurga inti (ayah-ibu-anak). Hal ini 

menyebabkan perbedaan pola asuh yang berbeda-beda 

dalam setiap keluarga misalnya pada keluarga yang memiliki 

aturan ketat menyebakan anak menjadi kurang independen 

dan bahkan menimbulkan kepercayaan bahwa dalam 

mendidik anak memerlukan kekerasan. 

4. Teori Feminis (Feminist Theory) 

Teori Feminismei berasal dari beberapa perspektif 

mengenai kekerasan dalam rumah tangga. M Beograd dalam 

bukunya “Feminist Perspectives in Wife Abuse” 

mengklasifikasikan empat ketegangan yang sering lumrah 

terjadi, yaitu: 

a) Sebagai kelas dominan laki-laki memiliki akses 

berbeda terhadap materi dan sumber daya simbolis, 

sementara perempuan dianggap sekunder dan inferior 

b) Kekerasan pasangan intim dapat diprediksi terjadi dan 

merupakan dimensi umum kehidupan normal keluarga 



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

50 

 

c) Pengalaman perempuan sering kali dianggap tidak 

penting karena dominasi laki-laki mempengaruhi 

seluruh aspek kehidupan 

d) Perspektif feminis didedikasikan untuk mengadvokasi 

perempuan 

5. Perspektif bio-psiko-sosial (Biopsychosocial 

Perspective) 

Teori ini berusaha menggabungkan faktor biologis 

(hormon, alkohol, dan lain-lain), faktor sosial (relasi sosial, 

kualitas hubungan, dan keuangan), dan faktor psikologis 

(stres, kecenderungan anti sosial, egosentrisme, kebutuhan 

akan perhatian dan kepuasan) sebagai faktor penyebab 

terjadinya kekerasan. 

6. Teori Pertukaran (Exchage Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa setiap individu 

melakukan kekerasan, perbuatan buruk atau melukai orang 

lain sebagai jalan untuk mencapai tujuan dan keinginan 

tertentu mereka. Contohnya pada rumah tangga, dimana 

ketika suami mendapatkan tekanan atau kecaman maka 

akan cenderung menggunakan kekerasan untuk 

mempertahankan kontrol pada lingkungannya. 

7. Teori Investasi (Invesment Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa komitmen dalam sebuah 

hubungan, kepuasan hubungan, dan beberapa hal lain 

merupakan investasi. Investasi ini dapat berupa emosi, 

sosial dan finansial. 

8. Teori Sumberdaya (Resource Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa dalam pengambilan 

keputusan dalam suatu keluarga, pengambil keputusan 

umumnya memperoleh nilai dari sumber daya yang dibawa 
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dalam suatu hubungan. Sumber daya ini dapat berupa 

finansial, sosial, organisasional. 

9. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa penyebab timbulnya 

perilaku kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor 

situasional dan kontekstual. Faktor situasional disini dapat 

berupa subtansi kekerasan, kesulitan keuangan dan lain-

lain. Sedangkan faktor kontekstual dapat berupaka 

karakteristik individu atau pasangan, depresi atau stres, dan 

kepribadian yang agresif. 

10. Teori Kekuasaan Perwakinan (Marital Power Theory) 

Teori ini mengklasifikasikan kekuasaan menjadi tiga 

bagian yaitu: dasar kekuasaan, proses kekuasaan dan akibat 

kekuasaan. Kekuasaan dasar yang dimaksud adalah adanya 

sumberdaya atau kemampuan yang menjadi dasar dominasi 

dari pasangan terhadap lainnya. Proses negosiasi disini 

termasuk kemampuan mengambil keputusan, kemampuan 

bernegosiasi, pengontrolan emosi ketegasan, dan 

kemampuan memecahkan masalah. Akibat kekuasaan 

merujuk pada pengambil keputusan dalam keluarga. Teori 

ini menyatakan bahwa pasangan yang tidak dominan atau 

memiliki kekuasaan dalam keluarga akan cenderung 

mengalami kekerasan. 

11. Teori Ikatan Traumatis (Traumatic Bonding Theory) 

Teori ini menyatakan ada dua alasan mengapa seorang 

perempuan tetap memilih bersama laki-laki yang telah 

menganiayanya, yaitu: 

a) Terdapatnya ketidakseimbangan kekuasaan dalam 

sebuah hubungan, dimana pelaku kekerasan 
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mengidentifikasi dirinya sebagai yang dominan atas 

lainnya 

b) Sifat atau perilaku kekerasan yang dilakukan berulang-

berulang  

Hal ini menyebabkan ketergantungan individu yang 

lemah kepada yang dominan. Simbol kasih sayang dan cinta 

sebagai alasan bertahan dalam hubungan dilambangkan 

dengan adanya jeda waktu berjalan diantara tindakan 

kekerasan yang dilakukan. Perasaan berterimakasih kepada 

pelaku atas adanya hal baik yang mereka lakukan meskipun 

hanya sedikit membuat korban bersikap bahwa tindakan 

pelaku itu rasional sehingga emosinya akan terpendam dan 

tidak ada rasa marah yang membuat mereka tidak dapat 

menyelamatkan diri sendiri karena terlalu berpandangan 

pada sikap pelaku yang perlu dipahami adalah beberapa 

kondisi yang telah terjadi dalam kasus semacam ini menurut 

teori Sindrom Stockholm. Korban umumnya menunjukkan 

tanda-tanda stres pasca-trauma (Makarim, 2014). 

D. Dampak Kekerasan 

Ancaman kekerasan juga merupakan kekerasan, 

sebagai penghinaan terhadap pikiran dan jiwa, mencipta 

distorsi dan keputusasaan melalui ketakutan. Objek 

kekerasan adalah pembawa kehidupan, khususnya manusia, 

dan aktor, individu atau kolektif (kelompok, negara). Subjek 

kekerasan dapat berupa aktor apa saja, seperti faktor yang 

dimaksud atau kekerasan langsung. Atau, sebuah struktur di 

tempat kerja, menghasilkan kerusakan, menyebabkan defisit 

kebutuhan dasar manusia, seperti dalam kekerasan yang 

tidak disengaja, tidak langsung, atau struktural. Atau, budaya 

di tempat kerja saat dulu melegitimasi kekerasan langsung 

dan struktural, legitimasi tersebut menjadi tidak langsung 

secara langsung/tidak langsung, atau kekerasan budaya. 
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Atau, bisa saja bersumber dari Alam seperti tsunami yang 

seringkali tidak dapat dihindari. Efek kekerasan langsung 

dan struktural terhadap kebutuhan dasar, yaitu: 

1. Kebutuhan dasar: bertahan hidup (negasi: kematian); 

2. Kesehatan (negasi: kesengsaraan, morbiditas);  

3. Kebebasan (negasi: represi); 

4. Identitas, makna (negasi: keterasingan) 

Bagi sebagian orang kekerasan tanpa pembunuhan 

langsung dapat segera dihindari. Namun bagi para korban, 

itu bisa berarti pembunuhan lambat, dengan dapat disengaja 

melalui malnutrisi dan kekurangan perhatian medis, 

berdampak pada kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, 

kelompok miskin dan wanita. Ada 'pertukaran tidak adil'. 

Bersembunyi di balik eufemisme ini korban sangat tidak 

beruntung sehingga mereka mati karena kelaparan, atau 

kelemahan dari penyakit yang bisa dihindari. 

Mereka yang mungkin hidup dalam kesengsaraan 

permanen yang tidak diinginkan, termasuk kondisi 

malnutrisi dan penyakit. Mereka meninggal karena 

menderita penyakit kronis dalam ruang dan waktu yang 

berbeda salah satu penyebabnya juga biasanya dari diare 

dan defisiensi imunitas, dan di negara-negara 'maju' banyak 

disebabkan oleh penyakit kardio-vaskular disebabkan oleh 

gaya hidup. Ada juga, disebabkan oleh racun polusi yang 

berasal dari lingkungan sosial. Walaupun kita ketahui bahwa 

alam dapat menyeleksi kita, akan tetapi hal tersebut dapat 

kita hindari.  

Struktur kekerasan tidak hanya meninggalkan bekas 

pada tubuh manusia tetapi juga pada pikiran dan jiwa. 

Empat istilah berikutnya dapat dilihat sebagai bagian dari 

eksploitasi, atau sebagai komponen penguat dalam struktur. 
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Mereka berfungsi dengan menghalangi kesadaran-

pembentukan dan mobilisasi; dua syarat untuk perjuangan 

melawan eksploitasi, dan juga telah beroperasi dalam 

konteks gender, seperti bagian dari patriarki, bahkan jika 

wanita tidak memiliki angka kematian dan morbiditas yang 

lebih tinggi tetapi pada kenyataannya harapan hidup lebih 

tinggi daripada pria, asalkan mereka bertahan dari tindakan-

tindakan aborsi, pembunuhan bayi.  

Bagaimana dengan kekerasan terhadap alam? Ada 

terjadi kekerasan langsung seperti penebangan liar, 

pembakaran hutan sembarangan dan lain-lain. Tapi 

kekerasan struktural akan lebih berbahaya, tidak 

dimaksudkan untuk menghancurkan alam tetapi tetap 

disebabkan oleh polusi dan penipisan yang terkait dengan 

industri kimia, sehingga menyebabkan hutan sekarat, lubang 

ozon, pemanasan global dan lain-lain. Yang terjadi adalah 

transformasi alam melalui industrialisasi, meninggalkan 

residu yang tidak dapat terdegradasi dan menghabiskan 

sumber daya yang tidak terbarukan. 

Dua struktur kuat di tempat kerja, memang 

dilegitimasi oleh pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, 

gebrakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa 

berubah menjadi bentuk kekerasan budaya yang lebih halus. 

Selanjutnya kita beralih ke kekerasan budaya sebagai aspek-

aspek budaya, secara simbolik keberadaan kekerasan 

budaya dapat dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa 

dan seni, sains empiris dan sains formal yang dapat 

digunakan untuk membenarkan, sehingga dapat 

melegetimasi kekerasan yang terjadi. 

Salah satu contoh kekerasan simbolik pada agama 

yaitu keberadaan Bintang, salib, dan bulan sabit juga 

bendera. Studi perdamaian membutuhkan tipologi 
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kekerasan seperti patologi adalah salah satu prasyarat untuk 

studi kesehatan. Berfokus pada kasat mata dan tidak kasat 

mata. efek kekerasan langsung dalam enam 'ruang'. Ia 

menceritakan bukti materialisme budaya kita yang biasanya 

hanya yang pertama salah satu aspek propaganda militeris 

adalah bagaimana hal itu membuat efek spiritual kekerasan 

langsung tidak terlihat. 

Bayangkan rata-rata sepuluh orang berduka untuk 

masing-masing orang yang sengaja dibunuh: keluarga, sanak 

saudara, teman, tetangga dekat. Trauma dapat dikonversi 

menjadi kebencian yang dapat diubah menjadi kecanduan 

balas dendam. Untuk ini harus ditambahkan rasa kemuliaan 

dan kecanduan kemenangan yang mungkin dihasilkan dari 

menjadi pemenang, dan kami memiliki dua mekanisme 

utama di balik 'kekerasan melahirkan kekerasan. Dua 

mekanisme tambahan ditunjukkan: 

1) Kerusakan struktural, vertikalisasi struktur yang 

diorganisir untuk kekerasan dengan rantai komando 

tersembunyi yang dengan mudah menjadi fitur permanen 

Negara dibebaskan melalui kekerasan; 

2) Kerusakan budaya, pertumbuhan cepat budaya kekerasan 

untuk membenarkan semua kekerasan langsung dengan 

dampak jangka panjang 

E. Masalah Kekerasan dalam Pelayanan Kesehatan 

Masalah kekerasan merupakan masalah global yang 

banyak dibicarakan saat ini. berita tentang kekerasan 

hampir setiap hari ditampilkan media melalui TV ataupun 

media daring seperti perang, kerusuhan sipil, perang dan 

terorisme. Namun, sangat jarang ditampilkan berita tentang 

kekerasan dalam rumah, tempat kerja, dan lembaga medis 

seperti rumah sakit atau puskesmas, padahal jumlah kasus 
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kekerasan pada tempat-tempat tersebut jauh lebih banyak. 

Banyaknya jumlah kasus kekerasan pada tahun 1995, 

membuat WHO memasukkan kekerasan sebagai salah satu 

masalah kesehatan publik global di tahun 1996.  

Videbeck (2008) menyatakan statistik kekerasan yang 

paling mengkhawatirkan adalah kekerasan dalam rumah 

atau keluarga. Beberapa masalah dalam kesehatan meliputi 

gangguan fisik dan mental serta reproduksi yang hadir 

sebagai konsekuensi adanya kekerasan merupakan bentuk 

dari kekerasan yang terjadi di rumah. Kekerasan yang umum 

terjadi dapat digambarkan dengan kekerasan yang timbul di 

dalam rumah. Hal ini mencakup penganiayaan fisik, 

emosional dan seksual pada anak-anak, penelantaran anak, 

pemukulan fisik pasangan, pemerkosaan atau pelecehan 

suami/istri dan penganiayaan lansia. 

1. Penganiayaan Pasangan  

Penganiayaan pasangan merupakan tindakan semena-

mena yang dilakukan terhadap pasangan dalam konteks 

intim. Hal ini mencakup penganiayaan emosional, psikologis, 

fisik, seksual atau kombinasi dari semua tipe tersebut. 

Dalam penganiayaan pasangan perempuan memiliki resiko 

lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan 

laki-laki. Shannon (2009) menyatakan bahwa 63,3% pasien 

kasus kekerasan akibat penganiayaan di rumah sakit 

Amerika Serikat dialami oleh perempuan. Diperkirakan 90–

95% korban kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga 

adalah perempuann dan setidaknya satu dari tiga 

perempuan di Amerika Serikat pernah dipukuli oleh 

pasangannya setidaknya satu kali. Terdapat peluang dua kali 

lebih besar untuk memiliki kelemahan mental dan masalah 

fisik pada perempuan yang mendapatkan perilaku 
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kekerasan apabila dibandingkan dengan non korban 

kekerasan (Annisa Nurrachmawati, dkk, 2013). 

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah 

tangga adalah Seorang wanita usia 35 tahun mendatangi 

salah satu pusat pelayanan terpadu di Rumah Sakit di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk melakukan 

visum akibat KDRT yang dialaminya. Dari hasil pemeriksaan 

didapatkan bahwa keadaan umum baik, compos mentis, 

emosinya pun stabil. Tekanan darah korban 120/80 mmHg, 

Penapasan 20 kali per menit,  dan suhu 36° C. ditemukan 

luka memar akibat benda tumpul pada bagian lengan atas 

kanan bagian luar, pada punggung kaki dan juga bagian betis 

sebelah kanan tidak terdapat pembengkakan namun terasa 

nyeri saat ditekan, warna biru keunguan dengan ukuran 

memar sekitar 6x4 cm. dari hasil pemeriksaan wanita 

tersebut mengatakan bahwa ia di pukuli oleh suaminya 

meskipun  tindakan tersebut dilakukan baru pertama kali 

dan hanya menimbulkan memar namun wanita tersebut 

mengaku trauma. Berdasarkan surat permintaan visum dari 

kepolisian suaminya tidak memiliki riwayat penggunaan 

alcohol maupun NAPZA dan pekerjaan suaminya tidak tetap. 

Berdasarkan pada kasus tersebut dapat dikategorikan 

pada kekerasan rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik 

karena telah melakukan tindak kekerasan yang mencederai 

korban dengan menggunakan benda tumpul yang 

menimbulkan luka memar pada bagian tubuh istrinya. 

Seseorang akan cenderung lebih mudah melakukan 

kekerasan apabila mengalami frustasi yang bisa dikaitkan 

dengan pekerjaan suami korban yang tidak menetap bisa 

menjadi faktor untuk melakukan kekerasan pada orang lain 

dalam hal ini istri pelaku hal tersebut dilakukan untuk 

melampiaskan frustasi yang dirasakan pelaku.  
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Ditinjau dari segi hukum kekerasan pada kasus 

dikategorikan penganiayaan ringan seperti yang tercantum 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa 

yang dimaksud dengan penganiaayaan ringan adalah korban 

dengan luka maupun tanpa luka atau dengan luka lecet atau 

memar di lokasi tubuh yang tidak berbahaya atau tidak 

menurunkan fungsi tubuh tertentu. Sehingga pelaku dapat 

hukuman pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.  

Namun untuk kekerasan pada rumah tangga dengan 

kasus kekerasan fisik tanpa menimbulkan luka berat 

terdapat pada pasal 44 Undang-Undang 2004 pada ayat 1 

bahwa pelaku dipidana paling lama 5 tahun atau denda 

maksimal Rp.15.000.000,00. Salah satu solusi yang dapat 

diterapkan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) dengan cara  melakukan pendampingan kepada 

korban untuk mensupport dan memberikan bimbingan 

konselor untuk pemulihan trauma yang mungkin didapatkan 

setelah kejadian yang dialami dan untuk mencegah KDRT 

terjadi sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 

bahwa KDRT merupakan tindakan yang tidak dapat 

dibenarkan sehingga bisa mendapatkan sangsi hukum, 

sosialisasi dapat berupa pemanfaatan media sosial, media 

cetak maupun media elektronik. 

Menurut Nurrachmawati, dkk (2013) dalam model 

Dixon-Mudler tentang kaitan antara kerangka seksualitas 

atau gender dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan 

reproduksi untuk istri terpengaruh oleh masalah kekerasan 

yang didapatkan. Kekerasan merupakan bentuk ancaman 

pada psikologi perempuan dalam keadaan berhubungan 

seksual ataupun tidak melakukannya karena hal tersebut 

menyangkut masalah reproduksi. Stress yang dialami akibat 
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perbuatan kekerasan serta phobia atau trauma yang ditemui 

pada perempuan dikelompokkan sebagai masalah kekerasan 

yang diciptakan dari kesehatan mental menurut pendapat 

Heise. Perasaan hina dan malu dirasakan oleh korban 

kekerasan saat masalahnya diketahui oleh orang lain. Mental 

anak pun pada akhirnya dapat terpengaruh dari masalah 

yang disebabkan oleh suami-istri (Nurrachmawati, dkk, 

2013). 

Secara umum perilaku kekerasan dalam rumah tangga 

disebabkan oleh budaya Patriarki yang tertanam kuat dalam 

keluarga, dimana laki-laki selalu dianggap lebih dominan 

dari perempuan. Gusliana (2010) menjelaskan faktor 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan suami ke istri menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor Internal 

1) Motivasi 

2) Kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan 

mengembangkan kehidupannya, utamanya kebutuhan 

biologis. 

3) Keinginan 

4) Psikologi 

b. Faktor Eksternal  

1) Faktor ekonomi keluarga 

Faktor ekonomi dapat berpengaruh positif dan negatif 

dalam keharmonisan keluarga. Keluarga dengan kesulitan 

ekonomi cenderung melakukan perilaku kekerasan. 

2) Faktor lingkungan sosial 

Lingkungan sosial yang mempengaruhi keluarga 

adalah lingkungan tempat tinggal, kondisi rumah dan dapat 

juga berupa pengaruh yg diberikan oleh teman pergaulan. 
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3) Faktor pandangan masyarakat 

Budaya atau nilai yang dipegang oleh masyarakat 

dapat mempengaruhi keluarga, misalnya budaya patriarki. 

(Gusliana, 2010) 

Umumnya suami pelaku kekerasan menganggap 

istrinya adalah miliknya. Anggapan ini menbuatnya menjadi 

keras dan kejam terhadap istrinya, khususnya jika istri 

menunjukkan tanda kemandirian, melakukan kesalahan atau 

mengungkapkan keinginan untuk bercerai. Pelaku 

kekerasan biasanya belum dewasa secara emosional atau 

memiliki kemampuan finansial yang kurang. Dengan 

mengintimidasi dan menngunakan kekerasan pada istri dan 

anaknya, pelaku merasa memiliki kekuasaan dan kontrol 

terhadap keluarga dan membuatnya merasa puas dan 

meningkat harga dirinya. (Videbeck, 2008). 

Hal yang sering ditemukan pada perempuan korban 

kekerasan adalah adanya ketergantungan personal dan 

finansial pada suaminya. Ini membuat perempuan sangat 

sulit meninggalkan hubungan yang abusive. Sering kali 

didapatkan korban mengalami harga diri rendah dan merasa 

tidak mampu melakukan apa-apa tanpa suaminya. Korban 

sering sekali menganggap bahwa kekerasan atau 

penganiayaan yang dilakukan padanya adalah kerena 

kesalahannya sendiri serta mendefinisikan pencapaian dan 

keberhasilannya sebagai individu ketika mampu 

mempertahankan rumah tangganya (Videbeck, 2008). 

2. Kekerasan pada Anak 

Kekerasan pada anak merupakan penganiayaaan atau 

perlakukan semena-mena terhadap anak. Kekerasan pada 

anak didefinisikan sebagai cedera pada anak yang dapat 
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berupa penganiayaan atau pencederaan fisik, penelantaran 

atau keengganan memberikan perlindungan anak terhadap 

bahaya. Hasil survey kekerasan terhadap anak (2013) 

menemukan bahwa 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak 

perempuan pernah mengalami setidaknya satu jenis 

kekerasan (fisik, emosional, seksual) sebelum berusi 18 

tahun. Pada tahun 2018 dilaporkan 1 dari 3 anak laki-laki 

dan 1 dari 4 anak perempuan setidaknya mengalami salah 

satu bentuk kekerasan (Fisik, emosional, seksual) 

(Kurniasari, 2019; Videbeck, 2008). 

Tempat terjadinya kekerasan banyak terjadi dirumah, 

hal ini sejalan dengan pernyataan Miller dan Perlin (2007) 

dalam sulistyaningsih bahwa “Although it is true that most 

typically the family is a safe place of substance and care, it isi 

equally the true that most child maltreatment occurs within 

family” yang berarti walaupun benar dikatakan bahwa 

keluarga adalah tempat yang aman untuk mengasuh anak, 

namun di sisi lain bahwa tidakan perlakuan salah terhadap 

anak juga banyak terjadi di dalam keluarga. Orang tua dan 

pengasuh yang seyogyanya memberikan perlindungan, kasih 

sayang, perhatian serta rasa aman pada anak, justru menjadi 

pelaku penelantaran dan Pelecehan pada anak. Meski 

demikian, hal ini menjadi sulit diketahui karena yang 

menjadi persoalan adalah banyaknya keluarga yang 

menutupi kekerasan tersebut di hadapan orang lain. 

(Kurniasari, 2019; Sulistyaningsih, 2016). 

Umumnya kekerasan terjadi atau dilakukan ketika 

orang tua sedang kesal, stres, mengalami masalah keluarga 

serta tidak dapat mengontrol dan mengendalikan amarah 

sehingga anak menjadi sasaran kemarahan orang tua dengan 

dimarahi, dibentak, serta menyalahkan anak tanpa sebab. 

Latar belakang keluarga juga menjadi salah satu penyebab 
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kekerasan terhadap anak, misalnya pandangan masyarakat 

yang menyatakan bahwa anak harus patuh pada orang tua 

namun seringkali pandangan ini sering disalah artikan oleh 

orang tua yang menganggap kedudukan anak berada pada 

posisi paling bawah dalam keluarga. Hal ini membuat orang 

dewasa atau orang tua seakan-akan memiliki hak untuk 

memperlakukan anak sesuka hati mereka dan anak tidak 

memilik hak untuk protes ataupun bersuara. Harianti dan 

Siregar (2014) menyatakan bahwa faktor yang mejadi 

penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak 

adalah faktor ekonomi rendah (54%), faktor pendidikan 

rendah (53,5%), faktor lingkungan sosial (36,5%) serta 

faktor psikologis (28%). (Harianti & Siregar, 2014; Maknun, 

2016; Praditama, Nur Hadi, & Budiarti, 2013). 

Adapun tipe-tipe pelecehan atau kekerasan anak 

berdasarkan UNICEF, Domestic Violence Againts Women 

and Girl, sebagi berikut: 

a) Kekerasan fisik  

Kekerasan fisik merupakan segala tindakan orang tua 

yang menyebabkan sakit atau cedera fisik misalnya 

menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, 

membakar, menendang, ancaman dengan benda tajam atau 

senjata, dan pembunuhan. Kadang ketika orang tua sedang 

kesal dan tidak mampu menahan emosi akibat perbuatan 

anak, banyak orang tua yang langsung memberikan 

hukuman fisik pada anak dengan mencubit, menjewer, 

hingga memukul misalnya hanya karena sang anak 

berkelahi, tidak menurut pada orang tua, tantrum dan 

sebagainya. Padahal seharusnya yang perlu dihadapi 

merupakan emosi orang tua sendiri, bukan anak yang masih 

dalam proses tahap belajar. Saat marah, orang tua tidak 

menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan yang dapat 
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menyebabkan anak luka, menangis hingga trauma. (Maknun, 

2016; Videbeck, 2008). 

b) Kekerasan seksual  

Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan 

aktifitas seksual dengan ancaman, intimidasi, memaksa 

dengan kekuatan fisik, serta melakukan hubungan seksual 

yang tidak dipahami, diinginkan, disetujuai atau secara 

perkembangan anak belum siapa memberikan persetujuan. 

Kekerasan seksual yang terjadi dapat berupa tindakan cabul 

seperti menggoda, menggesekkan kelamin atau 

memperlihatkan kelamin orang dewasa, mempertontonkan 

pornografi pada anak, pemerkosaan hingga sodomi. 

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh 

orang lain saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang 

dilingkungan keluarga anak sendiri. Kekerasan seksual pada 

anak dapat menyebabkan anak mengalami gangguan fungsi 

reproduksi, kelainan seksual, trauma dan minder yang dapat 

menurunkan rasa percaya diri anak. (Kurniasari, 2019; 

Maknun, 2016; Videbeck, 2008). 

c) Pengabaian  

Pengabaian merupakan tindakan mengabaikan 

kesejahteraan anak, seperti menghalangi atau tidak 

memberikan anak akses pada pelayanan kesehatan, 

pendidikan, serta tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, 

perkembangan emosi, dan rasa aman anak, dan eksploitasi 

anak. Hal-hal tersebut akan dapat berdampak pada 

kesehatan fisik, perkembangan mental atau emosional, 

moral dan hubungan sosial, serta spiritual anak. (Kurniasari, 

2019; Videbeck, 2008). 
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d) Penganiayaan psikologis atau emosional  

Kekerasan psikologis pada anak mencakup tindakan 

intimidasi dan penganiayaan, mengancam dan 

penyalahgunaan wewenang, melakukan serangan verbal 

pada anak seperti mengejek, meneriaki, menyalahkan anak 

dan sarkasme. Azevedo dan Viviane (2008) dalam 

Kurniasari (2019) menjelaskan klasifikasi bentuk kekerasan 

psikologis yang terjadi pada anak yaitu: 

1) Indifence (tidak peduli) contohnya: tidak berbicara 

pada anak, pengabaian kebutuhan anak, tidak 

mengasuh atau merawat, tidak memberikan 

perlindungan, serta kurangnya interaksi dengan anak. 

2) Humiliation (Penghinaan) contohnya: mencela anak, 

memanggil anak dengan nama yang tidak pantas, 

menghina, mengejek, menolak identitas, menjatuhkan 

harga diri dan mempermalukan anak. 

3) Isolation (Mengisolasi) contohnya: melarang atau 

menghalangi anak bertemu dengan teman-temannya, 

mengurung anak, membatasi aktifitas sosial anak dan 

sebagainya. 

4) Rejection (Penolakan) contohnya: menolak kehadiran 

dan mengabaikan anak, menolak atau tidak 

menghargai prestasi, ide dan gagasan anak, serta 

melakukan diskriminasi apada anak. 

5) Terror (teror) contohnya: menciptakan situasi yang 

tidak menyenangkan bagi anak, seperti menakuti anak, 

membuat anak khawatir dan sebagainya 

Merujuk dari klasifikasi di atas, perilaku orang tua 

yang terlalu sibuk dengan karir sehingga tidak memiliki 

waktu yang cukup untuk berinteraksi dan memperhatikan 

anak juga dapat termasuk kekerasan pada anak dan 

termasuk dalam jenis kekerasan indifence (tidak peduli). 
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Perilaku semacam ini secara tidak disengaja sangat sering 

dilakukan orang tua kepada anak, padahal tidakan tersebut 

dapat mempengaruhi perkembangan anak. Tidakan 

kekerasan psikologis pada anak dapat menyebabkan anak 

mengalami depresi, ansietas, ketakutan, sindrom pasca 

trauma (Post Traumatic Syndrom), merasakan harga diri 

rendah dan sebagainya. (Kurniasari, 2019; Videbeck, 2008). 

3. Kekerasan pada Orang Lanjut Usia 

Kekerasan pada lansia merupakan tindakan sewenang-

wenang terhadap lansia yang dilakukan oleh keluarga atau 

orang yang merawat mereka. Diperkirakan ada sekitar 

setengah juta lansia yang mengalami kekerasan. Prevalensi 

kejadian kekerasan pada lansia berupa penganiayaan fisik, 

penganiayaan seksual, eksploitasi finansial, kekerasan 

psikologis atau mental, penelantaran atau pengabaian, serta 

penyalahgunaan lansia. Penyebab terjadinya kekerasan 

terhadap lansia dapat dipengaruhi oleh kondisi korban, 

pelaku, ikatan atau hubungan, komunitas, dan lingkungan 

sosial.  Pillemer, Burnes, Riffin and Lachs (2016) 

mengklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan pada lansia berdasarkan bukti 

kejadian, yaitu: 

a. Kuat: mengalami kecacatan fisik atau ketergantungan 

perawatan, kondisi kesehatan fisik yang buruk, 

mengalami gangguan kognitif atau demensia, kesehatan 

mental yang buruk, penghasilan rendah atau tidak 

memiliki penghasilan. 

b. Berpotensi: jenis kelamin, usia, ketergantungan finasial 

dan ras atau suku. 

Adapun pelaku kekerasan pada lansia adalah 60% 

merupakan pasangan, 20% anak yang sudah dewasa dan 
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20% merupakan orang lain, seperti cucu, menantu, tetangga, 

atau orang yang tidak dikenal oleh lansia. Hal ini juga 

bergantung dan dipengaruhi oleh hubungan pelaku dengan 

korban, status pernikahan, lokasi geografis, persepsi buruk 

terhadap lansia, serta budaya yang dianut. Laporan tindak 

kekerasan pada lansia sering kali sulit dideteksi, hal ini 

disebabkan karena lansia enggan untuk melaporkan 

kekerasan atau penganiayaan yang dialami karena biasanya 

dilakukan atau berkaitan dengan orang terdekat yang ingin 

dilindungi atau disayangi oleh lansia. Korban juga takut 

untuk kehilangan dukungan, dibawa ke panti jompo atau 

ditelantarkan oleh pelaku. (Pillemer, Burnes, Riffin, & Lachs, 

2016; Videbeck, 2008). 

F. Pencegahan Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan 

Tindakan mencegah kekerasan untuk menjaga 

kesehatan masyarakat dibagi dalam tiga tingkatan 

pencegahan yaitu: 

1. Pencegahan primer 

Pencegahan kekerasan dilakukan dengan melakukan 

pendekatan pada individu, masyarakat atau organisasi 

untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi. 

2. Pencegahan sekunder 

Pencegahan sekunder merupakan tindakan atau 

respon langsung terhadap kekerasan. Seperti perawatan 

pra-hospital, layanan kegawatdaruratan atau pengobatan 

penyakit menular dan korban pelecahan atau pemerkosaan. 

3. Pencegahan tersier 

Pencegahan tersier lebih berfokus pada perawatan 

jangka panjang setelah terjadinya kekerasan, seperti 

rehabilitasi dan reintegrasi, serta upaya untuk mengurangi 
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trauma atau kecacatan fisik yang diakibatkan oleh 

kekerasan. (WHO, 2002). 

WHO (2002), merumuskan beberapa jenis intervensi 

pencegahan kekerasan yang difokuskan pada suatu 

kelompok, yaitu: 

a) Intervensi universal 

Intervensi universal merupakan pendekatan yang 

ditujukan pada suatu kelompok atau populasi umum 

beresiko yang tidak berkaitan dengan individu, misalnya 

sosialisasi kurikulum pencegahan kekerasan pada siswa 

sekolah tertentu dan kampanye media pada kelompok 

komunitas. 

b) Intervensi terpilih  

Intervensi terpilih adalah pendekatan yang ditujukan 

kepada mereka yang dianggap beresiko tinggi (memiliki satu 

atau lebih faktor resiko kekerasan) terhadap kekerasan, 

misalnya pelatihan pengasuhan anak yang diberikan pada 

orang tua tunggal. 

c) Intervensi berdasarkan indikasi 

Intervensi terindikasi merupakan pendekatan yang 

ditujukan pada meraka yang telah menunjukkan perilaku 

kekerasan seperti perawatan untuk pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga.  

KESIMPULAN  

1. Kekerasan menurut Kamus besar bahasa indoneisa 

adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.  
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2. Jenis-jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan secara verbal, kekerasan seksual  

3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terdapat pada 

beberapa teori yang berelasi dengan individu yaitu teori 

budaya kekerasan, teori ekologis, teori evolusioner, teori 

feminis, perspektif bio-psiko-sosial, teori pertukaran, 

teori investasi, teori sumberdaya, teori pembelajaran 

sosial, teori kekuasaan perwakinan, teori ikatan 

traumatik. 

4. Dampak kekerasan juga terdapat dibeberapa sektor yaitu 

kebutuhan dasar, kesehatan, faktor budaya dan tentunya 

kerusakan pada struktural. 

5. Masalah kekerasan dalam pelayanan kesehatan 

mencakup masalah kekerasan fisik emosional, seksual 

dan kekerasan pada anak-anak, penelantaran anak, 

pemukulan fisik pasangan, pemerkosaan atau pelecehan 

suami/istri dan penganiayaan lansia. 

6. Pencegahan kekerasan dalam pelayanan kesehatan yaitu 

pencegahan primer yaitu pendekatan dilakukan pada 

individu, masyarakat, atau organisasi, pencegahan 

sekunder dilakukan pada perawatan pra-hospital, 

layanan kegawatdaruratan atau pengobatan penyakit 

menular, dan pencegahan tersier yaitu perawatan jangka 

panjang setelah terjadinya kekerasan, seperti rehabilitasi 

dan reintegrasi. 
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BAB III 
 

 

 

 

 

ANALISIS KONFLIK 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai konsep 

analisis konflik, meliputi manfaat, pemetaan konflik, 

instrument dalam  analisis konflik, masalah dalam 

analisis konflik dan konsep teori segitiga ABC. 

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui definisi analisis konflik 
b.  Untuk mengetahui manfaat analisis konflik 
c. Untuk mengetahui pemetaan konflik 
d. Untuk mengetahui instrument analisis konflik 
e. Untuk mengidentifikasi masalah dalam proses analisis 

konflik 
f. Untuk mengetahui konsep segitiga ABC  

 
 

D 
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A. Konsep Analisis Konflik 

Dalam konsep teori analisis konflik Dahrendorf, konflik 

yang terjadi tersebut adalah konflik antar posisi sosial, 

dalam hal ini mengenai otoritas (kewenangan). Ketika 

berbicara mengenai kewenangan tentunya ada hal yang 

diusung yaitu adanya sebuah kepentingan yang ingin 

dipertahankan. Masing-masing pihak yang berkonflik 

pastilah memiliki kepentingan dibelakangnya yang mereka 

coba untuk perjuangkan, menurutnya bahwa tidak ada 

kerjasama secara sukarela atau konsesus umum, tetapi 

karena adanya paksaan yang menyebabkan organisasi sosial 

melekat satu sama lain. Menurut teori ini, dalam setiap 

organisasi pasti ada kelompok yang menempati posisi 

subordinat yang hanya memiliki kepentingan semu atau 

latent interest yang selanjutnya menciptakan kelompok 

quasi groups. Kepentingan-kepentingan dari kelompok semu 

ini akan menjadi kepentingan nyata atau manifest interest 

tatkala ada proses penyadaran mengenai kepentingan nyata, 

yaitu keinginan untuk terlepas dari ketertindasan 

(Fulfasifah, 2017).  

Konsep analisis konflik dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

Pertama: Memiliki persepsi positif terhadap konflik 

yang terjadi. Persepsi positif yang dimaksud berpandangan 

bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik seharusnya di 

pandang sebagai sesuatu yang konstruktif agar dengan 

mudah dapat dipecahkan.  

Kedua: Penghargaan terhadap perbedaan. Indonesia 

terdiri dari masyarakat yang beragam sehingga 

membutuhkan sikap toleran dalam bermasyarakat.  
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Ketiga: Mengembangkan prinsip kerjasama. Dalam 

menangani konflik, menggunakan strategi kerjasama dapat 

menentukan arah konflik yang konstruktif atau destruktif. 

Konflik dapat dikatakan konstruktif apabila cara 

penyelesaiannya secara kooperatif sesuai dengan asumsi 

resolusi konflik strategi kerjasama.  Strategi kerjasama 

dibutuhkan untuk memudahkan para pihak berkonflik agar 

tidak ada yang di rugikan.  

Keempat: problem solving merupakan inti. Dalam 

pendidikan resolusi konflik, inti nya adalah pemecahan 

masalah.  Weitzman mengemukakan bahwa pemecahan 

masalah terdiri atas dua bagian yakni mendiagnosis konflik 

dan mengembangkan alternatif penyelesaian (solusi) 

terhadap masalah. Crawford dan Bodine menjelaskan 

beberapa tahapan dalam problem solving: (1) menata 

keadaan atau situasi, (2) mengumpulkan pandangan, (3) 

mengidentifikasi kepentingan, (4) menentukan pilihan, (5) 

mengevaluasi pilihan dan (6) menghasilkan kesepakatan. 

 Kelima: pendidikan resolusi konflik dapat digunakan 

sebagai pencegahan (preventif) dan intervensi. Pendidikan 

resolusi konflik dikatakan sebagai preventif karena dapat 

mendidik sebuah perilaku dan pemahaman, dan juga dapat 

digunakan sebagai bentuk didikan kepada siswa untuk 

berpikir kritis dan bagaimana mencari sebuah solusi 

alternatif dari konflik (Putri, 2015). 

B. Analisis Konflik 

Menurut Maftuh (2008) konflik merupakan interaksi 

antara dua individu yang memiliki kepentingan masing-

masing, dan karena kepentingan tersebut menyebabkan 

mereka kehilangan harmonisasi dalam sebuah hubungan. 

Narwoko dan Suyanto (2007, hlm. 68) menjelaskan bahwa 
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konflik adalah suatu proses sosial yang melibatkan antar 

individu dan antar kelompok yang saling bertentangan 

dengan ancaman-ancaman kekerasan. Wirawan (2010) 

menyebutkan penyebab datangnya konflik terdiri dari 

beberapa hal antara lain keterbatasan sumber, perbedaan 

tujuan, interdependensi tugas, system keagamaan sosial 

ambiguitas yuridiksi, deferensiasi organisasi, komunikasi 

yang tidak baik, sistem imbalan yang tidak layak, serta 

perlakuan tidak manusiawi (Putri, 2015). 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya dan sebagainya). Analisis juga merupakan 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan (KBBI, 2016). 

Analisis konflik merupakan sebuah proses praktis dari 

berbagai macam sudut pandang dalam menguji dan 

memahami sebuah realitas konflik, dengan tujuan agar 

menjadi dasar pijakan dalam pengembangan strategi dan 

perencanaan aksi. (Fisher et al, 2000).  

Konflik merupakan sebuah fenomena yang dalam 

menanganinya dibutuhkan persiapan dan langkah-langkah 

yang sudah terkonsep secara matang. Dalam konteks ini, 

orang-orang yang bekerja secara aktif dalam menyelesaikan 

konflik harus memiliki pemahaman yang luas tentang 

dinamika konflik yang terjadi, hubungan serta masalah yang 

berkaitan dengan kondisi dimana mendukung untuk 

membentuk rencana lebih baik dalam kebijakan yang ada.  
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Proses penyelesaian masalah ini memerlukan strategi 

dan perencanaan yang tepat sebagai tahapan yang vital. Ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan di tahapan berikutnya 

bergantung pada tahapan ini pada konflik yang sususan 

strateginya memadai. Tahapan selanjutnya akan dengan 

mudah terhambat apabila tahapan ini tidak dapat 

diselesaikan dengan baik. Jika terdapat pemahaman yang 

keliru terhadap suatu konflik, maka akan berdampak 

terhadap pengambilan strategi selanjutnya yaitu 

pengambilan strategi yang tidak sesuai, dan berakibat fatal, 

sehingga konflik tersebut tidak terselesaikan akan tetapi 

konfliknya berkembang lebih besar lagi. Dari perspektif  

ilmu dunia medis, penentuan diagnosa dalam konflik akan 

memudahkan terapi yang tepat sasaran  (Tolkhah, 2015). 

Menurut Irwandi (2017) tahapan analisis konflik dapat 

di bagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Pra-Konflik: merupakan kondisi dimana terdeteksi 

sebuah ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau 

lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari 

pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih 

mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. 

Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara 

beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari 

kontak satu sama lain. 

2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi terbuka. Jika 

hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para 

pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau 

perilaku konfrontatif lainnya. 

3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan 

dan/ kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala 

besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang 

dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara 
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dua pihak kemungkinan putus, pernyataan umum 

cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. 

4. Akibat: kedua pihak akan bernegosiasi tnpa 

membutuhkan perantara. Dalam kondisi seperti ini, 

ketika ada pihak yang berkuasa atas otoritas tertentu 

pada akhirnya akan memkasa pihak lain utk mengakhiri 

konflik.  

5. Pasca-Konflik: kondisi ini menjelaskan bahwa keadaan 

konflik sudah berakhir. Segala bentuk kekerasan, 

ketegangan sudah di selesaikan sehingga hubungan kedua 

pihak dapat normal kembali.  Namun, ketika masih 

terdapat isu atau masalah yang belum terselesaikan 

secara baik maka akan memicu terjadinya konflik kembali 

(Irwandi, 2017). 

C. Manfaat Analisis Konflik  

Menurut Fisher (2000), kegunaan dan manfaat dari 

analisis konflik adalah: 

1. Latar belakang pada konflik terdahulu dan konflik yang 

terjadi saat ini dapat dideteksi melalui analisis konflik. Ini 

disebabkan karena timbulnya konflik bukanlah hal yang 

terbentuk begitu saja namun melalui rangkaian fenomena 

berkelanjutan dari masa lalu dan pasti memiliki histori 

yang melibatkan stakeholder terkait atas masalah 

tersebut. Suatu konflik akan dianggap kompleks apabila 

histori yang mendorong terjadinya konflik tersebut 

panjang. Gambaran konflik yang terjadi pada peristiwa di 

masa lalu menghubungkan sebuah peristiwa untuk 

menjadi konflik saat ini dan apabila konflik tidak mampu 

diperbaiki maka tidak akan ada perubahan terhadap 

kondisi.  

2. Seluruh keterlibatan terhadap masalah akan ditelusuri 

pada analisis konflik yang membuatnya dapat 
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mengungkap tak hanya pihak utama saja namun semua 

yang memiliki keterkaitan. Semakin banyak pihak (baik 

individu atau kelompok) yang terlibat baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam suatu konflik, 

maka semakin kompleks suatu konflik untuk ditangani. 

Ini dapat dipahami dari sudut pandang bahwa masing-

masing dari pihak tersebut memiliki jenis dan bobot 

kepentingan serta tujuan yang berbeda. Namun pihak 

eksternal selaku pihak ketiga tidak dengan begitu mudah 

dapat mengungkap konflik yang diamatinya melainkan 

hanya mampu memberikan bantuan penanganan 

terhadap konflik. Karena pada dasarnya pihak-pihak yang 

tidak tercakup dalam fokus konflik bisa saja memberikan 

pengaruh lebih kuat terhadap terjadinya konflik. Hal 

tersebut juga dapat diartikan dengan asumsi bahwa pihak 

yang berada di pusat konflik tidak serta merta menjadi 

pihak yang paling berperngaruh terhadap masalah yang 

ada. Keseluruhan potensi keterlibatan pihak dari segala 

penjuru dapat ditemukan dengan tepat apabila 

melakukan analisis konflik.  

3. Gambaran hubungan antara pihak-pihak yang berada 

dalam cakupan konflik juga dapat ditemukan bedasarkan 

asumsi yang diciptakan dari hasil analisis konflik. Pihak 

yang terlibat tentunya memiliki gambaran dan persepsi 

yang beragam terhadap keberadaan masalah. Maka ini 

dapat difungsikan oleh pihak pengamat untuk 

membandingkan masing-masing persepsi dari pihak 

terkait dalam masalah yang ada. Strategi yang 

direncanakan berdasarkan pemahaman dari beragam 

persepsi ini mampu menghasilkan keputusan yang tepat 

untuk penanganannya. Konflik yang kompleks dapat 

dinilai melalui jumlah pihak terkait yang berputar 
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didalamnya.  Keterkaitan antar pihak dalam masalah ini 

dapat ditelusuri dengan melakukan analisis konflik.  

4. Aspek pendorong terjadinya konflik dapat ditemukan 

dengan melakukan tindakan analisis terhadap konflik. Ini 

dapat diterapkan dengan alasan sifat multi layer yang 

dimiliki oleh konflik sehingga hal ini pasti membuat 

pihak-pihak serta aspek yang berlaku saling 

berhubungan. Dengan adanya identifikasi yang tepat pada 

aspek pendorong terjadinya konflik, maka pengamat 

dapat menentukan sikap penanganan yang tepat pula 

dengan metode yang optimal dan sesuai.  

5. Pengalaman berupa keberhasilan serta kegagalan dapat 

diambil dari analisis konflik. Dengan adanya pelajaran 

yang dapat diambil ini, maka sikap cermat akan tercipta 

untuk menghindari konflik yang kemungkinan terjadi lagi 

di kemudian hari. Selain itu, terdapat kemungkinan untuk 

menyederhanakan konflik serupa yang terjadi di masa 

depan dengan meminimalkan risiko yang akan terjadi.   

D. Pemetaan Konflik  

Pemetaan konflik merupakan salah satu tehnik dalam 

menganalisa dan memecahkan konflik. Melalui pemetaan 

konflik, ada beberapa hal yang dapat diketahui dengan 

mudah, antara lain: 

1. Identitas pihak yang terlibat dalam konflik. 

2. Jenis relasi pada pihak-pihak yang ada dalam konflik. 

3. Kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam konflik 

4. Berbagai isu yang terlibat dalam konflik  

5. Pihak yang dapat didorong dalam penyelesaian konflik.  

Teknik penggambaran konflik melalui bentuk grafis 

dengan tujuan mengolah presentasi dari konflik dengan 

menyusun keterkaitan antar pihak baik dari hubungan 
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mereka secara general atau personal merupakan definisi 

dari pemetaan. Tujuan pemetaan konflik adalah: 

1) Membentuk kondisi yang lebih memungkinkan. 

Dengan adanya penggunaan simbol pada 

penggambarannya, maka konflik akan lebih mudah 

untuk dimaknai.  

2) Memperjelas adanya keterkaitan antar pihak yang 

berada dalam konflik baik pada saat konflik 

berlangsung ataupun tidak dengan memanfaatkan 

perundingan musyawarah untuk memposisikan pihak 

yang terlibat. Apabila disajikan secara deskriptif, 

makna dari konflik akan kurang tersampaikan. 

Berbeda dengan penyajian konflik yang memanfaatkan 

bentuk visual dari simbol karena adanya keberagaman 

sifat keterkaitan dari berbagai pihak. Pemetaan juga 

memudahkan adanya perkembangan nyata yang 

nampak terlihat dari penggambaran objek karena 

konflik bersifat dinamis.  

3) Mengidentifikasi seberapa besar kekuatan yang ada 

tersembunyi dalam konflik tersebut melalui pemetaan 

keterkaitan pihak-pihak yang ada dalam peta konflik 

yang dimuat. Dengan adanya pemetaan pihak ini maka 

pihak dengan dampak paling kuat pada konflik akan 

dapat diidentifikasi.  

4) Untuk mengecek keseimbangan aktifitas atau kontak 

seseorang. Dengan menggunakan peta konflik maka 

frekuensi dan intensitas komunikasi dari berbagai 

pihak dapat dikontrol dengan baik. Hal ini dapat 

memudahkan ketiga dalam menganalisis jalur dan 

celah untuk menentukan usaha pengambilan strategi 

dalam penyelesaian antar pihak yang berkonflik.  
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5) Untuk melihat di mana sekutu atau potensial sekutu 

berada.  Ketika telah diketahui sifat dan hubungan 

antar pihak yang berkonflik, maka akan 

mempermudah dalam memetakan para pihak dalam 

sebuah kelompok tertentu.  Misalnya, penentuan mana 

kawan mana musuh. Hal ini, dapat memudahkan 

pekerjaan praktisi dalam menangani strategi konflik 

tersebut.  

6) Untuk memudahkan bagaimana proses penentuan 

tindakan atau intervensi. Penentuan waktu intervensi 

dalam pengaplikasiannya dan dari mana intervensi itu 

digunakan semuanya akan lebih memudah diketahui 

melalui peta konflik.   

7) Untuk memudahkan dalam pengevaluasian konflik 

yang ada. Segala aktivitas yang telah dilakukan dapat 

dipantau lewat simbol yang terdapat pada peta konflik. 

Hal ini dapat menunjukan keefektifan dalam 

penggunaan peta konflik.  

8) Bertujuan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan 

yang telah diselesaikan. Peta konflik akan 

menunjukkan tanda yang diberikan oleh pihak yang 

berperan sebagai penyelesaian masalah dengan 

memberikan daftar hal yang mereka lakukan sehingga 

dapat terpantau dan ketepatan evaluasi akan dengan 

mudah diraih.  

Penggunaan waktu ganda dapat diimplementasikan 

melalui peta konflik. Ini membuat keberadaan peta konflik 

dapat difungsikan di awal proses dengan menghubungkan 

berbagai media untuk menganalisis. Sifat kombinatif dimiliki 

oleh penyajian peta konflik. Ini ditunjukkan dengan 

kemampuan berbagai media yang ada untuk dapat 
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menunjukkan fakta yang terjadi dari perspektif yang 

berbeda.  

Selanjutnya, di masa yang akan datang, peta konflik 

juga dapat difungsikan sebagai penilaian untuk mendorong 

perancangan strategi yang tepat dalam mengklasifikasi 

adanya konflik yang berlangsung melalui sebuah tindakan.  

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

menyusun peta konflik adalah: 

a) Menentukan pemetaan terhadap konflik secara spesifik 

dengan memilah peristiwa yang terjadi dengan 

memberikan sudut pandang yang akan digunakan serta 

waktu konflik. Dibutuhkan perspektif dan peristiwa yang 

memadai untuk membentuk peta konflik.  

b) Menempatkan diri sesuai pijakan organisasi yang sedang 

dianalisis pemetaan konfliknya agar dapat memahami 

bagian yang terjadi pada peristiwa, tidak hanya 

berasumsi.  

c) Menjaga kedinamisan peta konflik karena ini merupakan 

cerminan dari aksi yang terjadi dan terus berubah pada 

titik khusus. Hal ini dapat diimplementasikan dengan 

memikirkan beberapa konsep tawaran baru dengan 

merumuskan pihak yang mampu melaksanakannya 

beserta waktu yang tepat dalam pelaksanaannya. 

Berbagai rancangan dan struktur yang berorientasi pada 

masa depan juga dibutuhkan dalam hal ini.  

d) Pengobjekan yang jelas pada konflik. Peta konflik yang 

akan disusun harus memuat penggambaran pihak dan 

wilayah terkait konflik, presentasi problem yang terjadi, 

kekuatan masing-masing pihak dalam konflik yang 

terjadi, serta pemetaan terhadap hal-hal apa saja yang 

dibutuhkan dan tidak ingin didapatkan oleh pihak terkait 

(Fisher & Co, 2000). 
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E. Instrumen Analisis Konflik 

Kehadiran konflik seringkali menimbulkan ketegangan, 

tetapi diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan 

terkhusus dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, konflik 

dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan, 

tetapi dapat menurunkan kinerja jika tidak dapat 

dikendalikan (Salim, 2017). 

Instrumen analisis konflik memiliki tujuan mencari 

sumber konflik, menganalisis struktur dan merumuskan 

resolusi konflik. Instrumen yang biasa digunakan dalam 

analisis konflik adalah pedoman wawancara (Ramadhan, 

2014). Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu 

kewaktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi 

tanpa adanya upaya penanganan atau penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fisher el.al, 

menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis 

situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. 

Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, 

intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda 

(Irwandi, 2017). 

Instrumen analisis konflik disusun dengan cara yang 

sama, yaitu 1) deskripsi instrumen, 2) tujuan dari 

instrumen, 3) langkah-langkah penggunaan instrumen. 

Instrumen tersebut dikategorikan berdasarkan fokus 

dinamika, aktor, sebab akibat, struktur, masalah dan strategi 

pemecahan. Roda konflik merangkum semua instrumen dan 

membantu dalam pemilihan instrumen yang akan digunakan 

sesuai dengan tingkatan konflik. Ada beberapa instrument 

yang digunakan untuk melakukan analisis konflik, antara 

lain:  
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1. Roda Konflik  

Roda konflik ini memperkenalkan enam dimensi 

penting dari analisis konflik, yaitu 1) dinamika yang 

mengacu pada tingkat eskalasi konflik, intensitas interaksi 

“temperamen” dan energi konflik yang mengubah manusia. 

2) aktor yang merupakan pihak yang terlibat dalam konflik. 

3) penyebab konflik, 4) struktur konflik yang seringkali 

berada diluar dari sistem konflik yang kita lihat sehingga 

menyebabkan terjadinya kekerasan yang secara tidak 

langsung disebabkan oleh orang, tetapi oleh sistem baik itu 

sistem ekonomi maupun sistem politik yang ada. 5) isu atau 

dikenal dengan masalah yang merupakan topik konflik 

memuat tentang apa yang dibicarakan atau 

dipertengkarkan. Dan 6) pilihan/strategi merupakan poin 

yang membahas langkah-langkah untuk menangani konflik, 

upaya pihak yang berkonflik, strategi yang dapat digunakan 

dan adanya pihak ketiga untuk meredakan konflik.  

Roda konflik merupakan alat analisis konflik yang 

mendiskripsikan enam bagian dimensi yang dimiliki, roda 

digambarkan sebagai lambang keutuhan dan gerakan, 

setelah berbagai aspek dianalisis satu per satu dan 

kemudian disatukan kembali untuk membuat analisis 

konflik “bergulir”. Tujuan dari instrument roda konflik untuk 

mengatur analisis konflik lainnya dan dapat dijadikan 

sebagai acuan pertama untuk mendekati konflik.   

2. Pohon Konflik 

Pohon konflik membahas perbedaan antara faktor 

struktural dan dinamis, memvisualisasikan bagaimana 

masalah konflik menghubungkan kedua aspek tersebut. 

Faktor struktural yang dimaksud adalah akar penyebab dari 

konflik yang berupa alasan mendasar dari konflik yang 
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memerlukan jangka waktu panjang dalam penyelesaiannya 

sedangkan faktor dinamis mencakup aspek hubungan, 

bentuk komunikasi, tingkat dari ekskalasi, dsb. 

Penggambaran dari pohon konflik yaitu akar yang 

menandakan sebagai faktor struktural, batang pohon yang 

menyimbolkan masalah nyata yang menyambungkan faktor 

dinamis dengan faktor struktural serta daun yang bergerak 

karena angin menandakan faktor dinamik. Dari 

penggambaran tersebut dimaksudkan agar lebih 

mempermudah dalam menentukan hubungan antara akar 

penyebab dan faktor dinamika sehingga dapat menemukan 

solusi dalam menagani konflik. 

3. Pemetaan Konflik  

Pemetaan konflik fokus tentang aktor dan 

keterkaitannya. Instrumen ini sangat baik untuk memulai 

analisis konflik.keunggulan dari Pemetaan konflik dapat 

mewakili sudut pandang tertentu dari perorangan ataupun 

pemetaan kelompok pada situasi konflik tertentu sama 

halnya dengan model peta geografis yang mampu 

menyederhanakan wilayah dalam satu halaman saja 

begitupun pemetaan konflik yang dapat menyederhanakan 

konflik serta memiliki fungsi dalam menampilkan 

keterkaiatannya dari berbagai pihak yang terkait yang 

selanjutnya konflik ditampilkan pada satu lembar kertas 

untuk memberikan gambaran konflik. Petunjuk untuk 

menerapkan pemetaan konflik ini dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a) Menentukan konflik yang ingin dianalisis namun 

tetapkan batas dari sistem konflik tersebut 

b) Membuat tim yang terdiri dari dua orang atau lebih 

c) Menggambar para pihak terkait dalam bentuk 

lingkaran, ukuran lingkaran mewakili kekuatan 
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seorang aktor dan untuk pihak ketiga dicantumkan 

sebagai setengah lingkaran. 

d) Gambar garis sesuai simbol antara lingkaran yang 

mewakili hubungan antara aktor seperti simbol garis 

lurus menandakan hubungan dekat, garis ganda 

menandakan hubungan yang sangat baik/aliansi, garis 

putus-putus menandakan tautan lemah, tanda panah 

menentukan arah dominan dari pengaruh atau 

aktivitas, garis zig-zag menandakan perselisihan dan 

kotak persegi panjang menandakan masalah, topic atau 

hal selain orang dan organisasi. 

e) Untuk detail lebih lanjut tentang setiap aktor dapat 

menggunakan alat pemetaan kebutuhan-ketakutan. 

f) Berikan tanggal dan judul pada peta konflik dan 

apabila nama atau organisasi tidak dirahasiakan dapat 

dicantumkan pula pada pemetaan konflik yang dibuat.  

4. Model Eskalasi Glasl 

Model ini bertujuan agar strategi intervensi konflik 

sesuai dengan tingkat konflik yang dialami. Sebelum 

membahas lebih lanjut mengenai model esklasi glasl terlebih 

dahulu kita mengetahui arti dari esklasi, esklasi adalah 

ketegangan dalam suatu konflik. awal mulanya pihak yang 

berkonflik menginginkan sesuatu, namun ketika esklasi 

terjadi orang yang terlibat konflik tidak hanya menginginkan 

sesuatu tetapi juga mampu melukai pihak lawan dan tidak 

menutup kemungkinan berimbas kepada kedua belah pihak. 

Melakukan analisa konflik menggunakan model ini Glasl 

membedakan esklasi menjadi sembilan tingkatan yang 

terdiri dari:  

1) Pengerasan, yaitu tingkatan pertama dimana kondisi 

posisi yang mengeras yang berupa konfrontasi 
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pertama. Dimana keyakinan masih ada bahwa konflik 

bisa diselesaikan dengan diskusi. 

2) Debat atau polemik, yang merupakan tingkatan 

polarisasi pemikiran, perasaan dan kemauan  

3) Tindakan bukan kata-kata, pada tingkatan ini 

berbicara tidak akan membantu sehinga dilakukan 

strategi “Fait Achievement” dengan menghadirkan 

lawan. 

4) koalisi, para pihak yang terlibat berusaha untuk 

mencari dukungan dari orang –orang yang selama ini 

tidak terlibat.  

5) Malu, karena pada tingkatan ini adanya serangan 

public yang langsung terhadap integritas moral lawan 

yang memiliki tujuan untuk membuat malu puhak 

lainnya. 

6) Strategi ancaman, ditingkat ini tingkat esklasi 

meningkat karena adanya balasan ancaman demi 

ancaman. 

7) Penghancuran, difase ini lawan tidak lagi dilihat 

sebagai manusia, nilai-nilai norma bergeser dimana 

kerugian kecil yang dimiliki seseorang dipandang 

sebagai keuntungan. 

8) Fragmentasi pihak lawan, yag merupakan salah satu 

tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan ini. 

9) Kehancuran, konfrontasi total tanpa ada kemungkinan 

untuk mundur yang dimana kehancuran diri sendiri 

diterima sebagai harga kehancuran lawan 

Model eskalasi Glasl menggambarkan bahwa model ini 

sebagai gerakan ke bawah yang mengarahkan pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik terjerumus ke dalam dinamika 

konflik yang ada, hal ini diibaratkan seperti melewati 

serangkaian anak tangga dan jatuh. Dimana para pihak dapat 

memilih untuk menempatkan dirinya sesuai dengan 
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tingkatan konflik sebelum terjebak ke tingkat eskalasi lebih 

lanjut, sebab semakin meningkatnya eskalasi berbanding 

lurus dengan sembilan tingkatan yang ada dan semakin 

besar pula kekuatan yang diperlukan untuk melakukan 

intervensi. Tahapan yang digunakan untuk menganalisis 

konflik bisa dimulai dengan menganalisis tingkatan esklasi 

dari pihak yang berkonflik dengan menggunakan tabel 

ataupun menggunakan grafik, yang perlu diperhatikan 

bahwa tingkat eskalasi berbeda disetiap tingkatan esklasi 

seperti yang telah dikemukakan Glasl. Setelah melakukan 

penentuan tingkat eskalasi diperlukan pengkajian dalam 

upaya transformasi konflik yang direncanakan apakah 

mampu menghasilkan bentuk intervensi yang memadai 

sesuai dengan grafik atau tabel yang dirancang sebelumnya.  

5. Analisis Perspektif Konflik menurut INMEDIO (CPA) 

Analisis perspektif konflik ini fokus tentang perspektif 

yang berbeda dari berbagai pihak. Dengan menempatkannya 

secara berdampingan, orang dapat melihat persamaan dan 

perbedaan dari masing-masing pihak. Analisis perspektif 

konflik ini mengikuti tahapan mediasi. Hal ini merupakan 

persiapan yang baik untuk melakukan sebuah mediasi, juga 

dapat digunakan untuk melatih salah satu pihak yang 

berkonflik. Analisis perspektif konflik tidak melihat secara 

eksplisit struktur atau konteks dari konflik.  

Dalam penggunaan analisis perspektif konflik di sini 

juga mengacu kepada metode konseling yang mampu 

membantu pihak yang berkonflik memiliki pandangan yang 

luas sehingga meminimalisir tindakan yang bisa 

memperkeruh suasana saat konflik terjadi. Seperti yang 

sudah dijelaskan bahwa analisis perspektif ini mengikuti 

tahapan mediasi sehingga penggunaan metode konseling ini 

dapat digunakan sebagai bentuk persiapan sebelum 
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melakukan mediasi dan juga dapat digunakan sebagai alat 

untuk coaching yang nanti hasil yang didapatkan dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menguraikan hipotesis 

tentang perspektif dari kedua pihak tanpa berpihak kepada 

pihak yang terlibat. 

Tahapan yang dilakukan saat ingin menerapkan 

analisis ini agar mampu menghadapi konflik secara 

konstruktif terdapat beberapa tahapan yang bisa 

diaplikasikan dalam bentuk bagan dan kartu konflik antara 

lain: 

a) Presentasi, pada tahapan ini orang yang terlibat dalam 

konflik diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

bagaimana situasi konflik sesuai sudut pandangnya 

secara bergantian, selebihnya pihak yang 

bersangkutan diam kecuali saat dimintai masukan dan 

persetujuan. 

b) Aktor, diminta untuk menyebutkan orang-orang yang 

terlibat 

c) Fakta, yang berfokus pada pengungkapan mengenai 

hal yang terjadi dan tindakan yang dilakukan kedua 

pihak. 

d) Latar belakang minat dan motivasi yang memuat 

kepentingan dan alasan para pihak terlibat konflik 

sehingga kemungkinan beberapa hipotesis pada fase 

ini dapat ditentukan. 

e) Opsi yaitu pemberian saran mengenai pilihan dan 

langkah selanjutnya yang sesuai. Setidaknya terdapat 

dua opsi untuk setiap masalah. 

f) Pemeriksaan realistis yang merupakan tahapan untuk 

menilai dan memfilter kekhawatiran yang bisa 

mungkin terjadi mengenai opsi yang dipilih. 
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g) Penemuan/kesimpulan baru pada fase ini orang yang 

terlibat dalam konflik harus memberikan pendapatnya 

tentang kemungkinan bagi mereka untuk 

mendapatkan pandangan yang lebih baik terhadap 

rival konfliknya. 

6. Pemetaan Kebutuhan-Ketakutan  

Intrumen analisis konflik ini ada persamaan dengan 

analisis konflik Perspektif. Metode ini berfokus pada aktor 

dan masalah, minat, kebutuhan, ketakutan, sarana, dan 

pilihan. Metode ini menggambarkan dengan jelas tentang 

persamaan dan perbedaan aktor dalam bentuk tabel. Tabel 

tersebut dapat digunakan untuk menganalisis konflik oleh 

satu pihak yang terlibat, membantu untuk lebih fokus pada 

kebutuhan, ketakutan, dan pilihan untuk mengdapi konflik 

serta membantu kedua pihak memahami persepsi satu sama 

lain yang bisa membantu terjadinya diskusi. Berikut 

langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila ingin 

menerapkan metode pemetaan kebutuhan-ketakutan yaitu: 

1) Langkah awal yaitu menggambar tabel dengan kolom-

kolom yang berisi pihak terlibat/aktor, masalah, 

minat/kebutuhan, ketakutan, sarana dan pilihan 

2) Pihak yang berkonflik atau pihak ketiga mengisi tabel 

sebagai alat analisis konflik yang tidak boleh dilihat 

oleh pihak lainnya 

3) Setiap pihak mengisi tabel sesuai situasi yang terjadi 

pada dirinya 

4) Mengatur posisi duduk yang tepat untuk kedua pihak 

5) Mengizinkan kedua pihak yang berkonflik untuk saling 

menanggapi satu sama lain. 
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7. Model Peran Multi Kausal 

Model ini berfokus pada penyebab, kualitas alasan 

yang berbeda, pemicu, perantara, katalis, dan target. Selain 

itu, konten dan aktor, dinamika, dan struktur konflik juga 

patut dipertimbangkan, sehingga target yang dapat dicapai 

pada model peran multi kausal ini yaitu membantu untuk 

menelusuri mekanisme sebab-akibat dan pola untuk 

membedakan antara kualitas dan peran yang berbeda dari 

berbagai faktor yang menyebabkan konflik, juga untuk 

membedakan antara kebutuhan komitmen jangka pendek 

dan jangka panjang. 

Salah satu contoh model peran multi-causal diatas 

didapatkan setelah mengidentifikasi berbagai faktor 

meliputi alasan, target, saluran, katalis, pemicu yang 

kemudian dihubungkan dengan tanda panah seperti contoh 

diatas. Lihat upaya transformasi konflik mana saja yang 

menangani faktor-faktor mana dan di mana ada kebutuhan 

untuk perubahan atau upaya lebih lanjut. 

F. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk membantu 

menemukan atau melihat masalah yang mungkin belum 
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tampak atau berpotensi muncul diwaktu mendatang 

(Istijanto, 2005). 

Dalam melakukan analisis konflik sangat diperlukan 

identifikasi masalah terlebih dahulu, yakni memaparkan 

permasalahan yang muncul sekitar tema masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah itulah kita dapat 

merumuskan asumsi-asumsi untuk melakukan penelitian, 

sehingga hal ini akan berguna untuk meyakinkan bahwa 

masalah yang akan diteliti itu merupakan masalah aktual 

yang penting untuk dijawab. Identifikasi masalah bias 

dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi 

fenomena yang terjadi baik secaraa langsung maupun tidak 

langsung, yakni melalui analisis bahan bacaan atau mengutip 

pendapat orang yang di anggap ahli (Sanjaya, 2015). 

G. Segitiga ABC 

Pada tahun 1960 dalam studi perdamaian yang 

dilaksanakan di Norwegia, Galtung menyusun sebuah 

konsep teori konflik yang bernama Segitiga Konflik ABC.  

Johan Galtung merupakan seorang sosiolog yang ahli 

matematika. Galtung juga menemukan beberapa studi 

konflik dari berbagai konflik interpersonal yang terjadi. 

Segitiga Konflik ABC ini, menggambarkan beberapa aspek 

berlangsungnya sebuah konflik. Diawali dari beberapa 

pertentangan yang ditemukan Galtung, baik perbedaan 

pandangan, tindakan, maupun bentuk komunikasi yang 

berhujung pada sebuah kesalahpahaman. Dalam teori 

konflik yang dibawa oleh Galtung (2000), aspek-aspek yang 

dimaksud didalamnya yaitu Attitude (sikap), Behaviour 

(Perilaku), dan Contradiction (Kontradiksi) sehingga 

dirumuskan menjadi Conflict (konflik)= Attitude (sikap) + 

Behavior (perilaku) + Contradiction (kontradiksi).   
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Dari rumusan ini, Galtung menjelaskan bahwa konflik 

dapat terjadi karena 3 aspek yaitu A yang berarti Attitude 

(sikap). A menggambarkan mengenai efek perasaan dan 

bagaimana seseorang berpikir dalam konflik.  kemudian B 

yang dijelaskan dari istiliah Behaviour (Perilaku) yang 

menggambarkan bagaimana reaksi seseorang ketika terjadi 

konflik. Dan C yang menjelaskan tentang Contradiction 

(Kontradiksi) merupakan pertentangan yang terjadi dalam 

konflik. Konflik yang terjadi sangat bergantung pada tiga 

aspek yang telah disebutkan dalam menciptakan solusi yang 

dianut oleh individu dalam menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi (Hendrastin, 2014). 

Konflik dapat diinterprestasikan dalam tiga aspek yaitu 

A (attitude), B (behavior), dan C (contradiction). Terdapat 

rumusan dalam berlangsungnya konflik, yaitu: C (conflict) = 

A (attitudes) + B (behavior) + C (contradiction). Galtung 

merumuskan teori ini menjadi sebuah model segitiga ABC 

yang diambil dari ketiga komponen konflik. Urutan dari 

ketiga komponen konflik tersebut dimulai dari adanya 

kontradiksi, sehingga urutannya adalah sebagai berikut: C→ 

Contradiction (kontradiksi/pertentangan), A→ Attitude 

(sikap), dan B→ Behavior (perilaku).  

Dalam model segitiga ABC konflik ini, awalnya hanya 

digunakan untuk situasi perang dimana terdapat perbedaan 

pada pihak yang bertentangan. Akan tetapi, Galtung 

kemudian mengemukakan bahwa model ini dapat digunakan 

di berbagai jenis kondisi konflik antara lain, konflik 

kekerasan dalam keluarga, diskriminasi, pelanggaran HAM 

dan konflik-konflik di lingkup sekolah. 

Terdapat teori penjelas mengenai proses terjadinya 

suatu konflik yang diungkapkan oleh Galtung. Penyelesaian 

konflik pada dasarnya memanfaatkan metode yang merusak 



Manajemen Konflik Pelayanan Kesehatan 

 

91 

 

atau melakukan kekerasan. Namun hal itu berubah karena 

adanya perspektif yang cenderung pada keberadaan konflik 

sebagai kekerasaan (Hendrastin, 2014). 

Berikut gambar segitiga konflik ABC Galtung. 

(A) Attitudes 

 

 

 

 

(B) Behavior (C) Contradiction 

Urutan terjadinya konflik dirumuskan oleh Galtung 

(Hendrastin, 2014) menjadi bentuk C→A→B, dimana tahap 

awal adanya konflik dipengaruhi dengan sifat objektif dari 

pihak terkait baik gaya hidup, perilaku, kehidupan pelaku, 

dan kekerasan yang ada. Namun sifat empiris bisa saja 

dimuat dalam pengonsepan model urutan ABC ini. Ini 

disebabkan oleh pernyataan Galtung yang menempatkan 

perumusan tersebut berdasarkan tiga aspek yang 

behubungan antar satu dengan lainnya.  

Deskripsi pengembangan dari ketiga aspek tersebut 

adalah berikut ini: a. Contradiction (kontradiksi) berupa 

adanya ketidaksesuaian yang menentang dalam 

permasalahan. Hal ini merupakan pusat di mana konflik 

dapat terjadi.  b. Attitude (sikap) merupakan bagian dari 

konflik yang masuk dalam persepsi terhadap konflik yang 

memiliki hubungan dengan konflik di kelompok lain. c. 

Behavior (perilaku) yaitu bentuk perilaku baik secara lisan 

ataupun non lisan yang muncul secara interpersonal 

didorong oleh keberadaan persepsi masing-masing pihak 
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terhadap konflik yang terjadi. Konsep psikologi pada 

masing-masing pihak terlibat konflik akan memiliki hasil 

yang berbeda karena pola pikir mereka dalam awal 

terjadinya konflik pun berbeda. Perumusan konflik dapat 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

Keterangan: 

1. Jika konflik memiliki C negatif (kontradiksi), negatif A 

(sikap) dan negatif B (perilaku), maka akan mengarah 

pada KPK negatif (kecenderungan resolusi konflik), 

seperti menghindari, terlibat dalam huru-hara, berdebat 

dan menyesuaikan diri. 

2. Jika memiliki C positif (kontradiksi), A positif (sikap) dan 

B (perilaku) positif dalam suatu konflik, juga akan 

menghasilkan KPK (kecenderungan penyelesaian konflik) 

yang positif, seperti mengundang pihak lain untuk 

berdiskusi guna mencari penyelesaian yang terbaik 

(Hendrastin, 2014) 

Gambar berikut menggambarkan tiga aspek teori 

segitiga ABC konflik Galtung yang mempengaruhi cara 

penyelesaian konflik. 
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Penyelesaian Konflik 

Keterangan: 

Pengaruh antar aspek tersebut diimplikasikan pada 

dinamika psikologis yang dimiliki konflik. Sikap dan 

perlilaku secara bersamaan dapat mempengaruhi serta 

menentang terjadinya contradiction. Kontradiksi ini meliputi 

berbagai pertentangan pada perilaku.  Selanjutnya terdapat 

Attitude (Sikap) berupa suatu persepsi akan adanya konflik 

dari pihak yang terkait. Dari aspek ini akan memicu 

terjadinya Behavior (Perilaku) dimana terdapat perilaku 

yang berhubungan antar pihak dalam konflik. 

Kecenderungan penyelesaian konflik akan nampak dengan 

mengamati ketiga aspek ini dan penggunaan ketiga strategi 

sesuai yang memadai untuk penyelesaian konflik. Artinya, 

tindakan terhadap pihak lain dan pihak lain yang terlibat 

konflik. Kemudian, ketiga aspek tersebut akan menghasilkan 

Bagan 3.1 Rangkaian Tiga Aspek Yang 
Mempengaruhi Kecenderungan 
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atau menunjukkan bagaimana Conflict Resolution 

Propensity menggunakan tiga strategi resolusi konflik yang 

dipilih atau diimplementasikan. Strategi resolusi konflik 

dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu win → win, win → 

lose, atau lose → lose (Hendrastin, 2014). 

KESIMPULAN: 

1. Analisis konflik merupakan sebuah proses praktis dari 

berbagai macam sudut pandang dalam menguji dan 

memahami sebuah realitas konflik, dengan tujuan agar 

menjadi dasar pijakan dalam pengembangan strategi dan 

perencanaan aksi 

2. Manfaat analisis konflik adalah mengetahui latar belakang 

terjadinya konflik, seluruh keterlibatan dalam konflik 

akan ditelusuri, gambaran hubungan pihak-pihak yang 

berkonflik, aspek pendorong terjadinya konflik dapat 

ditemukan dengan melakukan tindakan analisis,  

3. Pemetaan konflik yang termasuk didalamnya yaitu 

dilakukan untuk mengetahui identitas pihak yang terlibat 

dalam konflik, jeniskonflik yang terjadi dan relasi antar 

pihak-pihak yang berkonflik.  

4. Instrumen analisis konflik memiliki tujuan mencari 

sumber konflik, menganalisis struktur dan merumuskan 

resolusi konflik. Instrumen yang biasa digunakan dalam 

analisis konflik adalah pedoman wawancara. 

5. Identifikasi masalah untuk membantu menemukan atau 

melihat masalah yang mungkin belum tampak atau 

berpotensi muncul diwaktu mendatang. untuk membantu 

menemukan atau melihat masalah yang mungkin belum 

tampak atau berpotensi muncul diwaktu mendatang. 

6. Segitiga ABC yang dikembangkan oleh galtung yang 

kemudian mengemukakan bahwa model ini dapat 

digunakan di berbagai jenis kondisi konflik antara lain, 
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konflik kekerasan dalam keluarga, diskriminasi, 

pelanggaran HAM dan konflik-konflik di lingkup sekolah. 

 

 

  



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

96 

 

 

 

 

 

BAB IV 
 

 

 

 

 

 

RESOLUSI KONFLIK 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai resolusi 

konflik, meliputi definisi, proses resolusi konflik, 

instrument yang digunakan dalam resolusi konflik, 

prinsip resolusi konflik dan implikasi resolusi konflik serta 

mediasi tenaga kesehatan. 

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui definisi resolusi konflik 
b. Untuk mengetahui proses resolusi konflik 
c. Untuk mengetahui instrument resolusi konflik 
d. Untuk mengetahui prinsip resolusi konflik 
e. Untuk mengidentifikasi implikasi resolusi konflik dan 

mediasi tenaga kesehatan 
 

D 
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A. Defenisi Resolusi Konflik  

Bidang resolusi konflik dalam arti yang lebih luas 

melibatkan studi yang berhubungan dengan konflik sosial. 

Resolusi konflik bukan bidang yang homogeny dalam hal 

asumsi, masalah, dan metodologi (Mitchell 1994; Tidwell 

1998; Kriesberg 1997). Beberapa pengamatan umum dapat 

dilakukan untuk menggambarkan fitur dasar dari 

pendekatan ini.  

Pertama, bidang ini tertarik pada faktor struktural dan 

persepsi mempengaruhi sistem konflik. Satu pengertian 

dalam hal ini adalah bahwa pihak terikat bingkai persepsi 

mereka dalam mengevaluasi interaksi mereka dengan 

lawan-lawan mereka. Karena itu, semua konflik dapat 

dibingkai ulang mengingat persepsi berubah.  

Kedua, bidang memperlakukan konflik sosial dan 

teknik penyelesaian konflik sebagai proses yang dinamis. 

Dalam konteks ini, disarankan juga bahwa pihak ketiga 

dapat memiliki peran penting dalam transformasi konflik. 

Dengan kata lain, pihak ketiga dapat membantu pihak yang 

berkonflik untuk mencapai kepuasan bersama hasil dalam 

kasus di mana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan 

melalui upaya mereka sendiri.  

Karakteristik ketiga adalah bahwa semua pihak dalam 

konflik mempengaruhi hubungan. Dengan kata lain, alih-alih 

mengaitkan penyebab konflik dengan karakteristik pihak 

lain, bidang ini tertarik pada pihak yang dapat 

mempengaruhi proses konflik.  

Dalam konteks ini, peran pihak ketiga merupakan 

bagian penting pada konflik di semua tingkatan interaksi 

manusia, misalnya interpersonal, antarkelompok, dan 

internasional, dengan pengertian itu konflik adalah 
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fenomena subjektif. Oleh karena itu, untuk membantu para 

pihak menemukan solusi mereka sendiri, analisis konflik 

yang cerdas harus dibuat, dan intervensi kreatif desain 

harus dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan 

antara para pihak dan untuk mengatasinya prasangka dan 

stereotip yang menghambat proses penyelesaian masalah.  

Peran pihak ketiga sering melibatkan upaya untuk 

membantu pihak yang berselisih untuk membingkai ulang 

situasi konflik sedemikian rupa agar solusi kreatif yang 

dapat diterima bersama dapat tercapai. Di antara konseptual 

utama dan kontribusi praktis dari bidang resolusi konflik 

adalah perundingan yang integratif, penyelesaian masalah 

lokakarya, kerangka penilaian konflik, tahapan dan dinamika 

konflik, dan intervensi pihak ketiga. 

1. Para ahli yang mengkhususkan diri pada resolusi konflik 

percaya bahwa resolusi konflik dalam bahasa Inggris 

disebut resolusi konflik yang memiliki arti yang berbeda. 

Menurut Nicholson (1991), "Resolusi konflik adalah 

proses mempromosikan solusi. Anggota tidak perlu lagi 

terlibat dalam kegiatan konflik dan percaya bahwa 

distribusi manfaat dalam sistem sosial dapat diterima". 

Menurut definisi Nicholson, resolusi onflik menjadi solusi 

untuk proses resolusi yang menyelesaikan berbagai efek 

konflik. Resolusi konflik adalah proses mencoba untuk 

mengurangi atau bahkan menyelesaikan konflik. 

2. Penyelesaian konflik adalah suatu pekerjaan yang 

bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau 

perselisihan dalam segala aspek kehidupan k 

3.  manusia Seperti yang dikatakan Miall (2002), resolusi 

konflik merupakan istilah yang komprehensif yang 

berarti bahwa sumber-sumber konflik yang mengakar 

akan dipertimbangkan dan diselesaikan. Intinya, resolusi 
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konflik dipandang sebagai upaya untuk mengurangi akar 

penyebab konflik dan menyelesaikan konflik dengan 

membangun hubungan baru antara kelompok atau pihak 

yang bersaing yang dapat eksis dan mempertahankan 

hubungan positif untuk waktu yang lama. 

4. Menurut Bernard S. Mayer (2000) resolusi konflik adalah 

sebuah proses kreatif, interaktif, dan lancar yang 

membutuhkan lebih dari satu inti pengetahuan dan 

seperangkat alat. Agar berhasil dilakukan, itu menuntut 

pemecah konflik fokus internal yang konstan dan 

kesadaran yang berkembang pergeseran yang terjadi 

antara pihak-pihak yang dibantu.  

Menurut penjelasan para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa resolusi konflik adalah cara bagi pihak yang 

berkonflik untuk menyelesaikan konflik dengan atau tanpa 

bantuan eksternal. 

B. Resolusi Konflik Bertujuan untuk Integritas  

Semua komunikasi harus kredibel. Agar kredibel, 

komunikasi perlu memiliki integritas, dan hanya konstan 

dan konsistensi penuh antara komunikasi dan perilaku 

dapat menyampaikan hal itu dalam lingkungan yang saling 

bertentangan. Jadi, pastikan untuk menunjukkan integritas 

sebagai mentor, atau jika Anda adalah bagian dari konflik, 

sebagai seseorang yang jujur dan adil. Selalu 

memperhitungkan suatu suara formal, semi formal, dan 

informal organisasi.  

Retorika dimana organisasi menyelesaikan 

masalahnya dan menghadirkan dirinya kepada orang lain 

secara nyata penting dalam penyelesaian konflik dan 

komunikasi adalah hal yang berkontribusi besar dalam 

pengambilan keputusan tetang apa yang sebaiknya 
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dilakukan oleh organisasi. Dengan kata lain, selalu lakukan 

apa yang Anda katakan dan akan Anda lakukan. Karena 

melalui keputusan dan tindakan seperti itu, sebuah 

organisasi terus-menerus memperbaiki dan mendefinisikan 

dirinya sendiri. Hanya melalui martabat dan rasa saling 

menghormati, praktik resolusi konflik dapat berkembang 

secara baik .  

Organisasi yang memiliki dengan hubungan yang baik 

seiring waktu akan mengembangkan komitmen internal 

yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik dan dengan 

demikian mengungguli dan melampaui organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi pada akhirnya tergantung 

sepenuhnya pada keselarasan, komitmen, berprinsip, dan 

mengilhami usaha orang-orang. Kunci sukses dalam resolusi 

konflik didasarkan pada martabat dan saling 

menghormatiyang merupakan aspek pentinf dalam 

keberhasilan organisasi (H.-W. Jeong, 2010). 

C. Proses Resolusi Konflik   

1. Dapatkan aliran informasi strategis  

Aliran informasi strategis, memperkaya dan 

memberdayakan suatu organisasi ketika berhadapan dengan 

konflik. Hal ini memelihara dan mempertahankan aliran 

sistematis kredibel, masuk akal, tepat waktu, dan informasi 

yang relevan untuk mendukung sumberdaya dalam 

melaksanakan informasi strategisnya. Ini membutuhkan 

komitmen kepemimpinan yang penuh, penerapan konflik 

yang sesuai dengan gaya resolusi, dan partisipasi luas, 

dukungan karyawan, dan semua pihak yang terlibat dalam 

konflik.  

Dukungan kepemimpinan atas arus informasi sangat 

penting. Kepemimpinan harus menerima dorongan ke atas, 



Manajemen Konflik Pelayanan Kesehatan 

 

101 

 

terutama ketika mediator menangani informasi negatif, 

karena merupakan cerminan dari percaya itu berlaku di staf. 

Aliran informasi strategis melalui suatu organisasi adalah 

barometer kemampuannya untuk menyelesaikan konflik, 

terlepas dari jenis informasi yang mengalir. 

2. Pesan harus jelas dan kuat  

Komunikasi yang jelas akan memungkinkan anda 

untuk berkomunikasi atau menengahi konflik, jika tidak 

Anda mengakibatkan orang yang membingungkan, 

mengarahkan mereka untuk berpuas diri atau menghasilkan 

harapan palsu, bahkan kekacauan, yang bisa sangat 

merugikan konflik. Karena itu, ketika menengahi konflik, 

pastikan untuk melakukannya dengan kesederhanaan, dan 

bukan kompleksitas; bukan hanya dengan kata-kata, tetapi 

kekayaan makna. Bahasa sebaiknya menggunakan bahasa 

yang sederhana, seperti digunakan dalam percakapan 

sehari-hari, bebas dari jargon dan teknis.  

Berkomunikasi melalui perumpamaan atau cerita 

seringkali sangat kuat dalam sesi resolusi konflik, karena 

biasanya membahas keprihatinan dan kebutuhan 

pendengar, dan secara alami mengambil bentuk percakapan, 

lebih dari sekadar ceramah atau pengumuman. Selain itu, 

pastikan untuk berkomunikasi dengan jelas dan kuat melalui 

pesan yang koheren, konsisten, dan lengkap. Pastikan untuk 

melakukannya mengakui batas cerita (?), menjelaskan 

alasannya, dan berbicara dengan pertanyaan apa pun yang 

mungkin mereka ajukan. 

3. Kekuatan mendengarkan  

Mendengarkan melibatkan pendengaran, 

penginderaan, interpretasi, evaluasi dan tanggapan. 

Mendengarkan dengan baik adalah bagian penting dari 
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menjadi mediator yang baik, dan landasan strategi resolusi 

konflik. Kamu tidak bisa menjadi mediator yang baik kecuali 

jika Anda adalah pendengar yang baik. Sebagai mediator, 

Anda harus sangat menyadari umpan balik yang Anda 

terima dari orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda bukan 

pendengar yang baik, maka anda sebagai mediator konflik 

akan terbatas. Mendengarkan dengan baik mencakup 

beragam keterampilan, termasuk pengetahuan dari teknik 

dan praktik yang sangat mirip dengan tulisan yang baik atau 

baik dalam berbicara. Faktanya, keterampilan mendengar 

yang buruk lebih umum daripada keahlian berbicara yang 

buruk. Saya yakin Anda telah melihat banyak kesempatan, 

dua orang atau lebih berbicara satu sama lain secara 

bersamaan.  

Dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan 

Anda, perlu menyadari bahwa ada mendengarkan dangkal 

dan mendengarkan dalam-dalam. Mendengarkan dangkal 

atau terlalu dangkal umumnya dalam pengaturan masalah 

dan banyak pengaturan lainnya. Paling kita telah belajar 

bagaimana mengevaluasi cara atau penampilan kita dalam 

mendengarkan, pembicara publik, dan ketua rapat 

sementara tidak benar-benar mendengarkan. Bahkan yang 

kurang jelas adalah ketika pesan diterima berbeda dari yang 

dikirim. Kami tidak begitu mengerti apa itu pesannya adalah 

kami mendengarkan, tetapi kami tidak mendapatkan pesan 

yang dimaksud. Komunikasi yang gagal adalah konsekuensi 

dari berbicara yang buruk, mendengarkan  rendah dan/atau 

pemahaman buruk (H.-W. Jeong, 2010).  

Alur informasi strategis membantu dalam proses 

penyelesaian konflik. Kemampuan yang dimiliki pihak mana 

pun dalam suatu konflik untuk mendengarkan dalam tujuh 

tingkatan, yaitu:  
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1. Tingkat Nol : Abaikan  

Biasa disebut tidak mendengarkan. Kapan kami 

mengabaikan ide atau permintaan seseorang selama mediasi 

konflik, kami berkontribusi pada pengunduran diri orang 

tersebut dan kehilangan semangat. Pengabaian merajalela 

dalam organisasi dan bisa jadi nyata memberikan peluang 

mulai dari kehilangan semangat kerja hingga menguras otak 

pada ranah konflik dan tuntutan hukum. 

2. Tingkat Satu : Berpura-pura 

Orang yang berpura-pura mendengarkan paling tidak 

menyadari bahwa mereka harus mendengarkan, meskipun 

mereka jelas sibuk dengan kegiatan lain 

3. Tingkat Dua: Mengontrol  

Mengontrol atau mendengarkan sedemikian rupa 

memengaruhi apa yang dikatakan pembicara melalui 

gerakan, ekspresi wajah atau suara. Tokoh otoritas seperti 

senior eksekutif, hakim, profesor, dan dokter sering kali 

memiliki tingkat mendengarkan dan mengendalikan 

percakapan, bahkan jika orang itu tidak memiliki niat 

mengendalikan apa yang dikatakan peserta. 

4. Tingkat Tiga: Memproyeksikan  

Merespons interpretasi apa yang sedang atau telah 

dikatakan, bukan apa yang sebenarnya ingin disampaikan 

oleh anggota dalam konflik. Karena kita masing-masing 

memandang dunia melalui perbedaan, kita semua 

memproyeksikan dan mendengarkan dalam beberapa cara. 

Ini bukan tentang cara yang kuat untuk mendengarkan 

karena anda selektif dan tidak mendengarkan pihak lain 

sepenuhnya. 
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5. Tingkat Empat: Menghormati  

Mendengarkan konten komunikasi, tidak lebih, tidak 

kurang. Kamu bukan memikirkan apa yang akan Anda 

katakan selanjutnya dan Anda memberi pembicara 

perhatian penuh dan tidak terbagi. 

6. Tingkat Lima: Berempati  

Berempati mengharuskan untuk melihat sesuatu dari 

sudut pandang anggota konflik dengan berdiri di posisi 

mereka dengan menggunakan sepatu yang sama dan 

mendengar niat di bawah konflik. Kapan kita dapat 

memahami dari mana seseorang berasal, kita dapat 

mendengar niat mereka lebih jelas 

7. Tingkat Enam: Mendengarkan Orang Lain 

Salah satu level mendengarkan tertinggi karena 

membangkitkan kualitas terbaik pada orang lain. Ketika kita 

mendengarkan orang lain dalam konflik sebagai makhluk 

yang memiliki potensi yang kuat, kita sebenarnya bisa 

mendorong kecemerlangan mereka.  

8. Tingkat Tujuh: Penguasaan  

Kemampuan untuk membentuk bagaimana orang lain 

masuk dan mendengarkan konflik Anda. Pemimpin yang 

kuat, atau mediator (ya, mereka adalah pemimpin!) yang 

telah mencapai tingkat mendengarkan adalah sebenarnya 

bisa membiarkan pihak-pihak dalam konflik berbicara 

melalui mereka dengan menyuarakan pikiran dan keinginan 

mereka yang tak terucapkan. 

Keterampilan mendengarkan selalu dapat 

ditingkatkan. Kesempurnaan dalam mendengarkan, sama 

seperti keterampilan komunikasi lainnya. Selain delapan 

tingkat yang dijelaskan di atas, ada juga tiga mode 
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mendengarkan dasar: agresif, penuh perhatian dan reflektif. 

Kebanyakan dari kita akan menggambarkan mendengarkan 

sebagai bentuk perhatian, yang kita minati sudut pandang 

orang lain. Seseorang akan mencari pertolongan ketika 

terjadi konflik. Mereka jelas tidak ingin mendengar 

penjelasan orang yang didatanginya tetapi ingin bercerita 

banyak. Kita terlalu jarang mengambil mode reflektif di 

mana bisa mengambil peran aktif dalam proses komunikasi 

untuk menyelesaikan konflik. Kita bukan hanya kapal pasif 

ke mana informasi dituangkan, tetapi kita harus berpikir 

kritis tentang topik tersebut dan pesan yang diterima. 

Atribut-atribut mendengarkan yang baik berikut ini 

bersifat keterampilan sugestif yang dibutuhkan untuk 

menjadi mediator konflik yang baik; ada beberapa tumpang 

tindih antara berbagai atribut, tetapi masing-masing 

menunjukkan sesuatu berbeda: 

1) Perhatian  

Perhatian dapat didefinisikan sebagai bagian visual 

dari konsentrasi pada pembicara. Melalui kontak mata dan 

lainnya bahasa tubuh, kami berkomunikasi dengan 

pembicara bahwa kami memperhatikan pesannya dengan 

cermat. Semua waktu yang sama kita membaca isyarat 

verbal dan nonverbal dari pembicara, pembicara sedang 

membaca milik kita. Pesan apa yang kita kirim keluar? Jika 

kita condong ke depan sedikit dan fokus pada mata  orang, 

pesannya adalah kita memperhatikan. 

2) Konsentrasi  

Mendengarkan yang baik biasanya sulit. Di setiap saat 

kita menerima jutaan sensorik pesan. Ujung-ujung saraf di 

bagian bawah memberitahu kita kursi itu keras, yang lain 

mengatakan pakaian kami mengikat, saraf berakhir di 
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hidung kita mengambil aroma memasak kentang goreng 

atau apa pun, telinga kita mendengar dengung kipas 

komputer, suara jalanan, musik di latar belakang dan 

puluhan suara lain, emosi kita mengingatkan kita 

pertarungan yang kami lakukan dengan teman kami tadi 

malam, dan ribuan lebih banyak sinyal mengetuk pintu 

indera kita. Fokus perhatian Anda pada kata-kata, ide dan 

perasaan yang terkait dengan subyek. Berkonsentrasilah 

pada ide atau poin utama. Jangan biarkan contoh atau 

komentar pinggiran mengganggu Anda. 

3) Jangan Menyela  

Ada godaan besar dibanyak kali pendengar untuk 

melompat dan mengatakan pada dasarnya: "bukankah ini 

benar-benar apa yang ingin Anda katakan. "Ini membawa 

pesan:" Saya bisa mengatakan lebih baik daripada yang Anda 

bisa, "yang menahan pesan lebih lanjut dari pembicara. 

Seringkali, proses ini dapat berubah menjadi sebuah 

permainan one-upmanship di mana setiap orang mencoba 

untuk mengalahkan komunikasi lain dan sangat sedikit 

terjadi. 

4) Empati  

Empati adalah tindakan aktif memahami, sadar, peka 

terhadap, dan sebaliknya mengalami perasaan, pikiran, dan 

pengalaman orang lain. Simpati saling berbagi perasaan. 

Dengan kata lain sebagai pendengar yang baik Anda harus 

menjadi mampu memahami orang lain, Anda tidak harus 

menjadi seperti mereka. Cobalah untuk menempatkan diri 

Anda pada pembicara posisi sehingga Anda dapat melihat 

apa yang ia coba dapatkan. 
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5) Kontak mata 

Kontak mata yang baik sangat penting untuk beberapa 

alasan orang. Dengan menjaga kontak mata, beberapa pihak 

berlomba input visual dihilangkan. Anda tidak mungkin 

terganggu dari orang yang berbicara kepada Anda. Alasan 

lain, kebanyakan dari kita telah belajar membaca bibir, 

seringkali secara tidak sadar, dan pembacaan bibir 

membantu kita memahami pesan verbal. Juga, banyak dari 

banyak pesan dalam bentuk non-verbal dan oleh menonton 

mata dan wajah seseorang yang kita ambil petunjuknya 

konten. Menyipitkan mata mungkin mengindikasikan dekat 

perhatian. Sedikit anggukan menunjukkan pengertian atau 

persetujuan. Pesan verbal mungkin memiliki beberapa arti, 

tergantung pada infleksi suara, modulasi suara, ekspresi 

wajah, dan lain-lain. 

6) Biarkan saluran informasi terbuka  

Pendengar yang baik selalu pergi buka kemungkinan 

pesan tambahan. Sebuah pertanyaan singkat atau anggukan 

akan sering mendorong komunikasi tambahan 

7) Tujuan  

Kita harus terbuka terhadap pesan yang dikirim orang 

lain. Sangat sulit untuk sepenuhnya terbuka karena masing-

masing dari kita sangat bias oleh beratnya pengalaman masa 

lalu. Kami memberi arti pada kata-kata dan simbol pesan 

berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita, 

teman sebaya dan guru kita.  

Berbicara dengan seseorang dari budaya yang berbeda 

dan perhatikan bagaimana mereka memberi artinya kata-

kata. Tantangan mendengarkan lainnya adalah 

mendengarkan secara terbuka dan obyektif untuk seseorang 

dengan politik yang sangat berbeda atau keyakinan agama. 
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Bisakah kamu melakukan itu? Anda memiliki bakat luar 

biasa jika Anda bisa, tetapi relatif sedikit orang yang bisa 

dengarkan, pahami dan hargai pesan yang sangat berbeda 

dengan mereka sendiri. Jika Anda tidak bisa, sekarang 

saatnya untuk memulai karena sebagai seorang pemimpin, 

Anda perlu memahami secara luas berbagai pendapat 

tentang subyek yang sering kontroversial. 

8) Bahasa tubuh reseptif  

Postur tubuh dan gerakan ditafsirkan secara budaya 

dengan makna tertentu. Persilangan lengan dan kaki 

dianggap sebagai penutupan pikiran dan perhatian. 

Anggukan kepala secara vertikal ditafsirkan sebagai 

perjanjian atau persetujuan. Sekarang, berhati-hatilah 

dengan petunjuk nonverbal seperti ini bervariasi dari satu 

budaya ke budaya lainnya seperti bahasa lisan. Jika duduk, 

condong ke depan dengan tubuh bagian atas menyampaikan 

perhatian. Berdiri atau duduk, pemeliharaan jarak yang 

sesuai adalah penting. Terlalu dekat dan kami tampaknya 

memaksa atau agresif; terlalu jauh dan kita dianggap dingin.  

9) Mengembalikan pesan  

Anda menyatakan kembali pesan sebagai bagian 

umpan balik dapat meningkatkan efektivitas barang 

komunikasi. Buat komentar seperti: "Saya ingin membuat 

yakin bahwa saya telah sepenuhnya memahami pesan Anda 

...., "lalu parafrase pesan dengan kata-kata Anda sendiri. Jika 

komunikasi tidak jelas, umpan balik semacam itu akan 

memungkinkan klarifikasi segera. Adalah penting bahwa 

Anda menyatakan pesan sejelas dan seobjektif mungkin. 

10) Jeda strategi  

Jeda dapat digunakan dengan sangat efektif dalam 

mendengarkan. Misalnya, berhenti di beberapa titik dan 
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umpan balik dapat digunakan untuk memberi sinyal bahwa 

Anda cermat mempertimbangkan pesan bahwa Anda 

"berpikir" tentang apa baru saja dikatakan.  

11) Memahami simbol komunikasi  

Yang baik perintah bahasa lisan sangat penting untuk 

kebaikan mendengarkan. Makna harus dikaitkan dengan 

kata-kata. Untuk banyak kata-kata umum dalam bahasa 

Inggris ada banyak makna. Kata tiga huruf, "run" memiliki 

lebih dari ratusan kegunaan yang berbeda. Anda sebagai 

pendengar harus berkonsentrasi pada konteks penggunaan 

untuk memahami dengan benar pesan. Bagian bahasa yang 

diucapkan hanya sebagian kecil dari pesan. Infleksi suara, 

bahasa tubuh dan simbol lain mengirim pesan juga. Jadi, 

cukup besar pengetahuan bahasa nonverbal penting untuk 

kebaikan mendengarkan. 

12) Tidak dapat mendengarkan saat sedang berbicara 

Ini sangat jelas, tetapi sangat sering diabaikan atau 

diabaikan. Sebuah pertanyaan penting untuk ditanyakan 

adalah: Mengapa Anda berbicara? Apakah itu untuk 

menggambar memperhatikan diri sendiri? Singkatnya, 

mendengarkan dengan baik lebih dari diam dan sopan 

perhatian ketika orang lain berbicara, dan itu sama sekali 

berbeda dari taktik manipulatif yang menyamar sebagai 

keterampilan. Sebaliknya, itu adalah kebajikan yang tinggi, 

sebuah nilai, cerminan dari keyakinan dasar yang 

mempelajari apa yang dilakukan orang lain miliki di pikiran 

mereka adalah investasi bijak waktu seseorang. Itu 

membutuhkan kerendahan hati intelektual dan kemauan 

untuk belajar dari orang-orang dari semua stasiun 

kehidupan. Selain belajar, mendengarkan dengan baik juga 

dilakukan hubungan yang ramah yang membangun 
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hubungan hormat dan martabat, kondusif untuk komunikasi 

yang sering, jujur dan cepat. 

D. Intrumen Resolusi Konflik  

Perencanaan sebagai Alat untuk Resolusi Konflik. Salah 

satu alat paling efisien untuk menangani konflik adalah 

pendekatan perencanaan preventif. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan konflik yang bermanfaat atau fungsional bagi 

organisasi, di tempat konflik disfungsional yang cenderung 

mengganggu kinerja organisasi dan jauh lebih sulit untuk 

dihadapi. Jadi, perlu diingat: konflik bisa baik! Konflik 

fungsional dapat membantu kinerja tim dalam cara yang 

konstruktif. Ada tiga jenis perencanaan konflik yang 

memiliki potensi untuk mencegah efek destruktif dari suatu 

konflik di organisasi, yaitu: 

1. Perencanaan teknis.  

Ada beberapa fungsi dalam organisasi yang cenderung 

menimbulkan konflik, seperti sumber daya manusia, 

perencanaan, dan pelaksanaan proyek. Jika demikian fungsi 

harus dikelola dengan tepat, kemungkinan konflik yang 

dihasilkan dapat diminimalkan. 

2. Perencanaan integrasi.  

Kita tahu bahwa untuk mengintegrasikan suatu 

kelompok adalah salah satu tugas paling sulit dalam 

profesional (atau sosial) organisasi. Semakin banyak upaya 

untuk mengintegrasikan grup atau lebih dekat dengan 

individu (baik secara profesional atau tatanan sosial) 

semakin menjadi interaksi dalam konflik. Konflik dapat 

bervariasi dari benturan kepentingan, kecemasan dan 

frustrasi, berkuasa bergulat dengan status quo dan lainnya 

kebiasaan. Konflik ini juga dapat dikelola dengan 

perencanaan kedepan. Rencana integrasi, tempat tim dan 
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tambahan baru untuk tim-tim itu dipikirkan dengan baik, 

bisa secara dramatis mengurangi jumlah konflik.  

3. Proses perencanaan  

Untuk merencanakan cara mengelola (dan menengahi) 

konflik pertama Anda perlu membuat proses bagaimana 

masing-masing urutan perencanaan akan bekerja. Penting 

untuk menganalisis proses yang akan dikembangkan dan 

siapa yang akan menjadi bagian dari proses Mediator 

konflik. Lebih baik menangani konflik sejak tahapan awal. 

Jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi perbedaan dan 

poin konflik di awal, ketika lebih mudah untuk memisahkan 

emosional dari masalah aktual. Hambatan nyata bisa jadi 

dihapus pada tahap ini dan Anda lebih mungkin berhasil 

dalam proses mediasi. 

E. Prinsip-prinsip resolusi konflik 

1. Prinsip-prinsip dasar untuk keterlibatan agensi dalam 

resolusi konflik lingkungan dan pemecahan masalah 

kolaboratif 

2. Pertanggungjawaban yang baik untuk berpartisipasi 

dalam kepedulian yang baik dengan pola pikir terbuka ke 

perspektif baru. 

3. Representasi yang seimbang terjadi penyertaan yang 

seimbang dari pertanyaan-pertanyaan yang direfleksikan. 

Melayani semua pihak, harus bersedia dan dapat 

berpartisipasi dan memilih perwakilan mereka sendiri. 

4. Otonomi kelompok yang terlibat degan para peserta 

dalam proses pengembangan dan pengaturan, termasuk 

aturan-aturan keputusan yang didasarkan pada 

eanaensa-baed dengan mencari bantuan sesuai 

kebutuhan untuk mediator, mediator tidak memihak oleh 

dan bertanggung jawab kepada semua pihak. 
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5. Proses yang diinformasikan carilah persetujuan tentang 

bagaimana mengarungi, mematuhi dan menerapkan 

informasi yang relevan (ilmiah, budaya, teknis, dan lain-

lain.) Di antara peserta memastikan informasi yang 

dipahami dapat diakses dan dipahami semua peserta. 

6. Akuntabilitas berpartisipasi dalam proses secara 

langsung dengan itikad baik bertanggung jawab atas 

proses tersebut. 

7. Ketepatan waktu, memastikan keputusan dan hasil tepat 

waktu 

8. Implementasi, pastikan keputusan dapat 

diimplementasikan dengan kebijakan para pihak harus 

berkomitmen menyetujui terlebih dahulu tentang 

konsekuensi dari suatu pihak yang tidak dapat 

menyediakan sumber daya yang diperlukan atau 

persetujuan perbaikan memastikan pihak akan 

mengambil langkah-langkah dalam 

mengimplementasikan dan memperoleh persetujuan 

yang diperlukan.  

9. Menghindari konflik merupakan pilihan yang 

memungkinkan untuk memberikan pilihan terbaik, 

namun hanya bersifat sementara dan hanya dapat 

dilakukan di awal ketika konflik tidak benar-benar 

terjadi. 

10. Mengatasi atau menghilangkan konflik adalah proses 

memobilisasi semua kekuatan untuk mengadopsi strategi 

perlawanan terhadap konflik di masyarakat, dan pada 

saat yang sama mendorong solusi baru, tetapi mungkin 

tidak disadari oleh semua pihak. 

11. Menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi atau 

kompromi adalah metode umum terbaik dan tercepat 

untuk mengakhiri konflik yang dipraktikkan sejauh ini. 
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F. Implikasi Resolusi Konflik Dan Mediasi Terhadap Tenaga 

Kesehatan 

Dalam proses penyelesaian perselisihan kesehatan, 

para mediator memiliki beberapa strategi untuk menengahi 

para pihak yang bersengketa, termasuk mengadopsi 

pendekatan psikologis untuk kedua belah pihak, 

mengadakan sebanyak mungkin pertemuan kelompok inti, 

memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam 

proses mediasi, dan memposisikan masalah. 

1. Pendekatan psikologis terhadap para pihak dalam konflik 

Biasanya pihak yang berselisih (terutama pasien) akan 

menahan emosi, dan menyimpan emosi marah dan emosi 

pemahaman diam-diam dan perasaan lainnya kepada 

dokter. Oleh karena itu, metode psikologis menjadi proposisi 

pertama mediator. Metode yang ditempuh antara lain: 

a) Menghadapi emosi para disputer 

Membantah emosi pasien dan dokter biasanya 

merupakan salah satu sumber masalah teknis dalam 

proses mediasi. Untuk mengurangi emosi, mediator 

menciptakan suasana yang mempromosikan dialog, 

analisis masalah dan penyelesaian masalah. Oleh 

karena itu, ketika mengelola emosi para pihak, 

mediator mempertimbangkan aspek-aspek seperti 

kompleksitas komunikasi, emosi, dan posisi tawar 

yang sering tidak setara antara pasien dan dokter, yang 

dapat membuat konflik menjadi lebih intens. 

b) Jadwalkan pertemuan bersama  

Pertemuan bersama adalah kesepakatan yang dicapai 

antara pasien dan dokter dalam konflik disertai oleh 

mediator pasca-pertemuan (pertemuan kelompok). 
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Pertemuan bersama ini merupakan tindak lanjut dari 

pertemuan lainnya yang diadakan di awal mediasi. 

Pertemuan bersama menunjukkan bahwa para pihak 

dalam konflik dengan sungguh-sungguh 

mengimplementasikan semua hasil dari perjanjian, 

yang berarti menyelesaikan konflik secara damai 

mungkin. 

2. Mediator memfasilitasi kasus dengan para pihak 

Kelompok inti adalah pertemuan antara mediator dan 

partai politik tanpa partisipasi partai lain, ini juga disebut 

pertemuan terpisah. Dalam kegiatan pertemuan kelompok, 

mediator dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Mediator dapat melakukan pendekatan persuasive 

kepada salah satu pihak, menekan ego slah satu pihak 

sehingga kebuntuan komunikasi dapat terurai.  

b) Dalam pertemuan yang dilakukan secara terpisah 

antara mediator hanya dengan salah satu pihak saja, 

diharapkan pihak tersebut dapat menyalurkan 

emosinya secara bebas, tanpa membahayakan 

kemajuan proses mediasi yang sedang berlangsung. 

c) Melalui kasus sangat memungkinkan bagi salah satu 

pihak untuk mengungkapkan kepentingan-

kepentingan tersembunyi ataupun ganjalan-ganjalan 

yang tidak ingin diungkapkan dihadapan mitra 

rundingannya. 

d) Mediator dapat membantu pihak tersebut untuk 

mengembangkan dan menganalisis pilihan yang lain 

secara individual, di samping itu melalui kasus 

memungkinkan mediator untuk mencari informasi 

tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan 

pokok sengketa. 
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3. Mengharuskan kehadiran pihak yang bersengketa tanpa 

kuasa hukumnya 

Pasien dan dokter yang terlibat dalam sengketa 

kesehatan ini merupakan pihak yang mengalami sendiri 

peristiwa tersebut, sehinggah merekalah yang paling tau apa 

yang mereka kehendaki. Sehingga intervensi dan kehadiran 

kuasa hukum, terkadang membuat permasalahan menjadi 

lebih rumit dan malah menjauh dari titik temu. Jika mirip 

dengan prosedur mediasi di pengadilan, orang-orang yang 

berpartisipasi dalam mediasi hanya perwakilan hukum, dan 

pihak-pihak yang terlibat sebenarnya tidak hadir. Situasi ini 

memiliki dampak besar pada realisasi mediasi dan realisasi 

perdamaian, karena otoritas hukum seringkali tidak 

mendukung hubungan sebab akibat yang diberikan oleh 

mediator, dan seringkali menentang mediator. 

KESIMPULAN  

1. Resolusi konflik solusi untuk proses resolusi yang 

menyelesaikan berbagai efek konflik. Resolusi konflik 

adalah proses mencoba untuk mengurangi atau bahkan 

menyelesaikan konflik 

2. Proses resolusi konflik dengan mendapatkan aliran 

informasi strategis, pesan harus jelas dan kuat, dan 

proses dalam kekuatan untuk mendengarkan,  

3. Instrumen resolusi konflik yaitu terdiri dari beberapa 

tahap perencanaan teknis, perencanaan integrasi dan 

proses perencanaan dalam mengatur dan mengelola 

pelaksanaan resolusi konflik. 

4. Prinsip resolusi konflik terdiri dari prinsip dasar untuk 

keterlibatan agensi, pertanggungjawaban yang baik, 

representasi yang seimbang, otonomi, akuntabilitas, 

ketepatan waktu, implementasi, penghindaran konflik, 

mengatasi konflik dan menyelesaikan konflik. 
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5. Implikasi resolusi konflik yaitu pendekatan psikologis 

terhadap pihak yang berkonflik, mediator atau mediasi 

dengan para yang berpihak, dan mengharuskan 

kehadiran pihak tanpa kuasa hukum. 
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BAB V 

 

 

 

 

NEGOSIASI 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai konsep 

negosiasi. Mulai dari defenisi, fungsi model, langkah 

penyelesaian dengan teknik negoisasi, proses 

negoisasi, peran negoisasi dan pandangan islam tentang 

negoisasi. 

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui definisi negosiasi 

b. Untuk mengetahui fungsi negosiasi 

c. Untuk mengetahui model negosiasi 

d. Untuk mengetahui langkah negosiasi 

e. Untuk mengetahui proses negosiasi 

f. Untuk mengetahui peran negosiasi 

g. Untuk mengetahui kekurangan negosiasi 

h. Untuk mengidentifikasi negosiasi dan mediasi 

D 
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i. Untuk mengetahui pandangan 

j. Untuk islam negosiasi 

Dari zaman kuno, negosiasi telah memainkan peran 

penting dalam mengelola persaingan manusia dalam upaya 

untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kekayaan 

sebagai alternatif untuk perang dan penaklukan kekuasaan. 

Di dunia kontemporer, negosiasi telah dikonseptualisasikan 

secara luas sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan 

sehari-hari, mulai dari rencana liburan antara pasangan 

hingga membuat keputusan tentang pembelian mobil baru, 

rumah atau barang mahal lainnya. 

Negosiasi juga merupakan bagian dari pengelolaan 

hubungan internasional melalui pembuatan perjanjian 

antara dua negara atau secara multilateral. Dalam istilah 

yang lebih luas, kegiatan negosiasi memerlukan pilihan 

untuk saling menguntungkan. Tawar-menawar menguji 

minat masing-masing dan mengeksplorasi solusi yang 

biasanya disetujui. Negosiasi, sebagai permainan pengaruh, 

melibatkan berbagai aspek interaksi manusia, dinamika 

yang dipengaruhi oleh emosi, budaya, dan lingkungan sosial.  

Langkah-langkah memulai negosiasi merupakan 

proses mencapai kesepakatan dan implementasinya. Para 

pihak yang bernegosiasi memiliki tujuan dan hubungan yang 

berbeda satu sama lain. Penting untuk memeriksa konteks 

perundingan, sejarah keterlibatan dalam negosiasi, dan 

masalah pertikaian. Aspek struktural, strategis, psikologis, 

dan dimensi budaya dari negosiasi akan berdampak pada 

membingkai kembali masalah dan kompleksitas hubungan 

tawar-menawar. 
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A. Defenisi Negosiasi 

Negosiasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

menyelesaikan perbedaan dalam tujuan yang muncul dari 

minat dan perspektif yang berbeda. Dalam menggali 

kekhawatiran, negosiator berbagi pandangan mereka untuk 

menetapkan bidang-bidang kesamaan dan kesepakatan. 

Hasil yang adil dan efisien dapat muncul dari pertukaran 

perspektif dalam pencarian solusi kreatif.  

Negosiasi layak dilakukan karena para pihak tidak 

hanya berbeda tetapi juga berbagi minat. Dalam hubungan 

tawar-menawar, satu pihak memiliki sesuatu yang 

diinginkan oleh pihak lain. Identifikasi kepentingan yang 

bersaing dilibatkan dalam diskusi tentang masalah tersebut. 

Dalam negosiasi yang berhasil, secara umum, persuasi 

diadopsi sebagai sarana pengaruh sosial untuk mengubah 

persepsi lawan.  

Penyelesaian perbedaan melalui akomodasi bermula 

dari pengakuan legitimasi klaim masing-masing. Namun, 

bahkan dalam hubungan persahabatan, ancaman dapat 

diadopsi jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain 

menolak untuk mengubah posisi yang tampaknya tidak adil 

dalam mengejar kepentingan sepihak.  

Pemahaman umum tentang sumber perbedaan dapat 

menyebabkan pembagian masalah bersama. Kehilangan atau 

perolehan dapat dirasakan lebih akut dalam hubungan 

permusuhan dengan keterlibatan emosi yang negatif, 

menciptakan lebih banyak kesulitan untuk membuat konsesi 

yang diperlukan. Tingkat kepercayaan yang ada dan sejarah 

masa lalu dari kerjasama mempengaruhi komitmen untuk 

keterbukaan dan diskusi kolaboratif. 
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Menurut Goodpaster (1997), menjelaskan bahwa 

negosiasi adalah proses untuk bekerja dalam rangka 

mencari kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses 

interaksi dan komunikasi yang sama dinamis, bervariasi, 

bijak, sesuai dengan tujuan.  

Definisi tersebut secara jelas menegaskan bahwa 

negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai 

kesepakatan dan proses tersebut terjadi antara satu pihak 

dengan pihak lain yang bersengketa atau berkonflik. Pada 

akhirnya, pola interaksi yang melibatkan dua pihak untuk 

mewujudkan mufakat disebut dengan negosiasi.  

Pada dasarnya negosiasi ini telah dilakukan oleh umat 

manusia sejak dahulu kala dan hingga sekarang. Banyak 

masalah kecil maupun masalah besar manusia bisa 

diselesaikan melalui negosiasi. Dalam sejarah Nabi 

Muhammad, terjadi kesepakatan Hudaibiyah yang sangat 

monumental dalam sejarah perkembangan Islam. 

Kesepakatan Hudaibiyah terjadi ketika umat Islam 

berangkat dari Madinah Menuju Mekkah untuk menunaikan 

ibadah Haji. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh 

orang-orang Quraish Mekkah yang menolak kedatangan 

Nabi Muhammad di Mekkah. Menghadapi situasi tersebut, 

Nabi Muhammad mengirim utusan kepada orang-orang 

Quraish Mekkah untuk mengajak bernegosiasi. Tawaran 

tersebut diterima oleh pihak Quraish Mekkah dan kedua 

belah pihak bernegosiasi dan berakhir dengan kesepakatan 

yang mampu menghindarkan kedua belah pihak dari konflik 

fisik.  

Pengalaman negosiasi yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad tersebut tentu juga dialami oleh para tokoh 

agama lain, para pemimpin politik, dan juga setiap individu 

karena perbedaan persepsi terjadi pula dalam berbagai 
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aspek kehidupan. Negosiasi bisa terjadi dalam penyelesaian 

perbedaan persepsi yang mengandung dimensi konflik 

maupun tidak.  

B. Fungsi Negosiasi  

Negosiasi memiliki fungsi penting dalam hubungan 

antar manusia, antara lain:  

1. Membantu para pihak untuk berkomunikasi guna 

menghindari konflik yang lebih besar 

2. Membantu para pihak untuk memenuhi kebutuhan yang 

melibatkan pihak lain secara damai  

3. Mencari solusi atas adanya perbedaan persepsi antara 

para pihak, baik yang berpotensi menimbulkan konflik 

maupun tidak 

4. Memfasilitasi proses pemberdayaan diri para pihak 

melalui kerjasama untuk mengatasi perbedaan yang 

timbul di antara mereka sehngga mereka memiliki 

kemampuan untuk lepas dari jalan buntu dan 

menemukan titik kesepakatan. 

Ada banyak manfaat negosiasi sebagai cara pertama 

untuk mencari solusi atas perbedaan persepsi antara dua 

pihak atau lebih. Sulit untuk dibayangkan jika setiap 

persoalan yang menyangkut perbedaan persepsi antara dua 

orang atau lebih diselesaikan dengan pemaksaan satu pihak 

terhadap pihak lain atau diselesaikan oleh hakim.  

Penyelesaian dengan cara pemaksaan akan 

menimbulkan konflik dan kekerasan, sedangkan 

penyelesaian oleh hakim dalam masalah-masalah kecil 

bukanlah pilihan yang efisien. Jadi, negosiasi merupakan 

bentuk resolusi konflik paling efisien dan murah dan bisa 

dilakukan oleh siapa saja yang berinteraksi dan memiliki 
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kebutuhan yang harus diselesaikan atau memiliki persepsi 

yang bertentangan dengan pihak lain (Fanani, 2015).   

C. Model-Model Negosiasi  

Negosiasi telah berkembang sejalan dengan 

perkembangan kebutuhan untuk menggunakan cara 

alternatif penyelesaian konflik. Secara umum negosiasi bisa 

dibagi menjadi tiga model, yaitu:  

1) Negosiasi Kompetitif  

Negosiasi kompetitif adalah negosiasi yang 

orientasinya adalah pemenuhan kepentingan diri sendiri 

secara maksimal, tetapi kurang perhatian terhadap 

kepentingan pihak lainnya. Misi utama para pihak adalah 

mendapatkan bagian atau keuntungan yang lebih besar 

dibandingkan pihak lain. Orientasi utama para pihak adalah 

menjadi pemenang dalam proses tawar menawar dengan 

pihak lain dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. 

Keuntungan satu pihak melibatkan kerugian atau harga yang 

dibayar oleh pihak lainnya.  

Cara pandang yang bekerja dalam negosiasi kompetitif 

adalah win-lose sehingga para pihak akan bertahan pada 

posisi masing-masing. Para pihak berupaya agar pihak 

lainnya semaksimal mungkin menerima atau mengikuti 

posisinya, meskipun dengan mengorbankan sebagian atau 

keseluruhan posisi pihak lain.  

Gaya negosiasi biasanya adalah kompetitif sejalan 

dengan ciri-ciri negosiasi keras (hard). Fisher & Ury (1999), 

memberikan ciri-ciri utama negosiasi yang menggunakan 

gaya hard, yaitu:  

a) Para pihak adalah lawan. Hal itu dipahami karena 

nuansa kompetitif adalah untuk memenangkan 
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pertarungan sehingga pihak lain akan dilihat sebagai 

lawan bertarung.  

b) Tujuannya adalah kemenangan. Konsekuensi dari cara 

pandang pertarungan, negosiasi bertujuan untuk 

meraih kemenangan 

c) Menuntut ganti rugi sabagai syarat bagi hubungan. 

Nuansa kompetisi dan pertarungan kurang 

memberikan ruang bagi hubungan sehingga 

membangun hubungan pun dilihat dalam perspektif 

keuntungan satu pihak. 

d) Keras terhadap orang dan masalah. Negosiator yang 

menggunakan model hard cenderung menggunakan 

pendekatan yang maskulin dalam bernegosiasi, 

termasuk dalam memperlakukan pihak lain. 

e) Tidak mempercayai pihak lain. Karena pihak lain 

dilihat sebagai lawan, maka kecurigaan terhadap pihak 

lain sangat besar. 

f) Berfokus pada diri sendiri. Dalam pertarungan, yang 

paling menjadi pertimbangan adalah apa kepentingan 

saya dan bagaimana saya memenangkannya, 

kepentingan orang lain tidak menjadi pertimbangan 

utama.  

g) Membuat ancaman. Pendekatan kompetisi dalam 

negosiasi sangat terbuka bagi penggunaan ancaman, 

tekanan, dan deadline untuk mendorong pihak lain 

meyetujui kesepakatan. 

h) Menyembunyikan bottom line (tuntutan terendah). 

Pihak-pihak yang menggunakan negosiasi hard sulit 

untuk menunjukkan tuntutan terendahnya karena ia 

mengharapkan keuntungan yang lebih.  Bottom line 

hanya menjadi pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan. 

i) Menuntut keuntungan sepihak sebagai harga bagi 

kesepakatan. Penggunaan gaya hard membuat para 
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pihak selalu berfikir keuntungan sehingga ia pun akan 

menuntu keuntungan tambahan bagi tercapainya 

kesepakatan.  

j) Mencari satu jawaban, yaitu jawaban yang akan 

disepakatinya. Pihak-pihak yang menggunakan model 

negosiasi hard hanya bersedia menerima pendapat 

atau tuntutan pihak lain yang sesuai dengan syarat 

yang akan disepakatinya. Ia tidak bersedia untuk 

memberikan konsekuensi yang dipandang kurang 

menguntungkan. 

k) Mempertahankan posisi. Model kompetitif dalam 

negosiasi membuat posisi sebagai ukuran kemenangan 

atau kekalahan dalam bernegosiasi. 

l) Berusaha memenangkan pertempuran kehendak. Ini 

adalah ciri khas negosiasi kompetitif. 

m) Menggunakan tekanan. Berbagai tehnik digunakan 

agar kehendak satu pihak bisa terpenuhi, termasuk 

penggunaan tekanan. 

Dengan ciri-ciri tersebut, negosiasi kompetitif 

menempatkan para pihak dalam posisi berhadap-hadapan. 

Oleh karena itu, negosiasi kompetitif bisa juga disebut 

sebagai negosiasi berbasis posisi karena masing-masing 

pihak berusaha untuk mempertahankan dan memenangkan 

sebesar mungkin tuntutan (posisi) mereka. Negosiasi 

kompetitif bisa juga disebut sebagai negosiasi distributive 

karena orientasinya untuk mencari penyelesaian dengan 

cara membagi sumber daya yang ada.  

Pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan 

gertakan, menguasai informasi lebih banyak, dan memiliki 

tehnik manipulasi psikologis yang paling baik yang akan 

mudah untuk mendiktekan keinginannya kepada pihak lain. 

Hasil akhir dari negosiasi ini bisa ditebak, yaitu pihak yang 
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terkuat yang akan mendapatkan keuntungan besar dari 

negosiasi, kecuali negosiasi tidak dilanjutkan.   

2) Kompromistis  

Negosiasi kompromistis adalah negosiasi yang 

berorientasi kepada pencapaian kesepakatan dengan jalan 

masing-masing pihak mengorbankan sebagian tuntutannya 

untuk memperoleh sebagian tuntutan lainnya. Para pihak 

secara sadar ingin mencapai kesepakatan sehingga mereka 

bersedia untuk mundur sedikit dari posisinya demi 

tercapainya kesepakatan. Para pihak menekankan 

“bagaimana baiknya” bukan “apa keuntungan saya”. Oleh 

karena itu, Goodpaster mengkategorikan negosiasi 

kompromistis, bersama dengan negosiasi integrative sebagai 

bentuk tawar menawar yang kooperatif. 

Cara pandang yang bekerja dalam negosiasi 

kompromistis adalah kompromi. Para pihak tidak ingin 

mendapatkan tuntutan maksimal yang bisa ia peroleh dari 

pihak lain. Melainkan ia siap bergerak ke bottom line-nya 

agar tidak terjadi jalan buntu menuju ke arah kesepakatan. 

Para pihak ingin mengakomodasi kepentingan pihak lain, 

meskipun ia harus sedikit mengorbankan posisinya.  

Negosiasi kompromistis tersebut sejalan dengan model 

negosiasi soft. Menurut Fisher & Ury (1999) negosiasi soft 

adalah: 

a) Pihak lain adalah teman. Pendekatan pertemanan 

didahulukan dibandingkan persaingan atau 

pendekatan kompetisi. 

b) Tujuan utamanya adalah kesepakatan. Kesepakatan 

dipandang sebagai keuntungan meskipun 

mengorbankan sebagian tuntutan atau posisi awal.  
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c) Memberikan ganti rugi untuk mengeratkan hubungan. 

Ganti rugi atau pelepasan sebagian tuntutan dilakukan 

agar hubungan kedua belah pihak terjalin dalam 

rangka mencapai kesepakatan. 

d) Lunak terhadap masalah dan orang. Fleksibel dalam 

menyikapi perubahan posisi dan tuntutan awal. 

Tehnik-tehnik yang memojokkan pihak lain dihindari 

sebisa mungkin.  

e) Mempercayai pihak lain. Negosiasi dilakukan dengan 

prinsip bahwa pihak lain bukanlah musuh sehingga 

tidak ada alas an untuk mencurigai pihak lain selama 

tidak ada tindakan pihak lain yang membuktikan 

sebaliknya.  

f) Mengubah posisi dengan mudah. Dalam negosiasi soft, 

posisi bukanlah harga mati, melainkan bersifat 

fleksibel sejalan dengan keinginan mengakomodasi 

pihak lain.  

g) Mengajukan tawaran. Pengguna model soft akan 

mudah mengajukan tawaran agar negosiasi tidak 

mengalami jalan buntu.  

h) Membuka atau mengungkapkan bottom line. Para 

pihak mudah berterus terang mengenai tuntutan 

minimal yang mereka inginkan dengan harapan pihak 

lain bersedia mengakomodasi keterusterangan itu. 

i) Menerima kerugian untuk mencapai kesepakatan. 

Konsensi cenderung diberikan oleh satu atau dua belah 

pihak demi tercapainya kesepakatan.  

j) Mencoba mencari jawaban yang disepakati oleh pihak 

lain. Proses negosiasi diarahkan kepada upaya mencari 

kerelaan pihak lain sehingga tuntutan yang dipandang 

tidak disukai pihak lain dapat dihindari.  
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k) Menghindari pertarungan kehendak. Tuntutan-

tuntutan yang berbenturan secara langsung dengan 

tuntutan pihak lain sejauh mungkin dihindari.  

l) Mengalah kepada tekanan. Karena kesepakatan 

menjadi misi utama, tekanan pihak lain yang beresiko 

tinggi gagalnya negosiasi jika tidak dipenuhi coba 

diakomodasi. 

Negosiasi kompromistis biasa digunakan dalam proses 

negosiasi dengan saudara, teman, atau orang-orang yang 

memiliki hubungan erat. Aspek kooperatif dalam negosiasi 

kompromistis membuat negosiasi ini berakhir dengan 

kesepakatan dan hubungan yang baik. Kelemahan negosiasi 

ini jika pihak lawan ternyata menggunakan pendekatan 

kompetitif yang mengakibatkan negosiator soft akan mudah 

dalam posisi dirugikan.  

Pada dasarnya negosiasi kompromistis juga berhasil 

pada posisi dan menggunakan pola distributif. Negosiasi 

kompromistis menekankan pada kerjasama antar pihak 

untuk membagi sumber daya yang ada. Namun pada 

dasarnya, baik negosiasi kompetitif maupun kompromistis 

bisa dimasukkan dalam satu kategori yaitu negosiasi 

distributif. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya dua 

negosiasi yang dijadikan pembandingan utama yaitu 

distributif dan integratif (problem solving).  

3) Negosiasi Integratif  

Negosiasi integratif adalah negosiasi yang bersifat 

kooperatif, sebagaimana negosiasi kompromistis. Negosiasi 

integratif dikenal juga dengan pemecahan masalah bersama 

karena orientasinya yang besar terhadap pemecahan 

masalah yang menjadi objek perbedaan persepsi dan 

kepentingan antara para pihak.   
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Meskipun negosiasi integratif dan kompromistis 

bersifat kooperatif, ada hal-hal yang membedakan kedua 

model negosiasi tersebut. Negosiasi integratif memiliki 

pandangan ideal win-win solution (semua pihak menang 

dan mendapatkan tuntutan maksimalnya), sedangkan 

negosiasi kompromistis memiliki pandangan ideal 

kompromi, yaitu semua pihak mendapatkan tuntutan 

dengan mengorbankan sebagian tuntutannya.  

Negosiasi integratif saat ini banyak dipergunakan, 

bersama dengan berkembangnya mediasi interest-based. 

Ada hubungan erat antara negosiasi dan mediasi ketika 

mediasi dipahami sebagai negosiasi yang difasilitasi. 

Negosiasi integratif memiliki tujuh elemen yang disepakati 

oleh para pakar negosiasi, yaitu:  

a) Identifikasi interest para pihak. Negosiasi tidak lagi 

terjadi pada tataran posisi, melainkan terjadi pada 

tataran kepentingan dan kebutuhan melandasi 

tuntutan tersebut. Inilah dimensi yang membuat 

negosiasi integrative disebut juga negosiasi berbasis 

kepentingan. Interest dapat digambarkan sebagai 

kebutuhan atau keinginan mendasar yang melandasi 

suatu tuntutan  

b) Menambah pilihan solusi bagi para pihak. Karena 

negosiasi terjadi pada level kepentingan, maka 

tuntutan dikembangkan sepanjang mewakili 

kepentingan para pihak 

c) Para pihak mencoba menggali alternative terbaik bagi 

kesepakatan hasil negosiasi. Oleh karena itu, posisi 

bersifat fleksibel karena para pihak tidak berusaha 

mempertahankan posisi masing-masing, melainkan 

mencari solusi alternative yang memenuhi 

kepentingan kedua belah pihak 
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d) Penggunaan kriteria objektif untuk mengesahkan 

standar. Para pihak yang bernegosiasi berupaya 

menetapkan ukuran bersama bagi kesepakatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Jika kepentingan 

menjadi ukurannya maka kedua belah pihak 

bekerjasama untuk mencari pilihan solusi berdasarkan 

kepentingan kedua belah pihak yang sama atau yang 

sesuai (Fanani, 2015). 

D. Langkah-Langkah Negosiasi  

Negosiasi bisa dilakukan dengan berbagai langkah 

yang memungkinkan terjadinya dialog dan tawar menawar 

antara pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena 

negosiasi bukanlah sebuah sistem yang kaku, ada berbagai 

kemungkinan langkah yang bisa dilakukan dalam menjalani 

proses negosiasi.  

Proses negosiasi distributif tersebut tidak selalu cocok 

untuk semua persoalan. Ada sengketa-sengketa yang 

melibatkan lebih banyak hubungan dan emosi dan memiliki 

akar yang lebih kompleks, seperti menyangkut hubungan 

suami istri. Konflik atau sengketa rumah tangga adalah 

contoh kasus yang kurang tepat diselesaikan dengan 

prinsip-prinsip distributif karena proses dan hasilnya sangat 

bersifat kompetitif. Oleh karena itu, negosiasi integratif 

memiliki segmen yang jelas dalam kasus-kasus tersebut.  

Goodpaster menjelaskan tips-tips yang bisa dilihat 

sebagai proses untuk melakukan negosiasi dengan 

menggunakan model integratif/negosiasi pemecahan 

masalah. Langkah-langkah tersebut adalah: 

1. Menegosiasikan prosedur, misalnya salah satu pihak bisa 

mengajak pihak lain untuk melakukan negosiasi dan 

menawarkan bagaimana sebaiknya negosiasi dijalankan.  
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2. Menggunakan taktik problem solving, yaitu mencoba 

mengajak pihak lain untuk mengemukakan interestnya 

dengan cara memberikan perhatian kepada interest dan 

informasi tentang pihak lain. Jadi, ada satu pihak yang 

berinisiatif membuka kran komunikasi agar semua pihak 

bisa menyampaikan keinginan dan menceritakan 

persoalannya secara terbuka 

3. Melakukan penggalian interest, baik dari pihak pihak lain 

maupun dari interest sendiri. 

4. Mendefinisikan masalah. Setelah para pihak bercerita 

tentang keinginan dan persoalannya, maka langkah 

selanjutnya adalah mendefinisikan bersama apa yang 

menjadi masalah bersama  

5. Problem solving dan penciptaan nilai, yaitu para pihak 

mencoba untuk bekerjasama menyelesaikan persoalan 

yang mereka hadapi dan mencoba membuka 

kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Jadi, para 

pihak tidak lagi hanya berkutat pada tuntutan (posisi) 

masing-masing, melainkan bekerjasama mencari 

kemungkinan-kemungkinan solusi 

6. Pembatasan pilihan solusi. Para pihak setelah mencoba 

menggali bersama berbagai kemungkinan solusi, lalu 

mereka menyempitkan solusi yang ada kepada solusi-

solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak dan 

paling layak untuk dijadikan kesepakatan.  

7. Langkah-langkah tersebut bersifat fleksibel. Keuntungan 

negosiasi adalah adanya prosedur yang fleksibel yang 

membuat para pihak bisa menghindari hambatan yang 

muncul justru dari prosedur yang ketat.  
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E. Proses Negosiasi  

Negosiasi dari pembukaan ke penutupan terdiri dari 

banyak langkah-langkah pada setiap fase. Perencanaan awal 

dan pencarian fakta dapat disertai dengan pengembangan 

posisi negosiasi dan pertukaran informasi. Diskusi pra-

negosiasi informal yang berhasil mengarah pada 

perundingan langsung yang dirancang untuk menyelesaikan 

perbedaan bersama dengan eksplorasi kebutuhan masing-

masing pihak.  

Dalam proses tawar-menawar yang kacau, para pihak 

dengan enggan membuat konsesi sebelum beralih ke 

kompromi. Kegiatan utama pada tahap proposal terdiri dari 

berbagi informasi, klarifikasi masalah, dan pertukaran 

konsesi. Pertukaran konsesi dapat disertai dengan 

identifikasi kepentingan bersama dan eksplorasi 

keuntungan bersama. Dalam menyelidiki proposal, 

klarifikasi tujuan mendahului pemeriksaan semua alternatif 

yang mungkin. Keuntungan dan kerugian beberapa proposal 

perlu diseimbangkan untuk memilih opsi terbaik.  

Dalam menutup kesepakatan, tahap akhir bertugas 

untuk mengikat ujung longgar bersamaan dengan 

konfirmasi dan ringkasan. Negosiator memeriksa 

kredibilitas dan penerimaan dengan berunding dengan 

orang lain baik dalam posisi otoritas yang lebih tinggi atau 

dengan kapasitas untuk memberikan saran sebelum 

membuat kesepakatan akhir. Dengan demikian keseluruhan 

keseluruhan kegiatan negosiasi adalah untuk 

mempersiapkan, mendiskusikan, mengklarifikasi, 

mengusulkan, tawar-menawar, kompromi, dan mencapai 

kesepakatan. 
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Kualitas proses tawar-menawar ditingkatkan dengan 

mengeksplorasi prioritas masing-masing berdasarkan 

berbagi informasi. Keberhasilan penyelesaian perbedaan 

melalui memberi dan menerima menjadi lebih mudah 

dengan adanya saling menghormati. Satu set penawaran dan 

counteroffers membuat perundingan bergerak maju dengan 

proposal dan kontra-proposal.  

Dalam bermanuver untuk mendapatkan keunggulan, 

seorang penawar berupaya untuk memaksimalkan 

pengaruhnya terhadap debat atas isu-isu tersebut bersama 

dengan presentasi prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan. 

Masing-masing pihak menganjurkan posisi mereka untuk 

meyakinkan pihak lain untuk percaya pada apa yang mereka 

butuhkan dan pantas. Perasaan kita tentang apa yang bisa 

dinegosiasikan dan apa yang dapat dicapai berkembang 

sepanjang negosiasi.  

Penyelidikan bersama dapat mempengaruhi 

pandangan tentang kemungkinan hasil serta proses untuk 

mencapai itu. Perubahan dalam atmosfer dapat membuat 

pergeseran dari mendorong ke eksplorasi bersama dari 

kesepakatan yang dapat diterima. Kami terpaksa melakukan 

koreksi di tengah jalan, karena negosiasi berbeda dari 

harapan kami.  

Penilaian awal atas kelayakan masalah dapat berubah 

setelah harapan masing-masing pihak menjadi jelas. Setelah 

konsesi besar dibuat, konsesi lebih lanjut cenderung 

melambat turun terutama di dekat titik pemukiman. 

Menjelang penutupan, konsesi menjadi lebih ramping begitu 

posisi penyelesaian bergerak ke dekat bagian bawah trade-

off penawaran. Negosiator mungkin mengadopsi posisi 

tawar yang lebih keras menuju tahap penutupan karena 
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sedikit perubahan dalam penentuan posisi dapat 

menyebabkan perubahan penting dalam dinamika.  

Penilaian tentang hasil yang berhasil dinegosiasikan 

dapat fokus pada konteks relasional sebagai serta 

penyelesaian perbedaan dalam isu-isu substantif. Negosiasi 

yang sukses seringkali ditempa oleh manajemen yang wajar 

atau transformasi hubungan permusuhan. Dalam negosiasi 

terutama berdasarkan pada pendekatan berbasis fakta 

tertentu (seperti yang dicontohkan oleh perhitungan dari 

kompensasi untuk kerugian atau kerusakan), kriteria 

obyektif perlu memainkan peran yang lebih penting dalam 

pemecahan masalah daripada ekspresi emosi; dalam 

negosiasi teknis, subyektif keluhan sering dikecualikan 

“untuk menjaga pertimbangan pribadi atau emosional dari 

campur tangan dengan pembangunan perjanjian ”(Lynch, 

2005). 

Pada pra-negosiasi tahap, masing-masing pihak 

membuat keputusan tentang tingkat komitmen mereka 

untuk negosiasi, dan mengumpulkan informasi tentang 

dapat dinegosiasikannya perbedaan utama. Tahap persiapan 

terdiri dari penilaian dan prioritas masalah, sekilas 

kepentingan bersama atau perbedaan tujuan serta 

identifikasi yang dapat diterima secara minimal 

kesepakatan. Definisi bersama tentang masalah 

mengembangkan ruang untuk diskusi lebih lanjut. 

Membingkai agenda utama dengan tepat berkontribusi lebih 

mendalam diskusi secara formal negosiasi.  

F. Peran Negosiasi dalam Manajemen Konflik  

Bentuk kompetitif akan muncul pada negosiasi yang 

tidak memiliki pengelolaan yang sehat sedangkan kolaborasi 

akan terwujud apabila terdapat bentuk negosiasi yang 
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kreatif. Jika negosiasi digunakan sebagai strategi resolusi 

konflik, negosiasi biasanya setara dengan metode 

kompromi. Selama negosiasi, masing-masing pihak 

memberikan sesuatu, dengan fokus untuk beradaptasi 

dengan perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

negosiasi.  

Tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan harus kita 

hadapi karena hidup berdampingan dengan individu lain di 

dunia ini. Maka kita harus berkompromi untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan kita serta mengelola konflik. 

Hanya terdapat segelintir individu yang bisa mewujudkan 

kebutuhan serta keinginan mereka secara penuh. Negosiasi 

pada dasarnya mampu memberikan solusi pada 

permasalahan yang terjadi dalam setiap harinya. Ketika 

perawat berkata: "jika anda menghitung anestesi ini, saya 

akan menjawab panggilan pasien", ia mempraktikkan 

keterampilan negosiasi (Marquis. 2013). 

Tidak terdapat aturan yang mengatakan bahwa 

masing-masing pihak harus memeroleh keuntungan yang 

imbang dalam negosiasi meski konsep negosiasi tak 

memandang kalah atau menang. Keinginan untuk menang 

akan merusak kompetisi yang berjalan dalam negosiasi 

dengan metode apapun meskipun kemenangan memang 

tujuan utama dari pihak yang melakukan negosiasi. Namun 

negosiasi juga bertujuan untuk memuaskan individu lain 

atas hasil yang diberikan. Kondisi yang impas dalam 

memberikan keuntungan merupakan titik fokus dari 

negosiasi (Marquis. 2013). 

Tanpa persiapan penuh pun, terdapat banyak negosiasi 

yang mampu berjalan lancar dalam skala sempit dalam 

pelaksanaannya. Namun tak semua perawat adalah seorang 

ahli dalam bernegosiasi.  Jika manajer ingin berhasil dalam 
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negosiasi yang sangat penting untuk Keberhasilan negosiasi 

harus didukung oleh kemampuan manajer dalam memenuhi 

kesiapannya, menentukan metode yang tepat untuk 

negosiasi, melaksanakan closing yang benar dalam tahapan 

menindaklanjuti. Diperlukan persiapan selama, sebelum, 

dan setelah negosiasi yang harus dipikirkan oleh individu 

(Marquis. 2013). 

1. Sebelum Negosiasi  

Diperlukan kesiapan yang disusun dengan sistematis 

untuk mewujudkan negosiasi yang sukses. Manajer harus 

mengelola data yang cukup mengenai konflik yang ada 

untuk dapat bernegosiasi sebagai negosiator. Hal itu 

dikarenakan kekuatan negosiasi bersumber dari data yang 

dihimpun sebagai pengetahuan dan meningkatkan 

penawaran. Adanya kesiapam penuh akan membuat 

negosiator tidak diketahui dalam suatu negosiasi dan 

membuat orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi 

(Marquis. 2013). 

Negosiasi yang berlaku dalam dua tahapan harus 

diketahui betul oleh individu. Tahapan pertama adalah 

substansif yang melibatkan pertanyaan apa, mengapa, 

kapan, dan dimana konflik itu terjadi. Pada bagian ini 

perencanaan eksekusi dapat dilakukan. Sesuai dengan 

pendapat Dolan (1988), ia memberikan persepsi untuk 

mengingat tahapan kedua yang memuat aspek artifisial pada 

interaksi yang terjadi di negosiasi. Hal ini meliputi 

pemahaman bahwa lawan negosiasi kita adalah sosok yang 

sama seperti kita sehingga kita dapat melihat sudut pandang 

pihak lain dengan terbuka dan adil dalam menentukan suatu 

kebijakan dalam negosiasi yang berlangsung (Marquis. 

2013). 
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Manajer harus memutuskan kapan memulai negosiasi. 

Umiker (1996, 1997) menunjukkan bahwa manajer 

pertama-tama harus fokus pada menemukan latar belakang 

masalah, bukan pada masalah kecil. Dengan kata lain, 

negosiator melihat nilai paket alih-alih menunggu 

persetujuan semua pihak (Marquis. 2013). 

Penerapan prioritas dan jalur kompromi harus diambil 

apabila terdapat kondisi yang tak memungkinkan. Manajer 

harus memiliki keyakinan untuk berada di posisi tinggi pada 

langkah awal mereka dan menigimbanginya dengan 

kompromi. Keinginan mereka harus dibatasi dari awal untuk 

mengerucutkan tujuan menjadi realistis. Dengan contoh, 

apabila perlu menambahkan manajemen dan empat staf RN 

full time. Aspek-aspek yang ideal harus lebih dulu ditemukan 

meskipun pada dasarnya memang membutuhkan tiga staf 

RN full time dan asisten administrasi paruh waktu (Marquis. 

2013). 

Hampir tidak mungkin untuk meningkatkan 

permintaan dalam segala jenis negosiasi. Oleh karena itu, 

pengelola harus mulai dari sudut pandang yang paling 

ekstrim, namun tetap bijak. Manajer juga harus dapat 

membuat keputusan terlebih dahulu untuk menentukan 

berapa banyak hal yang mungkin dirugikan. Dapatkah 

manajer menerima satu RN penuh waktu atau dua atau tiga 

RN? Kondisi minimum yang dapat diterima seseorang 

disebut batas bawah (Marquis. 2013). 

Ketika menegosiasikan sumber daya penting, manajer 

yang bijaksana tentu akan mempertimbangkan opsi lain. 

Opsi lain adalah seperangkat opsi lain yang dapat 

dinegosiasikan sehingga manajer tidak perlu menggunakan 

batas bawah, tetapi masih dapat mencapai tujuan 

keseluruhan mereka. Sebagai contoh, Anda mengajukan 
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permintaan empat orang RN dan satu orang tenaga 

administrasi purna waktu. Anda dapat menjalankan unit 

dengan tiga RN purnawaktu dan satu tenaga administrasi 

paruh waktu. Namun, Anda sangat yakin tidak dapat 

memberikan asuhan yang aman kepada pasien, kecuali Anda 

diberikan dua orang RN dan tenaga administrasi paruh 

waktu, sebagai batas bawah Anda. Namun, jika negosiasi 

awal tidak berhasil, lakukan kembali negosiasi dengan 

mengatakan bahwa pilihan kedua yang tidak memerlukan 

penambahan jumlah staf akan membebani tugas tenaga 

administrasi selama empat jam sehari, 

mengimplementasikan sistem unit-dosis, meminta pekerja 

rumah tangga untuk membereskan linen, dan meminta ahli 

diet untuk memberikan makan kepada pasien. Dengan cara 

ini, tujuan keseluruhan, yaitu memberikan lebih banyak 

perawatan langsung kepada pasien oleh staf keperawatan 

akan tetap tercapai, tanpa harus menambah personel 

keperawatan (Marquis. 2013). 

Manajer perlu mempertimbangkan pertukaran lain 

yang mungkin terjadi dalam situasi ini. Pertukaran adalah 

keuntungan sekunder, biasanya menghadapi masa depan, 

yang mungkin diwujudkan karena konflik. Misalnya, ketika 

akan kuliah lagi, orang tua akan merasakan konflik 

interpersonal karena mereka tidak bisa menghabiskan 

waktu bersama sebanyak yang diinginkan anak-anaknya. 

Para orang tua dapat berkompromi dengan 

mempertimbangkan untung-rugi: pada akhirnya, kehidupan 

setiap orang akan lebih baik karena pengorbanan saat ini. 

Manajer yang bijak ini akan mempertimbangkan transaksi 

masa depan saat ini sebagai cara untuk mencapai kepuasan 

yang dinegosiasikan (Marquis. 2013). 
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Manajer juga harus mencari dan menyadari tujuan 

negosiasi tersembunyi yang tersembunyi -. Biasanya, setiap 

negosiasi memiliki agenda rahasia dan jelas. Misalnya, 

manajer baru dapat bertemu dengan pemimpin untuk 

membahas agenda yang jelas yang tidak memiliki pasokan 

unit. Namun, agenda tersembunyi mungkin membuat 

manajer merasa tidak pasti dan benar-benar mencari umpan 

balik kinerja dalam diskusi. Adalah umum untuk memiliki 

agenda tersembunyi, dan tidak ada yang salah dengannya. 

Semua orang memilikinya, dan jika Anda memberi tahu 

orang lain, Anda bahkan tidak bijaksana. Namun, manajer 

harus cukup introspektif untuk mengidentifikasi agenda 

tersembunyi mereka sehingga mereka tidak lumpuh ketika 

mereka ditemukan dan digunakan selama proses negosiasi. 

Jika dia mengetahui agenda tersembunyi manajer, dia harus 

mengakui bahwa itu adalah pertimbangan, bukan inti dari 

negosiasi. Misalnya, meskipun agenda tersembunyi untuk 

meningkatkan karyawan unit adalah untuk meningkatkan 

harga diri manajer di depan karyawan, kebutuhan logisnya 

adalah meningkatkan karyawan. Jika manajer dituduh ingin 

meningkatkan staf untuk memperluas kekuasaan selama 

negosiasi CFO, manajer dapat menjawab: "Manajer yang 

sukses selalu perlu menambah sumber daya unit, tetapi 

masalah sebenarnya adalah staf tidak mencukupi." Manajer 

sangat memprotes bahwa mereka tidak bersembunyi 

Agenda, mereka akan tampil defensif dan rentan (Marquis. 

2013). 

2. Selama Negosiasi  

Negosiasi melibatkan kemampuan dalam ilmu 

psikologi dan komunikasi. Seorang negosiator yang efisien 

selalu menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri. 

Setidaknya melalui persiapan yang memadai untuk negosiasi 
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dapat diperoleh kepercayaan ini. Persiapan harus mencakup 

mengetahui siapa yang sedang bernegosiasi dengan 

manajer. Ada banyak tipe kepribadian, Anda perlu 

bernegosiasi dengan kebanyakan orang (Marquis. 2013). 

Namun, persiapan tidak cukup. Pada akhirnya, 

negosiator harus berkomunikasi dengan jelas dan tegas, 

dengan keterampilan mendengarkan yang baik, 

keterampilan restrukturisasi dan fleksibilitas. Strategi yang 

biasanya digunakan pemimpin dalam negosiasi untuk 

meningkatkan persuasif dan komunikasi terbuka adalah: 

1) Gunakan hanya pernyataan faktual yang 

dikumpulkan dari penelitian. 

2) Dengarkan baik-baik. 

3) Amati komunikasi nonverbal. 

4) Selalu bersikap terbuka, karena negosiasi selalu 

menjadi bahan pembelajaran. Penting untuk tidak 

menilai terlalu dini, tetapi untuk menciptakan kondisi 

untuk kerjasama (non-kompetisi). 

5) Cobalah untuk memahami dari mana pihak lain itu 

berasal. Persepsi satu orang mungkin berbeda dari 

yang lain. Negosiasi perlu fokus pada pemahaman, 

bukan hanya mencapai konsensus. 

6) Selalu berusaha mengarahkan diskusi ke konflik yang 

terjadi. Penting untuk tidak memperlakukan konflik 

sebagai masalah pribadi dengan mendiskusikan 

pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. 

7) Cobalah untuk tidak membahas secara detail 

bagaimana konflik terjadi. Namun, fokusnya harus 

pada mencegah konflik berulang. 

8) Katakan yang sebenarnya. 

9) Mulailah negosiasi dengan jumlah permintaan yang 

banyak untuk mengurangi jumlah permintaan. 
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Mengabulkan permintaan dalam negosiasi jauh lebih 

sulit daripada mengurangi jumlah permintaan. 

10) Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak terduga, 

tunda negosiasi. Dalam hal ini, negosiator harus 

menjawab: "Saya tidak akan membahas masalah ini 

sekarang" atau "Maaf, tapi ini bukan agenda kami hari 

ini." Jika negosiator tidak tahu jawaban atas 

pertanyaan, ia dapat mengatakan "Saat ini saya tidak 

memiliki informasi seperti itu." 

11) Jangan pernah memberi tahu pihak lain apa yang 

ingin Anda negosiasikan secara keseluruhan. 

12) Kenali batas negosiasi yang lebih rendah, tetapi 

cobalah untuk tidak menggunakannya. Jika batas 

bawah digunakan, negosiator harus siap untuk 

menaikkannya, jika tidak maka akan kehilangan 

kredibilitas. Doland (1998) percaya bahwa negosiasi 

harus meningkatkan posisi kedua belah pihak, tetapi 

pada kenyataannya, jika kita tidak dapat 

memperbaiki situasi kita, kita kadang-kadang harus 

meninggalkan meja negosiasi, karena tidak setiap 

negosiasi dapat mencapai konsensus para pihak. Jika 

batas bawah tercapai, negosiator harus memberi tahu 

pihak lain bahwa ia telah mencapai jalan buntu dan 

saat ini tidak ada negosiasi lebih lanjut yang 

memungkinkan. Oleh karena itu, pihak lain harus 

didorong untuk mempertimbangkan dan 

mempertimbangkan kembali. Pintu untuk negosiasi 

lebih lanjut harus selalu terbuka. Kesepakatan lebih 

lanjut dapat dicapai. Kedua belah pihak harus 

memiliki kesempatan untuk mempertahankan 

martabat mereka. 

13) Jika salah satu pihak merasa marah atau lelah selama 

negosiasi, harap akhiri pertemuan. Pergi ke kamar 
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mandi atau telepon seseorang. Ingatlah bahwa tidak 

ada pihak yang marah atau lelah untuk bernegosiasi 

secara efektif (Marquis. 2013). 

Penelitian terbaru mengenai negosiasi didapatkan 

lebih besarnya hubungan positif antara sikap yang baik dan 

hasil negosiasi. Dalam penelitiannya, peserta yang melatih 

mimik untuk secara strategi kepada pasangangannya secara 

nonverbal (sikap badan, isyarat) dan sikap verbal (logat dan 

kiasan) untuk menerima hasil negosiasi yang lebih baik dan 

mendapatkan persetujuan final dengan presentasi yang 

lebih besar dibandingkan dengan negosiator yang tidak 

mencoba untuk melakukannya (Ireland, 2014). 

G. Kekurangan Negosiasi 

Negosiasi bisa disebut sebagai resolusi konflik 

swadaya antar para pihak. Proses negosiasi antar para pihak 

bisa berlangsung ketika komunikasi masih mungkin 

dilakukan oleh kedua belah pihak secara mandiri. Negosiasi 

mengasumsikan bahwa antara kedua belah pihak terjadi 

hubungan yang relatif seimbang sehingga keduanya bisa 

berkomunikasi dalam level yang tidak terlalu senjang, baik 

senjang kekuasaan maupun senjang kemampuannya. 

Ada berbagai kelemahan yang terdapat pada negosiasi. 

Negosiasi distributif membuat kedua belah pihak yang yang 

saling berselisih hanya  melihat isu dari satu sisi mereka 

masing masing. Sehingga masalah sulit diselesaikan. Para 

pihak boleh jadi akan bertahan kepada posisi masing-masing 

sehingga menimbulkan jalan buntu. Negosiasi distributif 

membuka pula penggunaan taktik yang represif, menipu, 

atau mengancam pihak lain. Hal itu kurang sejalan untuk 

penyelesaian sengketa atau konflik dengan hubungan jangka 

panjang yang dipertaruhkan. Boulle dan Hwee Hwee 
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mengemukakan kelemahan-kelemahan negosiasi integratif, 

yaitu:  

1. Negosiasi integratif mengasumsikan para pihak mampu 

untuk menggunakan model integratif dalam bernegosiasi, 

padahal kenyataannya negosiasi seringkali berjalan 

dengan nuansa kompetitif.  

2. Negosiasi integratif mengasumsikan para pihak sejajar 

sehingga bisa bekerjasama untuk menggali interest 

bersama-sama, padahal kenyataannya tidak jarang pihak-

pihak yang bernegosiasi berada dalam level kekuatan 

yang berbeda sehingga pihak yang kuat cenderung 

memandang rendah tuntutan apalagi interest pihak lain.  

3. Negosiasi integratif cenderung mengabaikan kenyataan 

bahwa ada alasan-alasan tersembunyi dari para pihak 

yang tidak selalu diungkapkan.  

4. Mengharapkan semua pihak bersedia untuk 

mengemukakan informasi dan interest serta kerjasama 

untuk mencari solusi dengan pihak lain adalah harapan 

yang tidak selalu realistis.  

5. Ketika para pihak dihadapkan untuk membuat solusi 

dengan krteria objektif, sebagaimana idealisme negosiasi 

integratif, kenyataannya tidak semudah itu untuk 

dilaksanakan karena para pihakpun harus 

menegosiasikan secara distributive pembuatan standar 

tersebut. 

Adapun kelebihan negosiasi yaitu: 

1) Praktis karena dilakukan oleh pihak-pihak yang langsung 

terlibat dalam sengketa atau masalah dan mengetahui 

secara jelas permasalahannya.  

2) Murah karena negosiasi tidak menuntut biaya apa-apa.  
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3) Bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan 

kesepakatan para pihak. 

4) Lebih terstruktur dibandingkan dialog karena negosiasi 

ditunjukkan untuk mencapai kesepakatan tertentu.  

Untuk itu, kelemahan negosiasi tersebut kemudian 

disempurnakan dengan kehadiran pihak ketiga yang netral. 

Pada saat itulah negosiasi berubah menjadi mediasi. 

H. Negosiasi dan Mediasi  

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh negosiasi 

pada perkembangannya ditutupi dan disempurnakan 

melalui mediasi. Mediasi diartikan sebagai negosiasi yang 

difasilitasi sehingga ada pihak ketiga yang membantu 

jalannya negosiasi. Kebutuhan terhadap pihak ketiga 

tersebut terjadi karena ada situasi-situasi dimana negosiasi 

tidak mungkin diteruskan.  

Dalam kasus perselisihan hubungan industrial, 

negosiasi bipartite antara pihak buruh dengan pengusaha 

seringkali sampai kepada jalan buntu. Kedua belah pihak 

berada dalam posisi kekuatan yang tidak seimbang. Buruh 

berada dalam posisi tawar yang rendah sehingga idealitas 

untuk bekerjasama mencari solusi tidak bisa direalisasikan. 

Oleh karena itu, mediator perselisihan hubungan industrial 

memainkan peran dalam upaya untuk menyeimbangkan 

kekuatan sehingga komunikasi.  

Kedua, dalam kasus-kasus perselisihan rumah tangga, 

para pihak berada dalam posisi “gagal komunikasi” karena 

seandainya para pihak berhasil melakukan komunikasi tentu 

persoalan tidak akan menjadi besar dan melibatkan pihak 

ketiga. Negosiasi antara suami-istri yang telah lama berada 

dalam perselisihan dan membuat mereka berada dalam 

posisi tidak berdaya untuk mencari solusi bersama tidak 
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mungkin dilakukan melalui negosiasi antara kedua belah 

pihak.  

Dalam konteks-konteks tersebut. Mediasi menjadi 

pilihan bagi penyempurnaan negosiasi yang tidak bisa 

dijalankan secara swadaya oleh para pihak. Mediasi 

mempunyai kelebihan daripada negosiasi, adapun 

kelebihannya antara lain:  

1. Adanya peraturan komunikasi disetujui kedua belah 

pihak dan adanya dukungan dari pihak ketiga hal itu 

membuat kedua belah pihak untuk melakukan kembali 

proses komunikasi yang lebih terstruktur  

2. Mediasi memungkinkan terjadinya pemberdayaan para 

pihak karena pihak ketiga memfasilitasi upaya 

komunikasi antara para pihak untuk mencari 

kemungkinan-kemungkinan solusi yang disepakati 

bersama 

3. Mediasi memungkinkan terjadinya penggalian interest 

para pihak yang tersembunyi dalam tuntutan-tuntutan 

mereka 

4. Mediasi memungkinkan proses negosiasi berjalan secara 

integrative dan kooperatif sehingga para pihak bisa 

mencari pilihan opsi banyak penyelesaian masalah 

5. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencari dan 

menyepakati kriteria obyektif yang sulit terealisasi dalam 

proses negosiasi antara kedua belah pihak saja 

Negosiasi dilakukan sebagai awal dari penyelesaikan 

sengketa. Apabila negosiasi antara kedua belah pihak gagal, 

maka negosiasi bisa ditingkatkan menjadi mediasi, yaitu 

negosiasi difasilitasi pihak ketiga. Jadi pada dasarnya 

mediasi berintikan negosiasi sehingga pemahaman terhadap 

negosiasi menjadi prasyarat bagi pemahaman tentang 

mediasi. Sebaliknya, ada saat dimana negosiasi semata, 
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tanpa adanya pihak ketiga yang memfasilitasi, tidak banyak 

membantu penyelesaian sengketa atau konflik. 

Negosiasi semakin popular teori dan praktiknya 

diantara pelaku dan pengguna alternative disite resolution 

(ADR). Hal itu mengisyarakatkan adanya revitalisasi 

negosiasi untuk upaya-upaya perdamaian. Revitalisasi 

dilakukan karena negosiasi pada dasarnya telah dilakukan 

oleh semua orang dalam berbagai kesempatan sebagai 

sebuah praktek yang tidak terkonseptualisasikan.  

Revitalisasi menjadikan negosiasi sebagai praktek yang 

berbasis konsep dan sekaligus memungkinkan 

pengembangan visi, pendekatan maupun tekhnik-

tekhniknya. Negosiasi menjadi pilihan pertama dalam 

resolusi konflik karena negosiasi masih melokalisir 

permasalahan hanya kepada para pihak dan mendorong 

para pihak untuk mencari solusi bersama dengan pihak 

lainnya. 

Perkembangan konseptualisasi negosiasi melahirkan 

model-model negosiasi yaitu kompetitif, kompromistis, dan 

integratif. Namun karena negosiasi kompetitif dan 

kompromistis sama-sama berbasis posisi, maka secara 

umum mediasi dikategorikan menjadi dua, yaitu berbasis 

posisi (distributif) dan berbasis interest atau negosiasi 

problem solving yang lebih dikenal dengan sebutan 

negosiasi integratif.  

Masing-masing model negosiasi memiliki kelebihan 

dan kelemahan masing-masing. Secara umum, baik negosiasi 

integratif maupun kompetitif ada kalanya harus difasilitasi 

oleh pihak ketiga. Pada saat itulah negosiasi menjadi 

mediasi. Meskipun mediasi berisi negosiasi, keberadaan 

pihak ketiga sangat menentukan karakteristik mediasi yang 
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membuat mediasi menjadi ADR yang semakin diminati saat 

ini (Fanani, 2015). 

I. Pandangan Islam tentang Negosiasi  

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi 

terakhir yaitu Baginda Rasulullah Muhammad saw. Dalam 

Islam, segala sesuatunya berpatokan pada Al-Quran sebagai 

Kalamullah dan Al-Hadits yang berisi Sabda Rasulullah saw. 

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, telah tertulis 

dalam Al-Quran tanpa terkecuali. Sama halnya dengan 

aturan main dalam bernegosiasi. Tentu kita masih 

mengingat kisah sebab turunnya Surah Al-Kaafirun yang 

merupakan jawaban atas alih-alih perdamaian kaum Musyik 

dengan Baginda Rasulullah. 

Seorang ulama Hadits, ‘Abd al-Razzaq meriwayatkan 

bahwa kaum Musyrik Mekkah mengajak Nabi berkompromi 

untuk mengikuti agama mereka selama satu tahun. 

Kemudian, di tahun berikutnya, mereka mengikuti agama 

Beliau selama satu tahun pula. Sementara itu, Ibnu Hatim 

meriwayatkan bahwa empat tokoh kaum Musyrik Mekkahal- 

Walid bin Mughirah, al-Ashi bin Wa’il, al-Aswad bin al-

Muththalib dan umayyah bin Khalaf– menawarkan kepada 

Nabi Muhammad saw. “Ya Muhammad! Mari kita berdamai. 

Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi 

engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang 

kami sembah, dan di alam segala urusan di negeri kita ini, 

engkau turut serta bersama kami.”  

Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada 

baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah 

kami merasakannya dengan engkau. “Dan jika pegangan 

kami ini yang lebih benar daripada apa yang engkau serukan 

itu maka engkau pun telah bersama merasakannya dengan 
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kami, sama mengambil bahagian padanya,” inilah usulan 

yang mereka kemukakan. Tak berapa lama setelah mereka 

mengemukakan usul ini, turunlah ayat ini, QS Al-

Kafirun/109:1-6, 

َها الْٰكِفُرْوَنۙ ََلٓ اَْعُبُد َما َتْعُبُدْوَنۙ َوََلٓ اَنُْتْم ٰعبُِدْوَن َمآ اَْعُبُدُۚ   قُْل يٰٓاَيُّ
دِْيُنُكْم  لَُكْم  اَْعُبُدۗ  َمآ  ٰعبُِدْوَن  اَنُْتْم  َوََلٓ  ْمۙ  َعَبْدتُّ ا  مذ ََعبٌِد  اَنَا۠  َوََلٓ 

 َِࣖوِِلَ دِيِْن 
“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku 
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu 
bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan 
kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku 
sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat kedua berarti 

menafikkan perbuatan. Ayat ketiga mengartikan 

persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan 

atau digabungkan.  Ayat keempat dan kelima menegaskan 

perbedaan bahwa kaum Musyrik menyembah selain Allah 

swt sedangkan Nabi Muhammad saw menyembah Allah swt. 

Dan ayat keenam menegaskan jika sekali-kali tidaklah dapat 

mengkompromikan soal akidah. 

Dari keterangan ayat di atas, maka Islam mengingatkan 

bahwa tidak semua hal dapat dinegosiasikan atau 

dikompromikan. Contohnya soal Akidah, merupakan hal 

mutlak yang tidak bisa ditawar dan ditukarkan. Bukan 

berarti dalam Islam tidak mengenal negosiasi, telah banyak 

jenis perjanjian yang dikisahkan dalam agama Islam. 

Masih ingatkah kita tentang kisah saat Abrahah dari 

Yaman ingin menyerang Mekkah dan menghancurkan 
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Ka’bah. Saat itu Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang 

memerintah tanah suci Mekkah. Disaat berembus kabar jika 

Abrahah dan bala tentaranya beserta seekor gajah sedang 

menuju Mekkah, Khalifah Abu Bakar memikirkan cara untuk 

menyelamatkan kaum Muslim dan Ka’bah saat itu. Ia 

menyadari dan percaya jika Allah tidak akan membiarkan 

rumah-Nya (Ka’bah) hancur. Beranjak dari kepercayaan 

itulah, Khalifah Abu Bakar hanya memikirkan bagaimana 

membuat kaum Muslim terjaga dari serangan.  

Ketika rombongan Abrahah telah sampai di Mekkah, 

Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menemuinya dan 

mengajaknya berdialog. Dalam dialognya, Khalifah Abu 

Bakar meminta agar Abrahah tidak menyakiti penduduk 

Mekkah dan tidak mengambil satu benda atau satu hal pun 

milik penduduk Mekkah. Abrahah menyetujui permintaan 

Khalifah Abu Bakar jika ia tidak dihalangi menghancurkan 

Ka’bah. Khalifah Abu Bakar pun menjawab jika Ka’bah punya 

penjaganya sendiri yaitu Allah swt yang tidak akan 

membiarkan rumah-Nya hancur. 

Dari dialog tersebut, muncul suatu kesepakatan yaitu 

Abrahah tidak akan dihalangi masuk ke Mekkah dan 

menghancurkan Ka’bah asalkan ia tidak menyakiti kaum 

Muslim dan tidak mengambil satu benda pun milik kaum 

Muslim. Ketika Abrahah memerintahkan gajahnya untuk 

menginjak Ka’bah, tampaklah kekuasaan Allah swt, sehingga 

gajah tersebut tidak ingin menuruti perintah Abrahah. Dan 

seketika datang segerombolan burung Ababil melontakan 

batu kepada Abrahah dan pasukannya.  

Dari kisah diatas, dapat diperoleh gambaran jika dalam 

mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, Khalifah Abu 

Bakar tetap percaya kepada Allah swt akan menolongnya. Ia 

memikirkan hal apa yang paling penting dia selamatkan. 
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Karena ia percaya Allah swt akan menjaga Ka’bah, maka ia 

memilih untuk memikirkan cara menyelamatkan penduduk 

Mekkah. Oleh karena itu, ia melakukan negosiasi yang 

bertujuan untuk menyelamatkan penduduk Mekkah. 

KESIMPULAN: 

1. Negoisasi dapat didefiniskan sebagai proses untuk 

menyelesaikan perbedaan dalam tujuan yang muncul dari 

minat dan perspektif yang berbeda. Negosiasi layak 

dilakukan karena para pihak tidak hanya berbeda tetapi 

juga berbagi. 

2. Negoisasi memiliki fungsi yaitu membantu para pihak 

untuk berkomunikasi, memenuhi kebutuhan, mencari 

solusi, dan memfasilitasi proses pemberdayaan diri. 

3. Model-model negoisasi yaitu negoisasi kompetitif, 

kompromistis, dan negoisasi integratif. 

4. Langkah-langkah negoisasi yaitu mengasosiasikan 

prosedur, menggunakan taktik problem solving, 

melakukan penggalian interest, mendefiniskan masalah, 

pembatasan pilihan solusi, 

5. Proses negoisasi dalam manajemen konflik yaitu dimulai 

dari tahap pra negosiasi, terdiri dari penilaian dan 

prioritas masalah, sekilas kepentingan bersama atau 

perbedaan tujuan serta identifikasi yang dapat diterima 

secara minimal kesepakatan. Definisi bersama tentang 

masalah mengembangkan ruang untuk diskusi lebih 

lanjut. Membingkai agenda utama dengan tepat 

berkontribusi lebih mendalam diskusi secara formal 

negosiasi.  

6.  Peran negosiasi dalam manajemen konflik dimulai dari 

tahap sebelum negosiasi dimulai yaitu mengidentifikasi 

masalah, sampai pada proses negosiasi dimulai yaitu 

sesuai dengan prosedur pelaksanaan negosiasi.  
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7. Kekurangan negosiasi yaitu menghaarpkan semua pihak 

untuk terbuka mengemukakan alasannya, dan juga dalam 

proses negosiasi Ketika para pihak dihadapkan untuk 

membuat solusi dengan krteria objektif, sebagaimana 

idealisme negosiasi integratif, kenyataannya tidak 

semudah itu untuk dilaksanakan karena para pihakpun 

harus menegosiasikan secara distributive pembuatan 

standar tersebut. 

8. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh negosiasi pada 

perkembangannya ditutupi dan disempurnakan melalui 

mediasi. Mediasi diartikan sebagai negosiasi yang 

difasilitasi sehingga ada pihak ketiga yang membantu 

jalannya negosiasi. Kebutuhan terhadap pihak ketiga 

tersebut terjadi karena ada situasi-situasi dimana 

negosiasi tidak mungkin diteruskan. Jadi, secara 

fungsinya negosiasi dan mediasi adalah hal yang saling 

bersangkutan. 
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BAB VI 
 
 
 
 
 

MEDIASI 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai latar 

belakang sejarah mediasi, prinsip mediasi, deskripsi 

peran mediator, tujuan mediasi, fase dan langkah 

mediasi, mengetahui penilaian mediasi dan mengetahui 

trend mediasi. 

Tujuan: 

a. Untuk mengetahui definisi mediasi 

b. Untuk mengetahui latar belakang sejarah mediasi 

c. Untuk mengetahui prinsip mediasi 

d. Untuk mengetahui deskripsi peran mediator 

e. Untuk mengetahui tujuan mediasi 

f. Untuk mengetahui fase dan langkah mediasi 

g. Untuk mengetahui penilaian mediasi 

h. Untuk mengetahui trend mediasi 

D 



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

152 

 

A. Defenisi Mediasi 

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator. Mediasi itu sendiri dapat 

dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar 

pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah 

mempunyai sertifikat mediator. Dengan ditetapkannya 

peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) 

No 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dimana di dalam Konsideran Perma No 01 

Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi merupakan 

salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih 

besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian 

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 

2. Folberg & Taylor (1986), berpendapat mediasi adalah 

suatu proses dimana para pihak dengan bantuan 

seseorang atau beberapa orang, secara sistematis 

menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk 

mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan mereka. 

3. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau 

negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak 

berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak 

yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara 

sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang 

disengketakan.i 

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya 

penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan 

bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak 

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi 
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menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara 

pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar 

pendapat untuk tercapainya mufakat. 

B. Latar Belakang Sejarah Mediasi  

Landau et al (1987), melaporkan bahwa di Tiongkok, 

Jepang dan Afrika orang juga menggunakan mediasi 

memecahkan konflik lainnya dari dalam negeri, terutama 

sengketa antara tetangga.  Setelah pengembangan negara, 

diplomat adalah orang-orang untuk campur tangan dalam 

sosial konflik, memodifikasi konflik kepentingan saling 

bertentangan dan berbagi informasi berharga bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam perselisihan.  

Bergerak maju dalam sejarah, proses lain yang mirip 

dengan mediasi barat modern dapat ditemukan: 'pengadilan 

air’ (Tribunal de las Aguas) di Spanyol, kota-kota tertentu di 

Amerika Latin, seperti desa Ralua di Meksiko, tempat 

seorang hakim membantu para pihak membuat keputusan 

berdasarkan konsensus, dan orang-orang di Melanesia 

(Oseania), dimana seorang penasihat dan komite bertemu 

secara teratur dan menganalisis perselisihan di masyarakat.  

Pada 1960-an bahwa praktik alternatif ini 

menunjukkan pertumbuhan substantif di AS, Inggris dan 

Kanada. Pada tingkat lokal, pusat-pusat keadilan masyarakat 

yang menawarkan layanan mediasi gratis atau penyebaran 

biaya minimum. Mediasi juga diterapkan di sekolah dan 

lembaga pendidikan tinggi, dan peradilan pidana 

menggunakannya untuk menyelesaikan sengketa di penjara, 

terutama dalam kasus kerusuhan dengan sandera (Spanyol, 

AS). Di koloni Amerika dan AS, mediasi memiliki sejarahnya 

sendiri.  
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Mediasi berkembang pesat di AS, Resolusi konflik 

keluarga, Sistem hukum dan praktisi individual menawarkan 

mediasi layanan untuk kasus hak asuh anak, perceraian, 

konflik orangtua-anak, adopsi dan hak asuh orangtua, 

kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kesepakatan 

yang dihasilkan lebih sesuai untuk kasus-kasus ini; 

pengalaman menunjukkan bahwa perjanjian ini dihormati 

lebih lama dari yang diperintahkan pengadilan. 

Evolusi global yang diamati dalam implementasi 

sistem mediasi dipicu dari cara tradisional - pengadilan - dan 

perubahan sosiokultural, yang mendikte bahwa individu 

dalam litigasi mengklaim protagonisme yang lebih besar 

dalam proses. Pada abad kedua puluh, mediasi memainkan 

peran penting dalam konflik internasional. 

C. Prinsip-Prinsip Mediasi 

1. Prinsip kesukarelaan para pihak (Voluntary Principle), 

mediasi adalah metode yang didasarkan pada kemauan 

para pihak untuk berunding untuk mencari solusi untuk 

kepentingan bersama tanpa adanya paksaan, ancaman 

atau tekanan dari para pihak. 

2. Prinsip penentuan diri sendiri (Self Determination 

Principle), yaitu terkait dengan prinsip kesukarelaan, 

berdasarkan prinsip ini para pihak bebas menentukan 

kemauannya. Pihak tersebut bisa kapan saja 

mengundurkan diri dari proses mediasi walaupun 

prosedur bisa diwajibkan untuk ditempuh, namun hakim 

atau mediator tidak bisa menekan para pihak untuk tetap 

berada dalam proses mediasi, apalagi sampai memaksa 

mereka untuk menghasilkan atau menyetujui 

kesepakatan damai. 

3. Prinsip kerahasiaan (Confidentiality Principle), dengan 

kata lain proses mediasi bersifat rahasia, dimana semua 
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informasi hanya diketahui para pihak dan mediator. 

Tidak boleh menggunakan semua informasi ini, dan 

mediator dilarang menjadi saksi selama persidangan. 

4. Prinsip itikad baik (Good Faith Principle), dengan kata 

lain, kesediaan para pihak untuk melakukan mediasi tidak 

boleh membuang waktu atau menggunakan 

kepentingannya sendiri untuk mencari solusi yang 

menguntungkan semua pihak. (win-win solution). 

5. Prinsip penentuan aturan main (Ground Rule Principle), 

dengan bantuan mediator, para pihak harus merumuskan, 

menyetujui dan menaati aturan main sebelum memulai 

proses mediasi agar dapat beroperasi secara konstruktif 

dan mencapai hasil yang diharapkan. 

6. Prinsip/prosedur pertemuan terpisah (Private Meetings 

Principle atau Procedure), dalam menghadapi situasi 

tertentu, seperti negosiasi yang menemui jalan buntu, 

tingkat kelegaan emosional yang tinggi dan alasan terkait 

lainnya, mediator dan para pihak dapat dan memiliki hak 

untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu 

pihak (tim inti). 

 Mediasi medis menyoroti pada tiga hal yaitu: 1) 

kesulitan dalam berkomunikasi di bawah tekanan, 2) 

kebutuhan untuk menemukan seseorang yang disalahkan 

ketika terjadi kesalahan, 3) memecah belah perasaan diri 

oleh orang yang awam terhadap professional kesehatan. 

Layanan kesehatan nasional memperkenalkan prosedur 

pengaduan sejak April 1996. Otoritas kesehatan 

mengharuskan untuk setiap unit pelayanan menyediakan 

layanan konsiliasi yang dapat digunakan oeh pasien dan 

layanan kesehatan keluarga dalam perawatan primer, 

dokter praktek umum, dokter praktek gigi, dokter spesialis 

dan tenaga kesehatan lainnya.  
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 Dalam bidang perawatan primer terdapat prosedur 

pengaduan yang bertujuan untuk menyelesaikan keluhan 

ditingkat praktik oleh seseorang yang biasanya adalah 

manager pelayanan yang ada diunit pelayanan kesehatan 

tersebut. Keluhan dapat berupa aspek apapun dari layanan 

yang disediakan oleh siapapun yang bekerja dalam praktek 

dan tidak terbatas pada dokter. Otoritas kesehatan dapat 

berkontribusi dalamproses resolusi konflik yang bersifat 

lokal dengan menawarkan prosedur dan akses ke mediator.  

D. Deskripsi Peran Mediator  

Secara sederhana, seorang mediator adalah orang yang 

menempatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk 

melayani pihak yang berkonflik secara sukarela dan bersifat 

rahasia yang hasilnya akan berimbang. Kekuatan Seorang 

mediator adalah berbeda dari hakim. Seorang hakim 

memutuskan hasil dan keputusannya adalah ikatan, 

bertentangan dengan mediator, yang tidak membuat 

keputusan. Ini adalah atribut penting mediasi, tetapi juga 

aspek yang paling rentan. Di antara risiko yang 

ditimbulkannya, ada kemungkinan dari satu pihak 

mendorong pihak lain, atau menggunakan informasi palsu 

untuk mendorong pihak yang tertipu menjadi penyelesaian 

yang tidak adil. Williams (1993) menyebut kemungkinan ini 

'interaksi strategis', dan membandingkannya dengan tipu 

daya dalam permainan seperti poker. Untuk menghadapi 

risiko ini, sangat penting bagi mediator untuk tetap aktif dan 

waspada, memeriksa kebenaran informasi yang diberikan 

untuk menghindari penipuan yang dapat dicegah. 

Dalam proses mediasi, mediator mendorong pihak 

yang berselisih untuk fokus pada masalah dengan manfaat 

agar masalah yang terjadi lebih mudah teridentifikasi. 

Mediator mengidentifikasi kesamaan di antara pihak yang 
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berselisih dan membantu mereka untuk mencari solusi. 

Mediasi adalah proses rahasia yang memungkinkan orang 

untuk berbicara tanpa ketakutan bahwa apa yang mereka 

katakan akan dijadikan barang bukti untuk menentang pihak 

lain. Mediasi lebih cenderung menggali pada akar masalah.  

E. Tujuan Mediasi  

Fisher dan Ury (1981), dan cendekiawan Harvard 

lainnya, berbicara tentang pemecahan masalah bersama 

untuk mencapai penyelesaian win-win atau solusi integratif. 

Sayangnya, itu tidak selalu memungkinkan. Tanggal, 

tenggang waktu, sumber daya yang langka, perbedaan 

kebutuhan, dan masalah-masalah terutama emosional 

bahwa perasaan seperti kebencian mencegah mencapai 

kesepakatan. 

Landau et al (1987), menyebutkan 'tujuan mediator' 

sebagai ciri khas mediasi adalah: 

1. Untuk mengembangkan kepercayaan dan kerja sama 

antara para pihak, sehingga mereka dapat berbagi tugas 

dan informasi yang relevan.  

2. Untuk meningkatkan komunikasi antara para pihak atau 

dengan kata lain, untuk memahami perasaan mitra 

mereka, dan berbagi dalam pengambilan keputusan.  

3. Untuk memastikan semua pihak terkait perspektif 

mereka akan didengar, dan karenanya, membuat mereka 

merasa diperlakukan dengan adil.  

4. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik , sehingga 

mereka yang memiliki hubungan dekat dengan kedua 

belah pihak tidak terlibat dalam konflik kesetiaan.  

5. Untuk membantu para pihak menghargai informasi yang 

relevan, untuk membuat keputusan berdasarkan data 
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yang ada, setelah mempertimbangkan alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang sama.  

6. Untuk mendukung kerahasiaan, sementara 

mengembangkan resolusi sukarela untuk konflik. 

7. Untuk mencapai kesepakatan yang wajar dan adil, tidak 

seperti apa yang biasanya terjadi di pengadilan 

Pentingnya peran mediator menjadi lebih besar ketika 

negosiasi menemukan hambatan atau mencapai jalan buntu. 

Mediator harus menjamin lingkungan yang menguntungkan 

untuk negosiasi, memungkinkan para pihak untuk 

melakukannya. Dengarkan dan pahami diri mereka sendiri 

dan satu sama lain; mengakui dan menghargai kepentingan 

dan kebutuhan mereka sendiri, dan mengaturnya sesuai 

kepentingan; dan membangun - bersama dengan mediator, 

opsi yang memungkinkan mereka mencapai adil, layak dan 

perjanjian akan bertahan lama dan fleksibel untuk 

mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian masa depan. 

Mediator memasuki konflik sebagai pihak ketiga, 

apakah diundang atau tidak, dan dia harus tahu bahwa 

tugasnya adalah membantu para pihak, menghormati tujuan 

dan kebutuhan mereka, dan berusaha untuk menghasilkan 

dialog berdasarkan pada gagasan bahwa: 

1) Kita semua adalah bagian dari umat manusia, di mana 

kita bersatu dalam perspektif, ada tanggung jawab untuk 

mengurangi kekerasan dan kehancuran.  

2) Mediator independen tidak menyembunyikan informasi 

atau memiliki agenda tersembunyi. Dia tidak 

menggunakan ancaman, hukuman, penghargaan atau janji 

untuk membuat pihak untuk menyerah. Hanya permainan 

yang adil yang diterima.  
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3) Mediator membawa pengetahuan umum, keterampilan, 

empati, tanpa kekerasan, kreativitas, kasih sayang, dan 

kegigihan dalam penanganan konflik.  

4) Sangat penting bagi mediator untuk mau belajar tentang 

para pihak dan berbicara dengan mereka, bertukar 

pengetahuan umum dan lokal. Dia perlu tahu, memahami, 

memahami dan menjelajahi konflik, untuk membantu 

para pihak dalam resolusi itu. 

Pihak ketiga ini seharusnya tidak membatasi 

pekerjaannya pada analisis situasi, prediksi, dan/atau untuk 

berbicara dan menulis. Tugas mediator didasarkan pada 

self-reflection. Untuk menjelajahi diri sendiri. Galtung 

menyarankan sepuluh item berikut, yang mencakup 

kemungkinan pertanyaan, dan telah direproduksi: 

1) Motivasi:  

Mengapa saya melakukan pekerjaan ini? Untuk 

mereka? Untuk saya? Untuk mendapat promosi? Ketenaran? 

Reputasi? Pengalaman? rasa ingin tahu? 

2) Pengetahuan umum:  

Apakah saya tahu konflik dan budaya lokal secara 

mendalam? Apakah saya punya dan memanfaatkan akal 

sehat? 

3) Pengetahuan lokal spesifik:  

Apakah saya memiliki informasi yang cukup untuk 

membuat baik, relevan dan pertanyaan yang bermanfaat, 

atau apakah saya hanya ingin memahami aspek-aspek 

tertentu? Kami sedang berusaha mengerti jika pekerja itu 

tidak memihak, dan benar-benar ingin belajar. 
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4) Keterampilan:  

Apakah saya memiliki keterampilan yang cukup untuk 

membuat diri saya jelas? Untuk memahami orang lain? 

Untuk mendengarkan (termasuk diam)? Apakah saya 

cenderung memaksakan pikiran saya? Apakah saya memiliki 

selera humor? Apakah saya optimis? 

5) Empati:  

Apakah saya dewasa dan cukup peka untuk memahami 

yang lain secara damai dan cara yang tidak bias? 

6) Tanpa kekerasan:  

Apakah saya orang yang tanpa kekerasan dalam 

tindakan, perkataan dan pemikiran? Apakah saya mudah 

kehilangan pikiran? Apakah saya kasar secara verbal? Dalam 

tata krama saya? Apakah saya pikir tidak apa-apa untuk 

tidak setuju? 

7) Kreativitas: 

Dapatkah saya terlepas dari masalah dan 

memproyeksikan masa depan yang positif? Apakah saya 

menemukan itu menarik untuk menantang logika? Dapatkah 

saya memahami aspek positif dan penyembuhan dari 

konflik? Apakah saya suka dan menikmati temuan asli dan 

solusi berbeda? 

8) Compassion:  

Apakah saya sensitif terhadap orang lain atau mereka 

obyek belaka padaku? Apakah saya menganggap bahwa itu 

adalah kebaikan untuk mengurus orang lain? Apakah saya 

diatur oleh perilaku individualistis, membiarkan setiap 

orang mengurus masalah mereka sendiri? 
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9) Kegigihan:  

Apakah saya memiliki kapasitas untuk melanjutkan 

meskipun dalam kondisi sulit atau negatif? Saya menjadi 

tidak sabar ketika yang lain tidak mengikuti saran saya? 

10) Proses:  

Apakah saya mengerti bahwa hidup adalah proses 

yang berkelanjutan? Apakah saya mengerti bahwa itu tidak 

benar? linier? Apakah saya berusaha memperluas 

pengetahuan dan perasaan saya? Apakah saya menganggap 

diri saya pintar? 

Tugas mediator sangat kompleks dan menekan; itu 

sebabnya disarankan untuk dimasukkan kebiasaan 

relaksasi, meditasi atau semacam refleksi diri untuk 

memungkinkan dia untuk fokus. Jika seorang mediator ingin 

membantu orang lain, sebelum setiap sesi ia harus bekerja 

sendiri melihat bagaimana prasangka negatif pengaruh dari 

lingkungan lainnya, dan kekuatan atau kelemahan. 

Pengetahuan diri adalah persyaratan dasar untuk bekerja 

sebagai mediator atau pekerja perdamaian. Mengenai 

pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya dari para 

pihak dalam konflik.  

Namun, dalam persyaratannya untuk profile mediator, 

Galtung menganggap bahwa perempuan akan lebih positif 

menjadi mediator karena perempuan kurang terlibat dalam 

situasi kekerasan fisik dan lebih sensitive dan empatik 

tentang kesedihan orang lain. Mengenai usia, akan lebih baik 

untuk mencarinya orang muda, orang yang idealis, atau 

penengah yang lebih tua berpengalaman. Galtung juga 

menyarankan bahwa seorang mediator yang datang dari 

kota-kota kecil cenderung lebih rendah hati, dan juga akan 
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cenderung menyelesaikan masalah tanpa menggunakan 

senjata. 

F. Fase dan Langkah Dalam Mediasi 

Ada beragam fase dari kontak awal hingga diskusi 

perjanjian formal. Secara umum, protokol mediasi 

menampilkan gaya dan formalitas pertemuan. Setelah tahap 

awal kontak, fungsi proses dapat diatur untuk menetapkan 

aturan dasar, mengklarifikasi komunikasi, mendefinisikan 

masalah, dan mengatur agenda.  

Pada tahap pembukaan, menetapkan aturan dasar dan 

menyusun agenda dapat beralih ke diskusi tentang harapan. 

Membuat aturan dasar dapat meminimalkan efek negatif 

dari taktik yang tidak produktif. Menjaga agar proses tetap 

fokus pada masalah adalah penting untuk menyusun 

kerangka kerja untuk mencapai hasil yang dapat diterima.  

Dalam bergeser dari tahap pembukaan ke tahap 

pengembangan proposal, membangun kepercayaan dapat 

muncul dari perubahan persepsi. Tahap awal juga diperumit 

dengan perselisihan tentang perwakilan dan identitas tim 

negosiasi (yang terkait dengan masalah legitimasi). Diskusi 

antara delegasi tingkat rendah lebih cocok untuk 

menyelesaikan perbedaan dalam masalah teknis yang lebih 

banyak. Dalam mediasi yang lebih terstruktur, aturan 

prosedural dapat fokus pada format diskusi. Kemajuan 

negosiasi dalam setiap komite dilaporkan kepada ketua tim 

mediasi.  

Untuk mengelola proses negosiasi komite yang 

kompleks, sekretariat yang mendukung tim mediasi 

memantau kemajuan dalam pengembangan proposal 

melalui kontak rutin dengan ketua komite yang merupakan 

orang luar yang netral.  
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Secara umum, diskusi dapat mulai dari kerangka 

kesepakatan perjanjian sampai kepentingan yang berbeda 

terwakili dalam perjanjian akhir (Stitt, 2004). Evaluasi 

proposal dan kontra-proposal mendorong proses tawar-

menawar dan pertukaran. Dalam bergerak menuju 

kesepakatan, identifikasi kepentingan substantif dan 

prosedural dari para pihak menghasilkan penilaian opsi 

untuk penyelesaian. Kemungkinan kesepakatan 

penyelesaian dapat ditempa dengan mencari proposal yang 

menyeimbangkan pandangan yang diungkapkan tentang 

berbagai masalah.  

Pada tahap perumusan dan penyusunan proposal, para 

mediator dapat mengingatkan para pihak tentang 

konsekuensi dari tidak diselesaikannya dan menekan para 

pihak untuk bersikap fleksibel bersama dengan memberikan 

dan menyaring informasi.  

Perjanjian tentatif dapat dicapai pada masalah tertentu 

jika komitmen akhir harus muncul dari mencapai 

kesepakatan tentang semua masalah lainnya. Masalah yang 

tidak terlalu rumit dapat diselesaikan terlebih dahulu untuk 

mengembangkan suasana pencapaian. Itu memungkinkan 

negosiasi untuk berlanjut sampai semua orang siap untuk 

menerima draf final sebagai kesepakatan. Penyelesaian ini 

dapat diformalkan dengan menetapkan prosedur evaluasi 

dan pemantauan bersamaan dengan penciptaan mekanisme 

penegakan hukum (H.-W. Jeong, 2010). 

G. Penilaian Mediasi 

Dalam penilaian yang paling sederhana, hasil mediasi 

dianggap berhasil jika mengandung konflik dan mencegah 

bentrokan bersenjata. Hasil mediasi dapat dinilai dalam hal 

mencapai kesepakatan atau meningkatkan hubungan yang 
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dapat membuka jalan bagi negosiasi bilateral. Persyaratan 

yang disepakati dengan tergesa-gesa di bawah tekanan 

dapat dibenci atau dibatalkan di masa depan.  

Ketika perjanjian tawar menawar berantakan, 

permusuhan baru terjadi dalam kondisi baru. Berbeda 

dengan kompromi sederhana, akomodasi dapat didasarkan 

pada pemahaman yang lebih dalam. Perasaan keadilan yang 

dirasakan oleh para pihak serta mediator dapat memotivasi 

perubahan yang tahan lama. Para pihak memiliki beragam 

motivasi untuk menerima hasil yang dimediasi. Penerimaan 

atau penolakan dari segi penyelesaian dapat didasarkan 

pada pertimbangan yang beragam konsekuensi. Taruhannya 

adalah reputasi, kekayaan politik, prospek untuk hubungan 

yang berkelanjutan, dukungan sekutu, atau opini publik 

dunia.  

Berbagai mediator memiliki tingkat pengaruh yang 

berbeda atas proses dan hasil, tergantung pada hubungan 

partisan dengan para mediator. Keterampilan dan 

kemampuan mediator cenderung memiliki dampak terbatas 

pada posisi masing-masing pihak jika negosiasi antara lawan 

memerlukan prinsip dan kepentingan yang bertentangan 

secara diametral.  

Para mediator harus mampu mengenali kebutuhan 

pihak berwujud dan tidak berwujud. Dinamika mediasi baru 

mungkin muncul seiring dengan evolusi konflik yang 

mengubah persepsi tentang taruhan. Strategi mediasi 

mungkin perlu disesuaikan dengan situasi konflik yang tidak 

terduga (seperti tip keseimbangan militer).  

Mediasi yang baik adalah adil dan efisien sambil 

meningkatkan iklim hubungan. Keberhasilan atau kegagalan 

mediasi tidak hanya mewakili variabel internal tetapi juga 
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eksternal, mulai dari waktu intervensi hingga perubahan 

dalam lingkungan politik internasional (H.-W. Jeong, 2010). 

Namun dalam proses mediasi, Ada beberapa alternatif 

pilihan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen 

pelayanan kesehatan dalam merespon konflik yang terjadi 

yaitu:  

1. Merujuk kembali keluhan ke layanan praktek yang 

dipermasalahkan, jika upaya yang dilakukan tidak dapat 

menyelesaikan masalah maka akan direkomendasikan 

untuk dilaksanakan konsiliasi 

2. Siapkan sistem independen yang dapat digunakan untuk 

menyelidiki setiap keluhan yang ada dalam hal ini dapat 

dilakukan dengan manajemen handling complain.  

3. Jangan mengambil tindakan lebih lanjut dimana jelas 

semuanya telah dilakukan dan bisa dilakukan dalam 

menyelesaikan konflik yang ada. 

H. Tren dalam Mediasi  

Dalam lingkup mediasi, ada beberapa fokus 

pendekatan, yaitu: 

1. Proses, dalam pendekatan ini fokus pada proses dimana 

mediator mengasumsikan peran memfasilitasi dialog bagi 

pihak yang berkonflik  

2. hasil, atau penyelesaian masalah, pendekatan ini berfokus 

pada hasil dimana mediator akan menemukan solusi dan 

menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama. 

Pendekatan transformatif pendekatan ketiga, atau 

pendekatan transformatif (Bush dan Folger 1994), 

menekankan kapasitas mediasi untuk mempromosikan 

pemberdayaan dan pengakuan. Mediator berorientasi pada 

transformasi fokus mereka dalam upaya untuk 

memungkinkan para pihak untuk mendefisinikan masalah 
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dan memutuskan ketentuan penyelesaian sendiri, serta 

membantu para pihak untuk lebih memahami masing-

masing perspektif orang lain. efek dari pendekatan ini 

adalah menghindari orientasi direktif dari mediasi berfokus 

pada penyelesaian masalah. Sebuah fakta yang sama 

pentingnya adalah bahwa mediasi transformatif membantu 

pihak mengenali dan manfaat dari peluang pertumbuhan 

moral yang melekat pada konflik. 

Contoh Kasus dengan Kebijakan Mediasi pada Pasien 

Emergensi yang Tidak Diberikan Pertolongan Pertama 

Tn. A yang merupakan warga desa Labokong 

Kecamatan Donri-Donri Sulawesi Selatan meninggal dunia di 

salah satu Rumah Sakit umum daerah di Kabupaten 

Soppeng, kematian pasien dikarenakan mengalami sesak 

napas, keluarga pasien menduga kematian keluarganya 

karena kelalaian dokter yang menangani sedangkan dokter 

yang menangani Tn. A memberikan alasan bahwa pasien 

tersebut tidak kritis sehingga tidak memberikan 

penanganan. 

Pada kasus di atas dokter yang menangani Tn A bisa 

terjerat tindak pidana dikarenakan kelalaian bukan 

malpraktek karena pada saat melakukan pemeriksaan tidak 

dilakukan dengan benar yang mengakibatkan pasien tidak 

ditangani dengan baik dan benar padahal kasus tersebut 

merupakan kasus gawat darurat (emergency) yang 

keadaannya perlu ada evaluasi terus menerus. Tindakan 

yang dilakukan oleh pihak dokter dapat dikenakan sanksi 

pidana paling lama 5 tahun penjara dan minimal 1 tahun 

penjara serta jabatan sebagai dokter dicabut dan hukum 

pidana ditambah sepertiga karena menduduki jabatan 

sebagaimana termuat dalam KUHP pasal 350 jo Pasal 36.  
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Namun, sebelum hukuman ditetapkan perlu 

dilakukannya tindakan mediasi agar tercapainya keadilan di 

antara kedua belah pihak. Di Indonesia dalam penyelesaian 

kasus kegawatdaruratan sesuai kasus diatas yang dimana 

tidak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien dengan 

keadaan emergensi dapat diselesaikan oleh Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), 

dimana MKDKI yang mengajukan tuntutan kepada 

pengadilan namun sebelum pengajuan tuntutan ke 

pengadilan perdata dan pidana dilakukan terlebih dahulu 

penyelesaian secara non litigasi dengan melakukan analisis 

kasus apabila ditemukan hal yang terindikasi kesalahan 

dilakukan oleh pihak pelayanan kesehatan ataupun tidak 

ditemukannya kesepakatan oleh kedua belah pihak maka 

kasus akan segera di ajukan  ke pengadilan.  

Jika pada saat mediasi dilakukan ditemukan titik 

terang untuk kedua belah pihak maka pihak yang digugat 

terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tindakan 

yang diambil saat menangani pasien dan ucapan permintaan 

maaf kepada keluarga kemudian pemberian kompensasi 

kepada pihak tergugat serta adanya surat pernyataan 

mengenai kesepakatan yang diambil yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak dan pihak penggugat yaitu keluarga 

pasien melakukan pembatalan tuntuntan yang diajukan 

sebelumnya. 

KESIMPULAN: 

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator. Mediasi itu sendiri dapat 

dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar 

pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah 

mempunyai sertifikat mediator. 



Nur Hidayah & Maria Ulfah Ashar 

 

168 

 

2. Prinsip mediasi yaitu prinsip kesukarelaan para pihak, 

prinsip penentuan diri sendiri, prinsip kerahasiaan, 

prinsip itikad baik, penentuan aturan main, prosedur 

pertemuan terpisah,  

3. Deskripsi peran mediator adalah orang yang 

menempatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk 

melayani pihak yang berkonflik secara sukarela dan 

bersifat rahasia yang hasilnya akan berimbang. 

4. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan bentuk 

permasalahan di antara kedua belah pihak dibantu oleh 

seorang mediator sebagai penengah dan penyambung 

dalam proses komunikasi dan hal-hal yang terdapat 

dalam prinsip mediasi. 

5. Dalam fase dan langkah mediasi secara umum, protokol 

mediasi menampilkan gaya dan formalitas pertemuan. 

Setelah tahap awal kontak, fungsi proses dapat diatur 

untuk menetapkan aturan dasar, mengklarifikasi 

komunikasi, mendefinisikan masalah, dan mengatur 

agenda.  

6. Penilaian mediasi yang paling sederhana, hasil mediasi 

dianggap berhasil jika mengandung konflik dan mencegah 

bentrokan bersenjata. Hasil mediasi dapat dinilai dalam 

hal mencapai kesepakatan atau meningkatkan hubungan 

yang dapat membuka jalan bagi negosiasi bilateral. 
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BAB VII 
 

 

 

 

 

KONFLIK DALAM PELAYANAN 

KESEHATAN 

 

alam bab ini, akan membahas mengenai konflik 

dalam pelayanan kesehatan , didalamnya meliputi 

pelayanan kesehatan, masalah pelayanan, konflik 

yang terjadi di pelayanan,  pengaruh stres kerja dalam 

pelayanan kesehatan dan pengaruh kinerja tenagan 

kesehatan terhadap pelayanan kesehatan. 

Tujuan:  

a. Untuk mengidentifikasi pelayanan kesehatan  

b. Untuk mengetahui masalah pelayanan kesehatan 

c. Untuk mengetahui konflik yang terjadi di pelayanan 

kesehatan  

D 
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d. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja dalam 

pelayanan kesehatan  

e. Untuk mengetahui pengaruh kinerja tenaga kesehatan 

terhadap pelayanan kesehatan 

A. Pelayanan Kesehatan 

Kini pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di 

masyarakat semakin berkembang dan semakin modern. 

Tidak hanya pelayanan yang diberikan yang semakin 

membaik tetapi sarana prasarana yang digunakan semakin 

canggih dan modern. Di era modern sekarang ini, pelayanan 

kesehatan juga mengikuti trend global,  tidak ketinggalan 

dalam pemanfaatan teknologi pelayanan kesehatan, baik di 

rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan di masyarkat 

(puskesmas, posyandu, dan lain-lain) seperti telenursing, 

telemedika, dan lain-lain.  Perkembangan pelayanan 

kesehatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi 

wilayah pedesaan juga mengalami peningkatan 

perkembangan, kini banyak wilayah pedesaan yang telah 

memiliki puskesmas dan pustu (Puskesmas Pembantu). 

Perkembangan seperti ini sangat membawa manfaat untuk 

pasien maupun tenaga kesehatan. Kemudahan mengakses 

layanan kesehatan membuat pemberian pelayanan semakin 

optimal, cepat dan tanpa menguras banyak waktu . 

(Sudarma, 2008) 

Rumah sakit modern telah difasilitasi oleh pemerintah, 

swasta maupun pihak-pihak asing dalam pemenuhan 

fasilitas dan peralatan rumah sakit. Rumah sakit memliki 

banyak pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan 

umum, persalinan, pelayanan yang spesifik seperti 

pelayanan ibu dan anak, dan penyakt tertentu.  Jumlah 

tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, dokter spesialis, 

bidan, ahli gizi, farmasi, dan lain-lain. Telah mengalami 

peningkatan mutu dan kualitas. Universitas, institusi, 
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sekolah tinggi, dan akademik tidak berhenti menghasilkan 

SDM bidang kesehatan, yang profesional dan memiliki 

kemampuan soft skill dan hard skill. (Sudarma, 2008) 

Pemerintah meningkatkan mutu dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. 

Terutama Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi 

yang lain tak henti-hentinya membuat kebijakan dan 

program-program dalam meningkatkan sistem pelayanan 

kesehatan. Penting perhatian dari pemerintah sebagai 

pemberi kebijakan. Apabila kebijakan yang diberlakukan itu 

bermutu maka akan tercipta pelayanan yang bermutu. 

(Sudarma, 2008) 

B. Masalah Pelayanan  

Melihat semakin berkembangnya pelayanan kesehatan 

dari berbagi sektor seperti kemajuan dalam sarana dan 

prasarana, SDM, dan kebijakan serta program-program 

pemerintah, maka semakin berkembang dan banyak pula 

masalah dan konflik yang muncul. Ini menjadi perhatian bagi 

kita semua khususnya tenaga kesehatan yang memberikan 

pelayanan kepada pasien maupun masyarakat, baik yang 

sehat maupun yang sakit.  

Menurut (Sudarma, 2008) Ada berbagai problem  yang 

muncul dalam sistem pelayanan kesehatan yaitu: 

1. Kesenjangan dalam pelayanan kesehatan 

Walaupun kini pelayanan kesehatan semakin 

berkembang, akan tetapi belum bisa dipungkiri ada saja 

masalah kesenjangan. Kini mungkin semakin berkembang 

dalam hal sarana dan prasarana, tetapi kesenjangan tetap 

ada. Kesenjangan ini meliputi: 
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a) Masalah akses  

Masih adanya perbedaan pemberian pelayanan 

kesehatan di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan 

lainnya. Ini menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan bahwa 

dalam memberikan pelayanan tidak boleh memandang bulu, 

status sosial dan jabatan. Adanya kelompok-kelompok yang 

diberikan pelayanan kesehatan yang mereka inginkan karna 

adanya alasan ataupun faktor-faktor lain sehingga 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Tapi tidak 

sedikit pula kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang sama. Salah satu faktor 

pemberian perawatan kesehatan yang belum maksimal 

dikarenakan akses fasilitas kesehatan yang kurang 

terjangkau oleh masyarakat. Ketidakmerataan penyediaan 

fasilitas kesehatan diwilayah Indonesia terbukti dengan 

masih banyaknya wilayah dipelosok yang sulit menjangkau 

pelayanan kesehatan di daerahnya karena jarak tempuh 

yang jauh dan tidak adanya transportasi untuk menjangkau 

puskesmas ataupun rumah sakit. 

b) Masalah perlakuan  

Masih sulit dihindarkan bahwa masih ada 

ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi di pelayanan. 

Ini menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan untuk 

memberikan perawatan dan pengobatan  tanpa membeda-

bedakan  pasien. Adanya pasien yang mendapatkan hak 

istimewa dalam pelayanan, dan tidak sedikit pula terdapat 

pasien yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti 

penelantaran, perlakuan yang sewenang-wenang, dan 

pemberian pelayanan yang kurang dan bahkan dilayani 

hanya sekadarnya atau tidak semestinya. 

Miris ketika melihat tenaga medis membeda-bedakan 

kelompok yang satu dengan kompok yang lainnya dalam hal 
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pemberian pelayanan. Hal ini perlu menjadi perhatian 

khusus bagi tenaga kesehatan agar memberikan perawatan 

kepada pasien dengan ikhlas. Masih adanya perbedaan 

perlakuan kepada pasien tertentu yang dilakukan tenaga 

kesehatan kepada pasien tidak hanya dari segi status sosial 

pasien namun juga terkadang dari penyakit yang diderita. 

Diskriminasi terhadap pasien yang mengidap penyakit yang 

menular khususnya, terjadi karena adanya stigma dari 

tenaga kesehatan mengenai penyakit tersebut yang 

mengakibatkan tindakan yang diberikan tidak memadai 

ataupun cenderung lambat dalam menindak lanjuti tindakan 

perawatan pasien. 

c) Masalah pembiayaan  

Faktor timbulnya kesenjangan yaitu masalah 

pembiayaan. Pelayanan kesehatan biayanya semakin 

meningkat. Ini terjadi karena semakin berkembangnya 

teknologi peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan 

di rumah sakit dan puskesmas menjadikan biaya 

pengobatan dan perawatan  yang diberikan juga semakin 

mahal tidak hanya itu hard skill  dan soft skill  dari tenaga 

kesehatan juga semakin bermutu. Biaya pelayanan semakin 

meningkat, seperti biaya pemeriksaan, konsultasi, obat juga 

melambung tinggi.  

Biaya pelayanan semakin tinggi mengakibatkan orang-

orang yang memiliki finansial yang cukup dan tinggi 

memudahkan mendapatkan pelayanan yang mereka 

inginkan, akan tetapi untuk mereka yang memiliki finansial 

dan keuangan yang kurang atau masyarakat miskin akan 

menyulitkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, 

sehingga semakin menjerit, kecewa, dan tertekan, tidak 

hanya fisiknya yang menderita tetapi psikisnya juga 

terganggu karena memikirkan biaya pengobatan.  
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Akses masyarakat yang dikategorikan kurang mampu 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan memang belum 

bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Adanya program 

bantuan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu 

agar bisa mendapatkan perawatan yang baik belum bisa 

mengcover masyarakat miskin dikarenakan adanya kendala 

dari segi kuota jaminan kesehatan gratis dan kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai informasi tersebut. 

Untuk itu mereka lebih memilih mengabaikan untuk berobat 

karena masalah keuangan. Tidak semua orang memiliki 

finansial yang sama, tetapi setiap orang harus mendapatkan 

pelayanan yang sama. Oleh sebab itu diperlukannya 

peningkatan sistem yang menjamin pembiayaan layanan 

kesehatan. 

2. Konflik dalam pelayanan kesehatan 

Seiring dengan berkembanganya kebijakan serta 

program-program sistem pelayanan kesehatan, semakin 

banyak pula berbagai jenis konflik yang ada. Adapun konflik-

konflik dalam pelayanan kesehatan yaitu: 

1) Konflik internal  

Konflik internal atau ingroup conflict adalah konflik 

yang terjadi pada individu, keluarga atau kelompok. Contoh 

konflik yang terjadi pada individu yaitu saat individu sulit 

untuk memunuhi kebutuhan dasarnya (fisiologi, rasa aman, 

sosial, penghargaan, aktualisasi diri). Contoh konflik pada 

lingkungan keluarga yaitu saat salah satu dari anggota 

keluarga yang membutuhkan pengobatan medis dan 

perawatan akan tetapi terkendala dalam hal biaya 

pengobatan. Sedangkan contoh konflik pada kelompok yaitu 

terjadi antara kelompok A dan B yang bertengkar karna 

kepentingan masing-masing, seperti kelompok perawat yang  
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salah paham dengan kelompok dokter sebab ada sikap dan 

tindakan yang tak disenangi.  

Masih banyak konflik inerternal yang terjadi dalam 

pelayanan kesehatan dan akan terus berkembang 

melahirkan berbagai konfllik yang baru. 

2) Konflik eksternal  

Konflik eksternal atau outgroup conflict, juga 

melibatkan individu, kelompok dan keluarga. Contoh konflik 

eksternal yaitu keluarga dan pasien yang memilih pulang 

dan tidak ingin mendapatkan pelayanan ketika mereka 

merasa tidak mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan 

ataupun mendapat perlakuan yang tidak semestinya seperti 

penelantaran, pengabaian, dan tidak mendapat perhatian 

dari petugas kesehatan ataupun dari pengelola rumah sakit 

dengan berbagai alasan yang tidak bisa mereka terima atau 

tidak jelas. Ketika ini terjadi maka akan memberikan 

pandangan kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini 

memiliki pelayanan yang kurang baik. Sehingga orang-orang 

tidak mau berobat kerumah sakit ini dan orang-orang akan 

lebih memilih mencari rumah sakit yang memiliki pelayanan 

yang terbaik. Bukan hanya pengobatan yang diinginkan 

keluarga pasien tetapi pelayanan salah satu hal yang sangat 

penting mereka terima. Semakin bagus pelayanan rumah 

sakit, semakin banyak orang yang percaya untuk melakukan 

pengobatan di rumah sakit tersebut.  

Selain itu, konflik eksternal yang lain yaitu terjadi 

antara petugas medis dan non medis yang memiliki 

hubungan keterkaitan. Seperti perawat-perawat dan dokter-

dokter yang berdemo di kantor DPRD sebab gajinya yang 

tidak sepadan dan tidak mendapatkan gaji berbulan-bulan. 

Dan selain itu konflik eksternal dapat terjadi pada pengelola 
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rumah sakit dan masyarakat contohnya saat pandemi 

COVID-19 ada masyarakat yang membawa paksa pulang 

mayat pasien karena masyakat merasa dirugikan.  

Masih banyak konflik eksternal yang terjadi dalam 

pelayanan kesehatan dan akan terus berkembang 

melahirkan berbagai konfllik yang baru.  

3) Konflik horizontal  

Konflik horizontal adalah konflik antara individu atau 

antara kelompok di masyarakat atau konflik yang terjadi 

antara petugas kesehatan baik sesama profesi, profesi 

berbeda atau konflik yang terjadi dipusat pelayanan 

kesehatan.  

4) Konflik vertikal  

Konflik vertikal adalah konflik antara kelompok 

masyarakat dan kelompok petugas kesehatan (paramedik, 

petugas medis) atau melibatkan organisasi atau lembaga 

kesehatan. Dan juga konflik vertikal dapat pula pemerintah 

atau pembuat dan pengambil kebijakan dapat terlibat.  

3. Kriminaslisasi dalam pelayanan kesehatan  

Pemberian pelayanan kesehatan dalam sistemnya 

hingga kini masih terdapat berbagai kejanggalan dan 

kejahatan yang dilakukan, oleh sebab itu terdapat istilah 

malpraktik, kejahatan pada profesi, penjualan organ tubuh, 

korupsi, memalsukan obat-obatan, dan lain-lain. Banyak 

kasus yang terjadi di pelayanan terkait kriminalisasi seperti 

adanya oknum tenaga kesehatan yang melakukan hal yang 

tidak sepantasnya kepada pasien, kurangnya kemampuan 

dalam memberikan pelayanan atau pengobatan kepada 

pasien sehingga terjadi malpraktik, dan lain sebagianya.  
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Hal-hal  seperti ini dapat membuat pasien dan keluarga 

merasa kecewa bahkan trauma apabila ada oknum yang 

melakukan tindakan kejahatan pada dirinya. Padahal 

seorang tenaga kesehatan adalah pekerjaan yang mulia 

memiliki tugas yaitu menyehatkan orang sakit dan 

mengurangi rasa sakit yang diderita pasien. Penting seorang 

tenaga kesehatan menjaga citra profesi dan menjaga nama 

baik rumah sakit atau puskesmas ditempat mereka bekerja.  

C. Konflik Yang Terjadi di Pelayanan  

Konflik bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi, 

sebab setiap orang atau kelompok yang terlibat dalam 

konflik tersebut mempunyai asumsi, pendapat dan 

keyakinan yang kuat akan kebenaran pada dirinya. Setiap 

orang yang terlibat dalam konflik mempunyai cara 

tersendiri dalam penyelesaiannya. Setiap orang yang terlibat 

dalam konflik juga memiliki waktu tersendiri untuk 

meredam amarah dan emosinya. Berikut beberapa contoh 

konflik yang terjadi dipelayanan kesehatan.  

1) Konflik antar dokter dan pasien  

Masalah yang muncul antara dokter dan pasien salah 

satunya disebabkan karena perbedaan pengetahuan antara 

pasien dan dokter. Dimana seorang dokter memiliki 

pengetahuan dalam mengobati pasien. Dan pasien adalah 

orang yang membutuhkan pengobatan dari dokter. Akan 

tetapi perbedaan persepsi antara pasien dan dokter 

terkadang muncul. Seperti seorang pasien yang lebih 

percaya akan budaya yang dianutnya sehingga enggan untuk 

mendapatkan pengobatan, pasien yang mencari tau 

penyakitnya memalui internet dan lebih percaya dengan itu 

menyebabkan pasien memiliki perbedaan pendapat dengan 

dokter. Sehingga muncul perbedaan persepsi yang 
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mengakibatkan penolakan pemberian pengobatan. Untuk itu 

penting seorang tenaga kesehatan salah satunya dokter 

memberikan pendidikan kesehatan agar individu tersebut  

dapat memposisikan dirinya sebagai pasien. Sehingga 

terjalin hubungan baik antara dokter dan pasien. Dan posisi 

dokter dan pasien sederajat yang membedakan hanyalah 

dalam konteks hak dan kewajiban.  

Ketika seorang dokter dan pasien tidak memiliki 

kesamaan presepsi pada saat itu, maka tidak akan terjalin 

kerja sama antara mereka. Dimana dokter memberikan 

pengobatan dan pelayanan kesehatan kepada pasien dan 

pasien mendukung dan menerima tindakan pengobatan 

yang diberikan. Apabila seorang pasien dan keluarga tidak 

mendapatkan pelayanan yang tidak diinginkan, pasien 

memiliki hak untuk menegur petugas kesehatan dengan 

bahasa yang baik dan tidak menimbulkan pertengkaran. 

2) Konflik antara perawat dan pasien 

Perawat adalah profesi yang paling dekat dengan 

pasien, karena setiap hari, setiap jam di rumah sakit pasien 

bertemu dengan perawat, perawat akan memantau pasien, 

memeriksa perkembangan kesehatan pasien dan 

memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien setiap saat. 

Untuk itu tidak heran jika terjadi konflik antara pasien dan 

perawat, baik itu karena pasien yang tidak merasa 

mendapatkan pelayanan yang baik dari perawat, ataupun 

perawat yang tidak mendapatkan perlakuan yang pantas 

dari pasien dan keluarga. Perbedaan presepsi juga terkadang 

muncul antara perawat dan pasien.  

Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk 

pelayanan yang profesional dan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan  yang memiliki dasar pengetahuan dan 

keterampilan merawat individu, kelompok, maupun 
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masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit. 

Perawat  adalah pemberi pelayanan  yang menjadi salah satu 

faktor penting dalam pemberian pelayanan, ini menjadi 

indikator penting bagaimana kualitas  suatu intansi dalam 

meberikan pelayanan. Semakin baik perawatan yang 

diberikan maka semakin baik pula citra rumah sakit atau 

puskesmas dimata masyarakat. Perawat adalah profesi 

terbanyak di rumah sakit dan yang paling dekat dengan 

pasien, penderitaan  yang diderita pasien, kesakitan yang di 

rasakan pasien, dan kesengsaraan yang dialami pasien dan  

keluarganya. Perawat sebagai pelaksana pemberian asuhan 

keperawatan harus terampil dalam melakukan pelayanan, 

karena pengetahuan yang dimiliki perawat harus diterapkan 

pada pasien dengan baik agar pasien merasa puasa dengan 

pelayanan yang diberikan. Konflik antara perawat dan 

dokter . 

Perawat dan dokter adalah tenaga kesehatan yang 

terdekat dengan pasien dalam pemeberian pelayanan 

kesehatan pada pasien baik yang berada di rumah sakit 

ataupun di pelayanan kesehatan lainnya sebagai upaya 

penyembuhan dan pemberian edukasi kesehatan. Dokter 

dan perawat adalah profesi yang saling memiliki 

keterkaitan, mereka saling melengkapi satu sama lain. Oleh 

karena itu penting adanya kolaborasi yang baik antara 

dokter dan perawat. Pentingnya kolaborasi antara dua 

profesi ini agar dapat memberikan pelayanan kesehatan 

yang beemutu kepada pasien dan masyarakat. (Anak Agung 

Mahaputri, 2019) 

Akan tetapi, sering terjadi permasalahan antara dua 

profesi ini, salah satunya yaitu perawat menjalankan 

perintah dokter tanpa memperhatikan wewenang yang jelas. 

Wewenang ini berisi sejauh mana perawat dapat 
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memberikan tindakan kepada pasien. Setiap profesi 

kesehatan mempunyai batasan-batasan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan pada pasien dan telah di atur dalam 

undang-undang. (Anak Agung Mahaputri, 2019) 

Kesenjangan relasi kekuasaan dokter dan perawat 

terkait dengan kewenangan antara kedua profesi ini. Sampai 

saat ini dokter masih dianggap sebagai pemengang 

kekuasaan tertinggi, dokter adalah pemilik kewenangan 

pengambilan keputusan dalam penentuan pemberian 

layanan kepada pasien. Dan perawat dianggap sebagai 

pembantu dokter yang membantu keputusan yang diambil 

dokter dalam pemberian pelayanan tersebut. Perawat 

diaggap tidak memiliki kewenangan dan kemandirian dalam 

memutusukan dan memberikan tindakan kepada pasien. 

Untuk menghindari hal-hal seperti itu pentingnya 

kolaboratif dari kedua belah pihak, dan pentingnya 

kesadaran antara  individu pelaku profesi. Kolaborasi yang 

dilakukan antara profesi ini diperlukan agar menciptakan 

tanggung jawab bersama dalam manajemen perawatan 

pasien demi kesembuhan pasien, dengan adanya batasan 

antara tiap-tiap profesi yang didasarkan pada masing-

masing pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya. Tidak 

hanya itu, kesadaran untuk saling menghargai sesama 

tenaga kesehatan juga diperlukan, agar tercipta hubungan 

yang harmonis, kenyamanan kerja antara kedua profesi ini. 

(Sudarma, 2008) 

3) Konflik antara tenaga kesehatan yang lain  

Tidak hanya perawat dan dokter saja yang memiliki 

konflik antar profesi mereka. Akan tetapi tenaga kesehatan 

yang lain bahkan karyawan yang ada di pelayanan bisa 

saling bertikai antara satu sama lain. Tenaga kesahatan 

seperti farmasi, radiologi, laboratorium bisa sangat terjadi di 
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pelayanan. Bukan hanya dokter dan perawat yang saling 

bertikai, akan tetapi tenaga kesehatan yang lain juga 

demikian.  

Tenaga kesehatan harus saling bekerja sama, penting 

memiliki kerja sama tim mulai dari yang memiliki jabatan 

tinggi di rumah sakit tersebut hingga karyawan biasa, mulai 

dari unit bangsal, operasi, dan unit terkecil. Tenaga 

kesahatan yang memliki latar belakang yang beragam 

seperti perbedaan pendidikan, budaya, kebiasaan, usia, jenis 

kelamin, etika dan ideologi dituntut untuk bekerja sama 

saling berkolaborasi karna apabila tidak seperti itu, maka 

beresiko terkadi konflik.  

Konflik tidak hanya terjadi antar berbeda profesi tetapi 

sesama profesi bahkan bisa terjadi konflik. Baik itu karna 

perbedaan pendapat, saling tidak senang dengan satu sama 

lain atau adanya rasa iri satu sama lain. Apabila terjadi 

konflik pada tenaga kesehatan mengakibatkan stres 

meningkat, menjadikan kepuasan dalam menjalankan kerja 

menurun mengakibatkan pelayanan kepada pasien juga ikut 

menurun. Untuk itu perlu setiap individu memiliki 

manajemen konflik yang baik ketika bekerja di pelayanan, 

agar tidak terjadi rasa kelelahan dalam bekerja, dan 

menjadikan kerja sebagai sesuatu yang menyenangkan. 

Ketika seseorang memiliki manajemen konflik yang baik 

pada dirinya maka individu tersebut memiliki 

profesionalisme dalam bekerja. Kerja tim yang baik akan 

berimbas pada pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas. (Lut Fika Daru Azmi, 2020) 

D. Pengaruh Stres Kerja dalam Pelayanan Kesehatan  

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang mempunyai peran dalam upaya 
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meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Pelayanan 

yang diberikan di rumah sakit meliputi pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan bio, psiko, 

sosial, dan spiritual, ini diberikan pada pasien selama 24 jam 

di rumah sakit. Akan tetapi tuntutan kerja diluar batas 

kemampuan individu pada tenaga kesehatan menyebabkan 

stres pada masing-masing individu. Sehingga bedampak 

pada tindakan yang diberikan pada pasien. (Muhammad 

Amin, 2020) 

Perawat adalah profesi yang memiliki resiko tinggi 

terkena stres, sebab perawat mempunyai tugas serta 

tanggung jawab yang tinggi pada keselamatan nyawa 

manusia, 24 jam pasien didampingi dan diberikan asuhan 

keperawatan oleh perawat. Masalah yang biasanya 

dihadapkan oleh perawat yaitu antara lain, peningkatan 

stres pada perawat semakin meningkat karena tuntutan 

untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.  

Seseorang yang mengalami stres cenderung tidak 

produktif, malas, dan tanpa mereka sadari memperlihatkan 

kebodohan mereka, yang akan menyebabkan 

ketersinggungan individu sehingga meningkatkan stres pada 

dirinya. Selain itu mereka yang mengalami stres dalam 

pekerjaan bisa merugikan tempat kerjanya, menurunkan 

citra tempat kerja.  

Stres kerja ialah kondisi dimana adanya ketegangan 

sehingga menciptakan tidak seimbangnya antara fisik dan 

psikologis mereka sehingga akan berpengaruh ke emosi dan 

cara berfikir.  Stres serta konflik yaitu salah satu masalah 

yang bisa saja muncul di pelayanan kesehatan. Hal ini 

disebabkan karena ketidakpuasan petugas 

kesehatan/pegawai rumah sakit terkait apa yang mereka 
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inginkan dan yang diharapkan di dalam lingkungan 

pekerjaan. (Muhammad Amin, 2020) 

Di Indonesia sendiri berdasarkan beberapa penelitian 

faktor stres kerja yang mempengaruhi pelayanan kesehatan 

bisa didapatkan dari berbagai pengaruh jenis-jenis stres 

kerja misalnya sebagai berikut: 

1) Adanya pengaruh beban kerja 

Tuntutan pekerjaan bisa menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya stres individu, ketika seseorang tidak 

melakukan pekerjaanya dengan ikhlas, maka individu tidak 

maksimal dalam memberikan pelayanan. Ketika seorang 

individu mengalami stres maka akan berdampak pada 

kinerjanya. Mereka akan sulit melakukan kolaborasi dengan 

tim lain karena memiliki banyak pikiran dan masalah yang 

dipendam. Dan pada akhirnya seseorang beranggapan 

bahwasanya suatu pekerjaan merupakan sumber dari stres. 

Hasil dari pegaruh beban kerja yang berlebihan bisa 

memberikan efek kelelahan bagi individu. 

2) Adanya pengaruh dari peran ganda 

Peran ganda dalam lingkup pekerjaan sering terjadi 

umumnya pada perempuan dan tidak menutup 

kemungkinan pria pun mengalaminya. Dalam pelayanan 

kesehatan pekerjaan yang identik dengan wanita adalah 

perawat. Perawat memiliki peran yang sangat berpengaruh 

baik di rumah sakit maupun di rumahnya terkhusus bagi 

perawat yang sudah berkeluarga sangat memerlukan 

manajemen waktu, tenaga dan pikiran yang baik karena 

menjalankan dua peran sekaligus.  

Tekanan menjadi ibu rumah tangga yang dituntut 

untuk mengasuh anak dan mengurus suami kadang merasa 

terbebani. Tidak hanya tuntutan sebagai ibu rumah tangga 
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saja tapi tuntutan pekerjaan pun besar, sebab sebagai 

seorang perawat yang dalam pelayanan kesehatan 

perawatlah yang secara intensif bertemu dengan pasien 

sehingga  tidak menutup kemungkinan tuntutan peran 

sebagai ibu rumah tangga yang dirasakan terlalu berat dapat 

memicu kondisi perawat itu sendiri baik dari segi 

emosinalnya maupun sikapnya seperti mudah marah, 

sensitif, dan merasa mudah lelah. Ketika hal itu terjadi 

peluang kinerja yang seharusnya maksimal tidak dapat 

diberikan sebagaimana yang diketahui bahwa kualitas dari 

pelayanan rumah sakit berbanding lurus dengan kinerja 

tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit begitupun 

sebaliknya. Jika peran tersebut tidak dapat dikontrol dengan 

baik akan memunculkan kekhawatiran dari individu 

sehingga tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya konflik peran 

oleh individu yang mampu mempengaruhi pemenuhan 

peran lainnya. (Ella, 2017) 

Menurut Stonner dan Charles (1990) bahwa ada lima 

faktor dibalik konflik peran ganda yang dialami individu 

meliputi; a) Time pressure yaitu banyaknya waktu yang 

dihabiskan untuk bekerja maka semakin sedikit waktu 

untuk keluarga, b) Famiy size dan support bahwa semakin 

banyak jumlah anggota keluarga semakin banyak pula 

konflik yang terjadi dan jika dukungan keluarga semakin 

banyak, semakin sedikit konflik yang dirasakan, c) kepuasan 

kerja bahwa tingginya kepuasan kerja yang dirasakan 

individu maka semakin sedikit konflik yang dirasakan, d) 

Marital and life satisfaction merupakan asumsi bahwa 

wanita yang bekerja memiliki dampak negatif terhadap 

pernikahannya dan e) Size of firm adalah kondisi yang 

mempengaruhi peran ganda seseorang karena banyaknya 

pekerja dalam suatu perusahaan. (Anggia, 2013) 
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3) Dukungan sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa jauh 

dari bantuan orang di sekitarnya sebab saling bergantung 

satu sama lain. Oleh karena itu seseorang sangat 

memerlukan dukungan sosial, dukungan sosial tersebut bisa 

didapatkan dari orang-orang terdekat misalnya orang yang 

berada di lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Adanya 

dukungan yang diberikan kepada seseorang sangat 

membantu dalam peningkatan kepuasan terhadap pekerjaan 

serta mengurangi tingkat stres yang bisa didapatkan dari 

pekerjaan maupun peran yang dijalankan individu, sebab 

dengan dukungan sosial seseorang akan merasa dihargai 

dan dicintai. Salah satu contoh dukungan yang diperoleh 

oleh perawat dari teman sejawatnya dapat dilihat dari 

meminta rekan kerjanya untuk bertukar shift dikarenakan 

anaknya sakit. 

Menurut Cohen dan Syme (dalam Ummu H Almasitoh, 

2011) ada empat aspek yang menjadi dukungan sosial 

diantaranya yaitu (1) dukungan informatif, yang merupakan 

bentuk dukungan berupa petunjuk atau nasehat yang 

diberikan kepada seseorang untuk menambah 

pengetahuannya untuk menemukan solusi dari 

permasalahan yang dihadapi. (2) dukungan emosional, yang 

meliputi dukungan dalam memberikan perhatian, empati, 

kepercayaan dan cinta sehingga menimbulkan rasa percaya, 

dihargai dan sikap saling terbuka. (3) penilaian positif, 

meliputi pemberian penghargaan dan kritik yang 

membangun dan pemberian umpan balik terhadap hasil 

ataupun prestasi yang diperoleh. Dan (4) dukungan 

instrumental, merupakan dukungan yang diberikan berupa 

penyediaan sarana seperti dalam bentuk peluang, pekerjaan, 

pemberian kesempatan waktu, materi, dan modifikasi 
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lingkungan yang mampu mempermudah tercapainya tujuan 

yang ingin dicapai.  

Secara umum pemberian dukungan sosial kepada 

seseorang dapat meningkatkan kesehatan psikis diantaranya 

mampu meningkatkan kemampauan dalam menyesuaikan 

diri melalui perasaan yang dimiliki, mampu memanajemen 

stres melalui perhatian juga melalui informasi yang di 

berikan, dan secara tidak langsung mampu mempengaruhi 

kesehatan fisik, meningkatkan produktivitas individu serta 

meminimalisir dampak dari stres kerja. (Ummu H Almasitoh, 

2011) 

E. Pengaruh Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Pelayanan 

Kesehatan  

Salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh rumah 

sakit yaitu memberikan pelayanan yang optimal sehingga 

dapat memberikan kepuasan kepada pasien yang berobat. 

Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat 

dibutuhkan kerjasama antara sesama tenaga kesehatan 

sehingga tercapainya tujuan dalam mengoptimalkan 

kesehatan masyarakat. Perbedaan latar belakang dari 

masing-masing tenaga kesehatan bermacam-macam seperti 

perbedaan dari segi pendidikan atau pengetahuan, 

perbedaan adat, suku, ideologi dan etika cenderung bisa 

memicu konflik ketika bekerjasama. Apabila konflik terjadi 

dapat mengakibatkan tujuan dari perawatan tidak dapat 

tercapai secara maksimal. Melihat dari pentingnya peran 

dari tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sangat 

dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

ada. Terkhusus pada tenaga kesehatan dalam melayani dan 

pemberian perawatannya kepada pasien. Agar tercapainya 

kualitas pelayanan kesehatan yang optimal maka diperlukan 

pula kinerja yang baik dari tenaga kesehatan. 
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Dalam pemberian pelayanan kesehatan yang 

berkualitas bagi kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan 

sikap dan pengetahuan yang profesional dengan 

memperhatikan aspek legal dalam pelayanan kesehatan. 

Kesehatan merupakan komponen penting yang harus 

dimiliki setiap individu dan merupakan kebutuhan dasar 

selain kebutuhan pangan, sandang dan papan. Di Indonesia 

sendiri perawat yang tergolong profesional menurut hasil 

penelitian hanya mencapai 2% dari jumlah perawat yang 

ada, hasil tersebut sangat jauh berbeda dari Negara Filipina 

yang sudah mencapai 40%.  Peningkatan kualitas pelayanan 

kepada pasien yang harus diperhatikan adalah manajemen 

perawatan pasien yang dilakukan oleh dokter dan perawat 

merupakan dua profesi yang memiliki peran yang penting 

dalam pemberian perawatan. Tidak terjalinnya komunikasi 

yang efektif dari dokter dan perawat dalam pemberian 

informasi mengenai keadaan pasien yang disebabkan karena 

masih adanya sikap arogan antar disiplin ilmu tersebut. (Sri 

Handayani, 2018) 

Agar dokter dan perawat kesehatan bisa berinteraksi 

secara baik diperlukan adanya kesadaran peran masing-

masing. Agar bisa menumbuhkan kepercayaan dokter dan 

pasien, perawat perlu menyadari akan pentingnya 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

oleh pasien sehingga perawat bisa menjalankan perannya 

sebagai mitra dokter serta mampu membangun komunikasi 

yang bisa memudahkan dalam memahami kebutuhan dokter 

dalam pemberian layanan kesehatan. Dalam peningkatan 

pelayanan kesehatan, kepuasan pasien menjadi tolak ukur 

kualitas pelayanan sehingga pengetahuan, komunikasi dan 

keterampilan tidak cukup, untuk itu etika tenaga kesehatan 

secara tidak langsung bisa berpengaruh terhadap pemberian 
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pelayanan kesehatan seperti berpenampilan yang rapi, 

bersikap ramah, lemah lembut, tidak melampiaskan 

kekesalan yang dirasakan kepada pasien, sopan, ikhlas serta 

cepat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan dari 

pasien juga merupakan modal utama yang harus dimiliki. 

(Fadillah, 2019)  

KESIMPULAN  

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di 

masyarakat kini semakin berkembang di segi sarana, 

prasarana serta pelayanan yang diberikan kini semakin 

efektif dan bermutu. Perkembangan ini didukung oleh 

pemerintah, dan institusi pendidikan di bidang kesehatan. 

Institusi tidak henti-hentinya berusaha menghasilkan 

tenaga kesehatan yang profesional.  

2. Adapun masalah/problem yang biasa muncul di 

pelayanan kesehatan yaitu masalah kesenjangan,  konflik 

dalam pelayanan kesehatan serta kriminalisasi dalam 

pelayanan kesehatan. Adapun kesenjangan meliputi 

masalah akses, masalah perbedaan perlakuan, serta 

masalah pembiayaan. Sedangkan konflik dalam pelayanan 

kesehatan yaitu konflik internal, konflik ekternal, konflik 

horizontal, dan konflik vertikal. Adapun contoh 

kriminalisasi dalam pelayanan kesehatan yaitu 

malpraktik, memalsukan obat, dan pasien tidak 

mendapatkan perlakukan yang tidak layak dari tenaga 

kesehatan.  

3. Adapun beberapa konflik yang terjadi di pelayanan 

kesehatan yaitu konflik antara dokter dan pasien, konflik 

antara perawat dan pasien, konflik antara perawat dan 

dokter, dan konflik antara tenaga kesehatan yang lain. 

Pengaruh stres dalam pelayanan kesehatan yaitu stres 

dapat mempengaruhi kualitas kerja petugas kesehatan 
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dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

Seorang yang stres dalam bekerja akan cenderung tidak 

produktif dalam bekerja, malas, dan tidak memiliki 

semangat dalam bekerja. Ketika petugas kesehatan ini 

memberikan pelayanan yang tidak optimal maka akan 

menurunkan citra rumah sakit di mata pasien, keluarga 

pasien bahkan  masyarakat. 

4. Sedangkan mengenai pengaruh kinerja tenaga kesehatan 

dalam pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh 

pengetahuan, keterampilan dan etika tenaga kesehatan 

dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Hal 

tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan pasien sehingga tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan tenaga kesehatan bisa 

mempengaruhi tingkat kualitas dari pelayanan kesehatan. 
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