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Abstract: Organization is any form of alliance between two or more people who work together and are 

formally related in the context of achieving a goal that has been determined in a bond where there is a 
person / several people called superiors and one / group of people called subordinates (in rirydeputi. 
blogspot.com). Furthermore, the process of interaction between superiors and subordinates is no 
guarantee that there will always be a match or suitability between the individual implementing it. At any 
time tension can arise, both between individuals and between groups within the organization. Many 
factors lie behind the emergence of incompatibility or tension, including: different personal traits, 
differences in interests, "bad" communication, differences in values, and so on. These differences 
eventually bring the organization into an atmosphere of conflict. Furthermore, to overcome and resolve 
a conflict is not a simple one. The speed with which a conflict can be resolved depends on the 
willingness and openness of the parties to the conflict to resolve the conflict. 
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Pendahuluan 

Konflik dalam sebuah organisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dalam kajian perilaku 

organisasi, konflik adalah suatu fenomena yang harus dikelola untuk dikelola agar dimanfaatkan bagi 

kepentingan organisasi. Siagian dalam M.Saefuddin (1993:3), mendefinisikan bahwa :  

Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama 
untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat 
hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau 
sekelompok orang lain yang disebut bawahan. 
 
Dengan merujuk definisi di atas, dinamika bisa saja terjadi sampai terjadinya sebuah konflik 

sebagai konsekuensi dinamika organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap individu di dalam organisasi 

harus memhami perannya dalam organisasi dengan merujuk pada job description. 

mailto:Niabongbang02@gmail.com


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 06 No. 02, April-Juni, p.1-5 
  ISSN: 2355-4118    

2 
 

 Selanjutnya  proses interaksi antara atasan dan bawahan tidak ada jaminan akan selalu terjadi 

kesesuaian atau kecocokan antara individu pelaksananya. Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, 

baik antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Banyak faktor yang melatar - belakangi 

munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan 

kepentingan, komunikasi yang “buruk”, perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah 

yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Agar organisasi dapat tampil efektif, 

maka individu dan kelompok yang saling tergantung itu harus menciptakan hubungan kerja yang saling 

mendukung satu sama lain, menuju pencapaian tujuan  organisasi.  

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Menurut Gibson, et al, 1997: 437 (dalam 

http://gurupendidikan.go.id/) menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu 

atau kelompok akan Konflik merupakan hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan 

saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi 

memiliki kepentingan atau tujuan sendiri - sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Hal ini terjadi 

jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak 

saling bekerjasama satu sama lain. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap 

organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi  tersebut. Konflik tersebut 

mungkin tidak membawa hancurnya organisasi tersebut, tetapi pasti dapat menurunkan kinerja 

organisasi yang bersangkutan, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Karena 

itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi. 

Penyebab Timbulnya Konflik  

           Sebelum menjelaskan penyebab timbulnya konflik, berikut ini akan diuraikan definisi tentang 

konflik yang diberikan oleh ahli, Menurutnya Berstein, 1965 (dalam gurupendidikan.co.id) menyebutkan 

bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah, konflik ini 

mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Dari 

definisi tersebut konflik tergantung pada sudut tinjauan yang digunakan dan persepsi para ahli tersebut. 

Selanjutnya yang menjadi penyebab timbulnya konflik yaitu menurut McShane and Glinow, 2008, 

(dalam diction.id/t) menyatakan bahwa konflik dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti: adanya saling ketergantungan, perbedaan tujuan dan prioritas, faktor birokrasi (lini-staf), kriteria 

penilaian prestasi yang tidak tepat, dan persaingan atas sumber daya yang langka, Selanjutnya akan 

diuraikan secara detail sebagai berikut : 

1. Saling ketergantungan tugas 
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Ketergantungan tugas terjadi jika dua atau lebih kelompok tergantung satu sama lainnya dalam 

menyelesaikan tugasnya. Potensi meningkatnya konflik tergantung pada sejauh mana kadar 

dari saling ketergantungan tersebut. Semakin tinggi saling ketergantungan maka semakin 

tinggi kemungkinan timbulnya konflik. 

2. Perbedaan tujuan dan prioritas  

Perbedan orientasi dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi cara dari 

masing- maising subunit atau kelompok mengejar tujuannya, dan seringkali tujuan dari masing-

masing subunit tersebut saling bertentangan. Tujuan bagian produksi adalah memproduksi 

barang dengan biaya yang rendah dengan proses produksi yang sama dalam jangka panjang, 

yang berarti model, warna dan jenis sangat sedikit. Tujuan ini bertentangan dengan tujuan 

bagian pemasaran yang mencoba untuk meningkatkan penjualan dengan menjanjikan 

kepada konsumen barang dengan corak yang unik, warna yang anggun dan dapat melayani 

konsumen dengan segera. Bagian pemasaran juga menginginkan produk dijual denagn kredit 

dan pembayaran pertama dapat ditunda tiga bulan. Akan tetapi bagian kredit menghendaki 

pembayaran dengan kas. 

3. Faktor birokratik (lini-staf) 

Jenis konflik birokrasi yang bersifat klasik adalah konflik antara fungsi atau wewenang garis 

dan staf. Fungsi atau wewenang garis adalah terlibat secara langsung dalam menghasilkan 

keluaran organisasi. Manajer lini atau garis mempunyai wewenang dalam proses  pengambilan 

keputusan dalam lingkup bidang fungsionalnya. Sedangkan fungsi staf adalah memberikan 

rekomendasi atau saran dan tidak berhak mengambil suatu keputusan. Di beberapa organisasi 

orang-orang yang berada dalam fungsi ini menganggap dirinya sebagai sumber organisasi 

yang menentukan dan orang- orang yang berada dalam fungsi staf sebagai pemain kedua. 

Kondisi seperti ini menimbulkan adanya konflik dalam organisasi. 

4. Kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan/tidak tepat 

Mungkin konflik antar subunit dalam organisasi tidak disebabkan oleh karena tujuan yang 

saling bertentangan, tetapi karena cara organisasi dalam menilai prestasi yang dikaitkan 

dengan perolehan imbalan membawanya ke dalam konflik. Contoh, konflik yang terjadi antara 

bagian produksi dan bagian  Pemasaran Bagian pemasaran meminta pada bagian produksi 

agar bagaian produksi mampu memproduksi sesuai dengan  permintaan pasar dalam arti 

produksi yang dibuat bervariasi dan jadwal waktu proses produksi dibuat luwes sehingga dapat 
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memenuhi permintaan  konsumen yang mendadak dengan cepat. Akibatnya biaya produksi 

menjadi meningkat. Jika  sistem imbalan yang diberikan organisasi menguntungkan bagian 

pemasaran yang memperoleh kenaikan bonus karena kenaikan penjualan, sedangkan bagian  

 

produksi tidak mendapatkan bonus kaena biaya produksi meningkat maka konflik akan segera 

muncul. 

5. Persaingan Terhadap Sumber Daya Yang Langka.  

Persaingan dalam memperebutkan sumberdaya tidak akan menimbulkan konflik 

bila sumberdaya yang tersedia secara berlimpah sehingga masing-masing subunit dapat 

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Namun bila sumber daya yang ada tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing subunit, maka masing-masing subunit 

berupaya untuk mendapatkan porsi sumberdaya yang langka tersebut lebih besar dari yang 

lain maka konflik mulai muncul. Sumber daya yang paling sering menimbulkan konflik adalah 

sumberdaya keuangan karena sumber daya tersebut pada sebagain besar organisasi 

merupakan sumber daya yang langka. Dan subunit akan cepat berkembang bila didukung 

sumber daya keuangan yang memadai 

Cara Mengatasi Konflik  

          Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat-tidaknya 

suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa 

untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan 

campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. Diatasi 

oleh pihak-pihak yang bersengketa:  

1. Rujuk yaitu Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani 

hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama ; 

2. Persuasi yaitu Usaha mengubah po-sisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang 

mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita 

menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku ; 
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3. Tawar-menawar yaitu Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling 

mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi 

tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit ; 

4. Pemecahan masalah terpadu yaitu Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan 

kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan 

berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan 

alternatif   pemecahan secara bersama de¬ngan keuntungan yang berimbang bagi kedua 

pihak ; 

5. Penarikan diri yaitu Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik 

diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan 

tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain ; 

Kesimpulan  

           Konflik dalam sebuah organisasi merupakan sebuah dinamika yang harus segera diselesaikan, 

mengingat sangat mengganggunya masalah tersebut maka harus disikapi  dengan serius, karena jika 

tidak, maka konflik akan memberikan dampak yang buruk terhadao organisasi. Beberapa cara untuk 

mengatasi konflik yang telah diuraikan diatas pada dasarnya utuk meredam konflik yang ada, Karena 

konflik yang dianggap selesai bisa saja terjadi lagi dikemudian hari, oleh karenanya yang terpenting 

dalam mengatasi konflik dalam orgnanisasi adalah diperlukannya komitmen untuk tidak mengulangi 

konflik dari berbagai elemen yag ada dalam organisasi tersebut. 
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