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Konflik Buruk Dan Merusak 

Konflik itu harus dicegah 

 

Asumsi konflik itu negatif antara lain: 

1. Konflik itu buruk  mis: pertentangan, kompetisi, 
perkelahian, perang, dan kerugian 

2. Konflik merusak  merusak keharmonisan, 
keselarasan, serta keseimbangan antar hidup 

3. Konflik sama dengan kekerasan dan agersi  
mengarah pada kebencian, kekerasan, 
agresi,perkelahiran 

 

Traditional point view 

(pandangan Tradisional) Stephen P.Robbins 



Konflik Buruk Dan Merusak 

4. Konflik emosional dan irasional  membuat 

orang emosional dan irasional 

5. Konflik membuang energi dan sumber-sumber 

organisasi  membuang pikiran, tenaga, waktu, 

6. Konflik penyebab stres dan frustasi  hingga 

mempengaruhi fisik 

7. Konflik sama dengan perang, agresi, 

kehancuran dan penderitaan 

8. Konflik ancaman 

 



Konflik Netral 

 

 

Dianut oleh para penganut aliran pandangan 

hubungan manusia (human relation view) 

 Konflik tidak bisa dihindari 

 Konflik tidak baik, dan tidak juga buruk 

 Konflik tergantung bagaimana orang me 

manajemeninya 

Stephen P.Robbins 



Konflik Baik dan Diperlukan 

 

 

 Asumsi ini sebaai pandangan penganut yang 

senang berinteraksi (the interaction view) 

 Konflik diperlukan untuk menciptakan perubahan 

dan kemajuan  

 Konflik baik dan membangun sesuatu yang baru 

Stephen P.Robbins 



Kekuasaan dan Proses Konflik 

 

 

 “salah satu tenagapenggerak perubahan manusia 

adalah kekuasaan dan sosial power” 

 Kekuasaan  sebagai potensi agen A untuk 

mempengaruhi target dan potensi resistensi target 

terhadap upaya memengaruhi agen A. Baik agen A 

maupun Target, dapat berupa orang atau 

sekelompok orang 

Wirawan (2003) 



Kekuasaan dan Proses Konflik 

 

 

Sifat-sifat kekuasaan 

 Kekuasaan itu abstrak tidak terlihat 

 Kekuasaan bukan milik individu tetapi milik interaksi sosial 

 Kekuasaan bisa diperoleh bisa diperbesar atau bertambah 
jumlahnya, berkurang, bahkan hilang 

 Kekuasaan netral tidak baik dan juga tidak buruk 

 Pemegang kekuasaan cenderung menyalah gunakan 
kekuasaan untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau teman-
temannya. 

Kekuasaan A terhadap T = Kekuasaan A dikurangi Kekuasaan T 
Yaitu resistensi T terhadap A. Resistensi T terhadap A tergantung pada 

ketergantungan T terhadap kekuasaan A 



Jenis Kekuasaan 

 

Kekuasaan berdasar sumber kekuasaan 

 Kekuasaan yang sah, otoritas, atau wewenang 

 diangkat secara sah untuk menduduki jabatan tertentu 

 Kekuasan imbalan (reward power)  

 Kekuasaan paksa (coecive power)  pemegang 

kuasa memaksa penerima kuasa untuk melakukan sesuatu 

(polisi, kaksa, hakim) 

 Kekuasaan keahlian  

John R. French dan Betram Raven 



Jenis Kekuasaan 

 Kekuasaan rujukan  karena punya keunggulan 

fisik/psikologis sehingga orang lain akan meniru dan menjadi 

rujukan mereka 

 Kekuasaan informasi  

 Kekuasaan koneksi  dimiliki oleh seseorang 

karena mempunyai koneksi denganorang lain 

 



Proses konflik 

Penyebab 
Konflik 

Fase Laten 

Fase Pemicu 

Fase 
eskalasi 

Fase krisis 

Fase 
resolusi 
konflik 

Fase 
pascakonflik 



Penyebab konflik 

 Beda tujuan 

 Kompetisi antar sumber yang tidak terbatas 

 Tugas saling tergantung 

 Sistem imbalan yang tidak layak 

 Perilaku yang tidak manusiawi 

 Perbedaan suku, agama, ideologi, dsb 



Fase Laten 

 Penyebab konflik telah ada 

 Belum terjadi kejadian pemicu 

 Konflik belum jelas karena belum diekspresikan 

 



Fase Pemicu 

 Terjadi sesuatu yang memicu konflik 

 Sadar terjadinya konflik 

 Diferensiasi 

 Konflik terbuka 

 Dialog tidak berhasil 

 



Fase eskalasi 

 Interaksi konflik memanas 

 Mulai menggunakan kekuasaan 

 Memperbesar kekuasaan, mencari teman, terjadi 

sepiral konflik 

 



Fase Krisis 

 Peraturan tidak dihormati 

 Semua kekuasaan digunakan untuk mengalahkan 

lawan 

 Terjadi agresi 

 Menyelamatkan muka 



Fase Resolusi Konflik 

 Kehabisan energi, berhenti, dan tidak memulainya 

lagi 

 Menyelamatkan muka 

 Terjadi solusi 



Fase pascakonflik 

 Hubungan pihak yang berkonflik bisa kembali 

harmonis atau tidak harmonis 


