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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 

Peranan manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan 

manajer yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan 

dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau peran majaner yaitu harus bisa mengelola konflik 

dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik 

dan tidak ada yang merasa dirugikan. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang 

lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. 

Posisi manajer menjadi sangat krusial bila Direktur atau Deputy dan diharapkan mempunyai 

peranan dalam meningkatkan serta menjaga keseimbangan dalam organisasi. Bak panglima 

perang di era global yang sarat kompetisi, seorang manajer mengemban tugas menjamin 

ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi serta pengaturan organisasi 

yang baik serta yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus 

meningkatkan eksistensi organisasi di tengah-tengah lingkungannya. 

Berbagai kemampuan tersebut memang harus dimiliki oleh seorang manajer. Apalagi, 

tantangan sebagai manajer tidaklah ringan. Pertama, implemetansi organisasi memerlukan 

proses transformasi baik proses perkembangan suatu organisasi. Di sini informasi adalah 

hasil pengolahan data yang relevansinya sangat tergantung kepada waktu. Kedua, kesiapan 

SDM untuk dapat memanfaatkan peluang yang memerlukan pengembangan kompetensi baru 

dan disiplin. Ketiga, pengelolaan perubahan (change management) baik yang sifatnya 

sistemik maupun ad hoc. Selain itu manajer harus mencari solusi menyusul dampak dari 

perubahan. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah dapat dirumuskan menjadi 

“Bagaimana Peranan Manajer Dalam Megelola Konflik Organisasi”. 
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1.3 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sikap dan tindakan serta 

untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta proses pengambilan keputusan dari Manajer. 

Sehingga dapat menjadi ilmu dan pengetahuan labih dari apa yang sudah didapat. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan dalam makalah penelitian ini yaitu; 

 

Bab  I : berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan     

sistematika penulisan. 

Bab II      : terdiri dari definisi manajer dan konflik organisasi, peran manajer dalam 

mengelola konflik, dan  pandangan manajer mengenai konflik. 

Bab III     : terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB II 

PERAN MANAJER DALAM MENGELOLA KONFLIK 

ORGANISASI 
2.1 DEFINISI MANAJER DAN KONFLIK ORGANISASI 

2.1.1 PENGERTIAN MANAJER 
Manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian pada suatu 

perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang 

mengepalai beberapa. Pada perusahaan yang berskala kecil mungkin cukup diperlukan satu 

orang manajer umum, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar 

biasanya memiliki beberapa orang manajer umum yang bertanggung-jawab pada area tugas 

yang berbeda-beda. 

 Tingkatan manajer 
Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi 

manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan 

dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di 

puncak). Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas: 

Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan istilah 

manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas 

memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. 

Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, 

manajer departemen, atau mandor (foreman). 

Manajemen tingkat menengah (middle management), mencakup semua manajemen 

yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai 

penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala 

bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. 

Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah executive officer. 

Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan 
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jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO 

(Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). 

Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya pada organisasi yang lebih 

fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu 

berubah, berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan dengan permintaan 

pekerjaan. 

 Etika Manajer  

Etika manajerial adalah standar prilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan 

mereka. Ada tiga kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin: 

- Perilaku terhadap karyawan.  

- Perilaku terhadap organisasi. 

- Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya 

2.1.2  KONFLIK ORGANISASI 
Menurut Baden Eunson (Conflict Management, 2007,diadaptasi), terdapat beragam 

jenis konflik: 

a)      Konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hirarki, 

 b)     Konflik Horisontal,  

c)      Konflik di antara staf lini,  

d)   Konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh 

seseorang.  

 Faktor penyebab konflik 

Konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. faktor manusia 

1. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. 

2. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. 

3. Timbul karena ciri-ciri kepriba-dian individual, antara lain sikap egoistis, 

temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. 

b. Faktor organisasi 

1. Persaingan dalam menggunakan sumberdaya. 

2. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi 
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3. Interdependensi tugas. 

4. Perbedaan nilai dan persepsi. 

5. . Hambatan komunikasi. 

 Akibat – akibat konflik 

Konflik dapat berakibat negatif maupun positif tergantung pada cara mengelola 

konflik tersebut. 

a. Akibat negative 

- Menghambat komunikasi.. 

- Mengganggu kohesi (keeratan hubungan). 

- Mengganggu kerjasama atau “team work”. 

- Individu atau personil menga-lami tekanan (stress), mengganggu konsentrasi, 

menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustrasi, dan apatisme. 

b. Akibat positif 

- Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. 

- Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

- Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. 

2.2 PERAN MANAJER DALAM MENGELOLA KONFLIK  
Dalam upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan, hal ini disebabkan karena 

setiap jenis perubahan dalam suatu organisasi cenderung mendatangkan konflik. Perubahan 

institusional yang terjadi, baik direncanakan atau tidak, tidak hanya berdampak pada 

perubahan struktur dan personalia, tetapi juga berdampak pada terciptanya hubungan pribadi 

dan organisasional yang berpotensi menimbulkan konflik. Di samping itu, jika konflik tidak 

ditangani secara baik dan tuntas, maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya, dan 

menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. 

Untuk itulah diperlukan upaya untuk mengelola konflik secara serius agar 

keberlangsungan suatu organisasi tidak terganggu. Stoner mengemukakan tiga cara dalam 

pengelolaan konflik, yaitu: 

- merangsang konflik di dalam unit atau organisasi yang prestasi kerjanya rendah 

karena tingkat konflik yang terlalu kecil.  

- meredakan atau menumpas konflik jika tingkatnya terlalu tinggi atau kontra-

produktif. 
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- menyelesaikan konflik metode penyelesaian konflik. 

Konflik yang sudah terjadi juga bisa diselesaikan lewat perundingan. Cara ini 

dilakukan dengan melakukan dialog terus menerus antar kelompok untuk menemukan suatu 

penyelesaian maksimum yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui perundingan, 

kepentingan bersama dipenuhi dan ditentukan penyelesaian yang paling memuaskan. Gaya 

perundingan untuk mengelola konflik dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pencairan, yaitu dengan melakukan dialog untuk mendapat suatu pengertian.  

b. Keterbukaan, pihak-pihak yang terlibat bisa jadi tidak terbuka apalagi jika konflik 

terjadi dalam hal-hal sensitif dan dalam suasana yang emosional.  

c. Belajar empati, yaitu dengan melihat kondisi dan kecemasan orang lain sehingga 

didapatkan pengertian baru mengenai orang lain. 

d. Mencari tema bersama, pihak-pihak yang terlibat dapat dibantu dengan cara 

mencari tujuan-tujuan bersama. 

e. Menghasilkan alternatif, hal ini dilakukan dengan jalan mencari alternatif untuk 

menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan.  

f. Menanggapi berbagai alternatif, setelah ditemukan alternatif-alternatif 

penyelesaian hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempelajari dan 

memberikan tanggapan.  

g. Mencari penyelesaian, sejumlah alternatif yang sudah dipelajari secara mendalam 

dapat diperoleh suatu konsensus untuk menetapkan suatu penyelesaian.  

h. Membuka jalan buntu, kadangkala ditemukan jalan buntu sehingga pihak ketiga 

yang obyektif dan berpengalaman dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan 

masalah.  

i. Mengikat diri kepada penyelesaian di dalam kelompok, setelah dihasilkan 

penyelesaian yang, disepakati, pihak-pihak yang terlibat dapat memperdebatkan 

dan mempertimbangkan penyelesaian dan mengikatkan diri pada penyelesaian itu. 

j. Mengikat seluruh kelompok, tahap terakhir dari langkah penyelesaian konflik 

adalah dengan penerimaan atas suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat 

konflik. 
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2.3 PANDANGAN MANAJER MENGENAI KONFLIK  
Terdapat tiga pandangan mengenai konflik. Hal ini disebabkan karena adanya 

pandangan yang berbeda mengenai apakah konflik merugikan, hal yang wajar atau justru 

harus diciptakan untuk memberikan stimulus bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling 

berkompetisi dan menemukan solusi yang terbaik. Pandangan itu adalah sebagai berikut : 

a. Pandangan Tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan 

bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, 

merugikan dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik 

disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. 

b.  Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relations View). Pandangan ini 

berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam 

semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dihindari, karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan 

sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.  

c. Pandangan Interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung 

mendorong terjadinya konflik, atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang 

koperatif, tenang, damai, dan serasi, cenderung menjadi statis, apatis, tidak 

aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, 

konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimun secara berkelanjutan, 

sehingga kelompok tetap bersemangat (viable), kritis-diri (self-critical), dan 

kreatif. 

 Peran Manajer 

Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 

sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian 

mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Peran antar pribadi. Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, 

yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk 

anak buah, pemimpin, dan penghubung.  

b. Peran Informasional.  Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar 

informasi, serta peran sebagai juru bicara.  
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c. Peran pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran 

sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan 

perunding. 
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BAB III 

PENUTUP 
3.1 KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran manajer dalam mengelola 

konflik dalam suatu organisasi itu sangan penting diantaranya: 

- Manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah 

- Manajer sebagai konsultan terhadap bawahan 

- Manajer sebagai motivator terhadap organisasinya 

- Manajer mempunyai peran penting dalam pengambil keputusan 

Seorang manajer diharuskan bisa menguasai semua permasalahan dan dapat 

diselesaikan dengan musyawarah dan pemikiran yang baik sebelum memutuskannya. 

Selain itu seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai 

orang tua dalam organisasi sehingga dengan keadaan seperti itu perkembangan organisasi 

bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam 

organisasinya. 

3.2 SARAN 
Dengan adanya tugas makalah Prilaku Organisasi ini, diharapakan Mahasiswa Ekonomi 

jurusan Manajemen dapat mengetahui tentang Peran manajer dan mengelola konflik 

organisai. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. 
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