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The Anatomy Of Peace akan membantu membuat hidup Anda dan dunia 
lebih tenang dengan menjelaskan betapa tidak efisiennya menggunakan 

konflik guna menyelesaikan perbedaan, sesuatu yang sering kita pakai, dan 
memberi kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan masalah dengan saling 

memahami. 



“Tidak ada konflik yang bisa diselesaikan selama 
semua pihak yakin mereka benar. Solusi hanya 

mungkin terjadi ketika setidaknya satu pihak mulai 
mempertimbangkan bagaimana jika ia salah.” – 

Arbinger Institute



Pelajaran Penting
Berikut adalah tiga pelajaran penting dalam buku ini tentang mendapatkan 
lebih banyak kedamaian:

1. Belajarlah untuk mengenali kapan hatimu dalam keadaan damai atau 
keadaan perang melawan orang lain dan pilih jalan yang sulit tapi lebih 
mulia untuk dilakukan

2. Anda tidak dapat mengubah orang, tetapi Anda dapat memengaruhi 
mereka untuk jadi lebih baik dengan memodifikasi lingkungan sekitar.

3. Kita ingin memberi pembenaran terhadap perilaku buruk dengan 
menganggap kalau kita sedang ada di situasi kondisi tertentu. Akan tetapi, 
kita dapat belajar untuk melawan kecenderungan berbahaya ini.



Pelajaran 1: 
Pilihlah jalan damai dengan belajar 
memahami kapan hati Anda mulai 
condong ke arah konflik



Andaikan saja orang tua Anda mengajari Anda untuk 
selalu membenci orang-orang kidal karena banyak dari 
mereka menyerang leluhur Anda, orang-orang pengguna 
tangan kanan. Suatu hari, Anda sadar kalau seorang kidal 
jatuh di jalan dan menjatuhkan barang-barang 
bawaannya. Apakah Anda membantunya atau 
membiarkannya di sana?

Anda punya dua pilihan: Anda dapat memutuskan untuk 
memiliki hati yang damai atau hati yang berperang. 
Ketika Anda melihat melalui lensa hati perang, si orang 
kidal  bukan manusia melainkan objek. Bagi Anda, dia 
punya kedudukan lebih rendah dari Anda. Jenis 
pemikiran ini membuka jalan bagi konflik.



Hati yang damai, sebaliknya, merangkul hasrat alami kita 
untuk berbelas kasih. Ini membantu kita melihat orang lain 
sebagai manusia, terlepas dari status sosial mereka dalam 
hubungannya dengan kita. Pandangan ini membantu kita 
mendengarkan mereka dan melihat bagaimana mereka sama 
dengan kita.



Anda bahkan dapat memiliki hati perdamaian di masa 
perang. Ketika Tentara Salib membantai rakyat 
Yerusalem pada abad ke-12, Sultan Saladin memilih 
jalan yang lebih mulia, jalan perdamaian.

Setelah beberapa lama, tentaranya merebut kembali 
kota itu. Akan tetapi, ia tidak membiarkan mereka 
membunuh orang yang tidak bersalah seperti yang 
dilakukan orang Kristen. Sebaliknya, Saladin 
melarang untuk menyakiti mereka. Dia memberi 
orang-orang Kristen jalan yang aman, membuat kota 
itu terbuka bagi para peziarah.



Anda dapat memilih cara damai yang lebih baik ini juga. 
Lepaskan dendam masa lalu dan dengarkan suara di dalam 
diri Anda yang mendorong belas kasih dan pengertian. 
Orang yang membuat Anda marah adalah manusia, sama 
seperti Anda.



Pelajaran 2: 
Mengubah lingkungan guna 
memengaruhi orang lain untuk 
berubah lebih efektif daripada 
berpikir bahwa Anda dapat 
memaksa mereka untuk berubah.



Hampir setahun yang lalu saya (penulis 
ringkasan buku) kehilangan pekerjaan. Manajer 
yang melepaskan saya bahkan tak mau 
repot-repot meluangkan waktu untuk 
mendengarkan saya. Bahkan jika ia lakukan 
pun, saya tahu dari pengalaman rekan kerja, 
bahwa dia bukan tipe orang yang peduli. 
Lingkungan tersebut bukan lingkungan kerja 
yang sehat karena saya merasa lebih seperti 
objek daripada orang dengan perasaan.

Inilah yang terjadi ketika Anda mencoba 
mengubah seseorang tanpa terlebih dahulu 
berusaha memahaminya. Dan itu seringkali 
menjadi sumber konflik yang besar, baik 
terlihat maupun tidak.



Ambil tugas-tugas rumah tangga, misalnya. Jika 
Anda memiliki pasangan yang tidak ikut andil 
secara adil, Anda pasti ingin mengatakan 
sesuatu, bukan? Ini mungkin hanya membuat 
segalanya lebih buruk karena mereka akan 
menganggapnya sebagai kritik. Yang perlu 
Anda lakukan adalah mencari alasan di balik 
tindakan mereka dan mendengarkan. Mungkin 
mereka stres di tempat kerja atau berurusan 
dengan masalah yang lebih mengganggu.



Bahkan pada kasus-kasus dengan masalah 
yang lebih serius seperti kecanduan 
narkoba atau alkohol, berusaha mengubah 
orang lain tidak akan berhasil. Ini bukan 
tentang siapa yang benar atau salah, tetapi 
lebih tentang berusaha untuk menemukan 
apa yang mereka butuhkan. 

Komponen kunci untuk ini adalah kasih 
sayang, yang dapat Anda perlihatkan 
dengan mendengarkan.



Pelajaran 3: 
Belajarlah melawan dorongan 
destruktif untuk memberi 
pembenaran pada perilaku buruk 
Anda dengan berpikir bahwa Anda 
dalam kondisi yang tidak dapat 
dihindarkan/diubah



Kita sangat pandai menipu diri sendiri. Pikirkan saat Anda 
mencoba membenarkan tindakan yang jelas-jelas salah dan 
Anda akan melihat ini benar. Salah satu cara kita melakukan 
ini adalah dengan menempatkan diri kita ke dalam beberapa 
jenis kondisi:

• Saya lebih baik dari
• Saya korban
• Saya pantas



Mari kita mulai dengan pemikiran “lebih baik daripada”. Kita 
cenderung berpikir bahwa menindas orang lain itu tidak 
apa-apa jika kita yakin mereka lebih rendah dari kita. Mungkin 
mereka tidak layak, tidak terhormat, atau tidak penting.

Pemikiran sebagai “Korban” adalah yang sebaliknya. Ketika 
kita menempatkan diri kita dalam kategori ini, kita berpikir 
dunia tidak adil dan semua orang berusaha menggagalkan kita. 
Kita berpikir bahwa setiap kesalahan yang dilakukan orang lain 
terhadap kita dilakukan dengan niat jahat.

Lalu kita punya pemikiran “saya pantas”, yaitu saat kita jatuh 
pada kondisi selalu menuntut hak. Inilah saat kita punya 
pandangan bahwa dunia telah mengambil dari kita apa yang 
kita pikir seharusnya kita dapatkan.



Ketiga kondisi ini membuat kita memperlakukan orang 
lain dengan sangat buruk. Mereka juga melahirkan konflik 
karena mereka membutakan kita terhadap apa pun 
kecuali pandangan kita sendiri. Akan tetapi, semua dapat 
dilawan semudah melihat dunia dari perspektif orang lain.

Bayangkan Anda berada dalam pekerjaan yang membuat 
Anda ingin memperlakukan pelanggan dengan buruk. 
Apakah Anda ingin berbelanja di toko dengan karyawan 
kasar? Tentu saja tidak! Jadi mengapa Anda pikir tidak 
apa-apa untuk menjadi seperti itu kepada orang lain?



Jumlah harmoni di sekitar Anda tergantung pada hati dan 
pikiran Anda. Jika Anda memilih jalan belas kasih dan 
pengertian maka hidup Anda pasti akan penuh 
kedamaian.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
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Frida adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang keuangan. Frida telah menyelesaikan studinya di 
Institut Pertanian Bogor tahun 2018. Frida cukup aktif dalam mengikuti 
organisasi hingga saat ini dan tertarik dalam riset dan pengembangan 
yang ia salurkan melalui kepengurusan di IYOIN Bekasi.


