
Fenomena 

Konflik 



Definisi konflik 

 Berasal dari bahasa Latin Configure yang 

artinya memukul 

 Konflik  proses pertentangan yang 

diekspresikan di antara dua pihak atau 

lebih yang saling tergantung mengenai 

obyek konflik, menggunakan pola 

perilaku dan interaksi konflik yang 

menghasilkan keluaran konflik 



Indikator dalam konflik 
1. Proses  proses terjadinya berbeda-beda 

2. Dua belah pihak atau lebih kecuali konflik 
personal 

3. Saling ketergantungan 

4. Pertentangan mengenai obyek konflik 

5. Diekspresikan  pertentangan akan menjadi 
konflik jika diekspresika  

6. Pola perilaku 
7. Interaksi konflik  saling menuduh, negosiasi 

8. Keluaran konflik  solusi atas konflik, win-win 
solution 



Penyebab Konflik 
 Keterbaratsan sumber  sumber anggaran, 

jabatan, dll 

 Tujuan yang berbeda 

 Saling ketergantungan  saling bekerjasama dlm 
melaksanakan tugas 

 Diferensiasi organisasi  pembagian tugas dalam 
birokrasi 

 Ambiguitas yurisdiksi  ketidak jelasan cakupan 
tugas dan wewenang unit kerja dlm organisasi 

 Sistem imbal yang tidak layak  menguntungkan 
pemilik 

 



Penyebab Konflik 
 Komuniasi yang tidak baik  gaya bicara, 

bahasa yang tidak dimengerti, dll 

 Perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar HAM  

 Berdasarkan karakteristik sistem sosial 

 Pribadi orang  curiga , sombong, egois 

 Kebutuhan  jika kebutuhan terhambat maka 
akan terjadi konflik 

 Perasaan dan emosi  dipengaruhi oleh 
perasaan dan emosi yng tidak rasional 

 Budaya konflik dan kekerasan  karena krisis 
kepemimpinan 

 



Teori dan pendekatan 

mengenai konflik 

 Fungsi teori  

1. Menjelaskan fenomena yang sedang 

terjadi 

2. Meramalkan akan terjadi fenomena 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

4. Membimbing praktik profesi  



Teori mengenai konflik 
 Teori Dialektika Hegel  (George Wilhem Hegel) 

“setiap gerakan proses atau kemajuan merupakan 
hasil konflikdengan proses tertentu” 

 Teori Satya Graha  (Mohandar Karachad 
Gandhi/Mahatma Gandhi)”konsep konflik 
perlawanan tanpa kekerasan, dan bepegang teguh 
pada kebenaran dan menolaj semua yang tidak 
benar” 

 Budaya Jawa mengenai konflik ( Hildred 
Geertz)”dua prinsip dasar kehidupan 
masyarakat jawa adalah prinsip rukun dan 
prinsip hormat 

 

 



Pola pikir orang jawa 

seharusnya 
 Sugih tanpo bondho 

 Sekti tanpo aji-aji 
 Ngeluruk tanpo bolo 

 Menang tan ngasorake 

 Eling 

 Aja dumeh 

 Teposeliro ngerti kualat 

 Durung menang yen durung wani kalah 

 Durung unggal yen durung wani asor 

 Durung gede yen durung wani cilik 

 Mikul nduwur mendem njero 
 

Dalam 

menghadapi 

konflik 

Sebagai orang jawa seharusnya anda memahami dan 

mengetahui arti dan contohnya 



Teori mengenai konflik 

 Teori psikodinamika  menjelaskan latar 

belakang terbentuknya konflik (ilmu 

psikologi)”semua energi yang disalurkan harus 

dilepas”(ide,ego,superego) 

 



Jenis Konflik 
 Berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik:  

1. konflik personal konflik yang terjadi dalam diri 
individukarena harus memilih dari sejumlah alternatif yang 
berbeda 

2. Konflik Interpersonal konflik yang terjadi dalam 
satu organisasi di tempat kerja 

 Konflik interes  suatu situasi konflik dimana seorang 
individu-pejabat-aktor dan sistem sosialnya mempunyai interes 
personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga 
mempengaruhi pelaksanaan kewajiban sebagai pejabat 
sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan tujuan (konflik 
yang melahirkan korupsi) 



Jenis Konflik 
 Konflik realistis dan konflik nonrealistis 

1. Konflik realistis  konflik yang terjadi karena perbedaan dan 

ketidakpahaman cara pencapaian tujuan yang akan dicapai 

2. Konflik nonrealistis  konflik ini dipicu oleh kebencian atau 

prasangka terhadap lawan konflik 

 Konflik destruktif dan konstruktif 

1. Konflik konstruktif konflik yang prosesnya mengarah pada 

pencarian solusi mengenai substansi konflik(konflik ini 

membangun sesuatu yan baru atau mempererat hubungan 

pihak-pihak yang terlibat konflik) 

2. Konflik destruktif  pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel 

atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu 

untuk mengalahkan satu sama lain 

 



Jenis Konflik 

 Konflik menurut bidang kehidupan  

1. konflik ekonomi,  

2. konflik bisnis,  

3. konflik politik,  

4. konflik agama, 

5. konflik sosial,  

6. konflik dalam organisasi profesi 

 



Pengaruh Konflik 

 Pengaruh positif : menciptakan perubahan, 

membawa obyek konflik ke permukaan, memahami 

orang lain lebih baik, Menstimulus cara berpikir dan 

meningkatkan kreativitas, konflik menyebabkan 

revitalisasi norma 

 Pengaruh negatif: biaya konflik, merusak hubungan 

dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat 

konflik, Merusak sistem organisasi, Menurunkan mutu 

pengambilan keputusan, kehilangan waktu kerja, Sikap 

dan perilaku negatif, kesehatan 

,  


