PENTINGNYA KOMUNIKASI
('LEDJLNDQROHKJohan Bandi )

Kejadian 11:6, Dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari
sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Satu bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi yang baik. Pertemanan sejati diawali dengan adanya komunikasi yang baik. Ketika komunikasi baik itu terbentuk maka kerja sama untuk
meraih mimpi besarpun akan terwujud dengan
lebih mudah. Komunikasi yang baik adalah
sebuah kekuatan yang perlu terus dibangun.
Dalam bukunya yang berjudul "The 33 Strategies
of war", Robert Greene menyebutkan di strategi
ke 16, bahwa para prajurit dianjurkan menyerang
pusat komunikasi pihak lawan (Hit them where it
hurts: Centre of Gravity). Terbukti, kekalahan
Irak dalam perang Teluk, diawali dengan
langkah pihak sekutu nenyerang pusat kekuatan
Irak, yaitu sistim telekomunikasinya. Kekuatan
dalam sebuah hubungan terletak pada kemampuan orang membangun komunikasi yang baik.
Berikut ini kita akan melihat beberapa faktor
yang perlu dipraktekkan untuk membangun
komunikasi yang baik dalam pertemanan:
1. Informasi Harus Akurat
Informasi tidak akurat yang berulangkali disampaikan akan membuat pihak "pendengar" tidak
tertarik untuk mendengar. Informasi yang tidak
akurat bisa datang dalam bentuk: informasi
bohong, gosip, tidak transparan, serta tidak terverifikasi dengan baik. Akibatnya informasi yang
disampaikan terasa tidak ada nilainya untuk dide-

ngarkan oleh pihak pendengar Luk. 4:32.
Lukas 4:32, Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya penuh
kuasa (Red.Sangat akurat dan terbukti).
2. Jelas Dan Tidak Samar-Samar
Markus 10:51, Tanya Yesus kepadanya:
"Apa yang kaukehendaki supaya Aku
perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu:
"Rabuni, supaya aku dapat melihat!"
Bartimeus mengalami pemulihan matanya
dari kebutaan karena permintaannya jelas.
3. Menghargai Orang Lain
Salah satu penyebab kebuntuan dalam
membangun komunikasi yang baik adalah
adanya sikap tidak menghormati pihak
yang terlibat dalam komunikasi. Pecahnya
Israel menjadi dua Kerajaan (Kerajaan
Yehuda yang hanya diikuti oleh satu suku,
sedangkan
sepuluh
suku
lainnya
membangun kerajaan Israel) dikarenakan
sikap raja Rehabeam yang tidak mau
menghormati orang lain 1 Raj. 12:6-17.
4. Buang Pikiran Negatif Mat. 25:24-30
Hamba yang jahat gagal mengembangkan
talentanya karena pikian negatif.
5. Menjadi Pendengar Yang Baik
6. Intonasi Amsal 15:1; Yes. 42:2
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