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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Organisasi merupakan suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang 

saling berkaitan atau saling tergantung satu sama lain dalam proses kerjasama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sub-subsistem yang saling tergantung itu adalah 

tujuan dan nilai-nilai  teknikal, manajerial, psikososial, dan subsistem struktur. 

Dalam proses interaksi antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya 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. 

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 saling bekerjasama 

satu sama lain. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap 
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organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi 

tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak membawa “kamatian” bagi organisasi, 

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. 

Mekanisme yang diambil sangat menentukan posisi organisasi sebagai 

lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi 

yang diambil sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah organisasi 

dalam mempertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya. Konflik 

merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kineja karyawan. Menurut 

Robbins (1996:124)  konflik adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak 

merasakan bahwa satu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan 

segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. 

Memperhatikan definisi tersebut, akan terkait dengan tugas salah bagian penting 

dalam organisasi yaitu bagaimana mengharmoniskan suatu kelompok individu 

yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan manfaat 

kemampuan-kemampuan semuanya ke suatu arah tujuan.  

Kinerja atau prestasi kerja dari karyawan dalam memberikan pelayanan sangat 

diperlukan selain dari fasilitas yang ada. Menurut Mangkunegara (2002:67) 

prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai  oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya. Tingkat prestasi kerja karyawan akan lebih  meningkat 

jika ada kerja sama yang baik antar masing-masing karyawan atau bagian 
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dibandingkan jika mereka kerja sendiri-sendiri, tetapi walaupun demikian selalu 

saja ada perbedaan antara harapan seseorang dengan apa yang dia dapatakan 

sehingga bisa menimbulkan sebuah kondlik. Dalam hal ini perusahaan sangat 

mengharapkan kepada karyawan yang berhubungan dengan perusahaan pada 

umumnya dan karyawan pada khususnya.  

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang 

mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT. 

Freeport Indonesia merupakan milik Amerika Serikat serta penghasil terbesar 

konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah 

yang besar.  Awal berdirinya PT. Freeport Indonesia bermula saat seorang 

manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan 

ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang 

ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang 

geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936. Setelah ditandatanganinya 

Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967,yang pada 

saat itu merupakan masa kekuasaan Soeharto, (Corperate Communications PTFI). 

Konflik organisasional yang terjadi pada bagian HRD (Human Resouse 

Development) PT Freeport Indonesia adalah  konflik individu dan konflik kelompok  

hal ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi, 

karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja  atau karena 

mereka mempunyai status, tujuan, penilaian atau pandangan yang berbeda. 

Sebagai perusahaan tambang, untuk memperoleh hasil produksi yang terbaik 

maka dibutuhkan pengorganisasian yang baik dalam meningkatkan produktifitas 
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atau kinerja perusahaan. Hal ini tidak lepas tanpa melalui proses penanganan 

konflik yang efektif dan efisien  terhadap setiap konflik organisasional yang 

muncul pada bagian HRD  PT.Freeport Indonesia. 

Konflik organisasional bagian HRD pada PT. Freeport Indonesia merupakan  

konflik antar individu dan konflik antar kelompok,  hal ini dikarenakan beraneka 

ragam individu dan kelompok baik sifat, latarbelakang kepentingan, maupun 

lingkungan kerja yang mempengaruhinya, serta kinerja yang saling berkaitan 

sehingga muncul  konflik organisasional di perusahaan ini. 

Konflik antar individu sering terjadi di bagian HRD pada PT.Freeport Indonesia,  

hal ini dikarenakan beraneka ragam karyawan baik sifat, karakter, latar belakang 

kepentingan, maupun lingkungan kerja yang mempengaruhinya, serta unit kerja 

yang saling berkaitan sehingga muncul konflik individu di perusahaan ini. Konflik  

individu terjadi karena uraian tugas kerja yang tidak jelas,  posisi dan beban 

pekerjaan tidak seimbang, minimnya komunikasi antar karyawan dalam 

organisasi dan pengaruh lingkungan kerja, hal ini menjadi pemicu utama konflik 

individu di bagian  HRD  pada PT. Freeport indonesia.  

Konflik kelompok merupakan hal yang lazim terjadi di bagian  (Human 

Resouse Development)  HRD , dikarenakan beraneka ragam tenaga kerja baik 

karakter, tingkat kepemimpinan, latar belakang, kepentingan, maupun lingkungan 

yang mempengaruhinya, serta unit kerja yang saling berkaitan maka muncul 

konflik kelompok. Konflik kelompok tidak dapat dihindari akan tetapi bermanfaat 

bagi karyawan sekaligus dapat menjadi kekuatan positif dan negatif, sehingga 

manajemen tidak perlu berjuang menghilangkan semuanya. 
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Kinerja karyawan bagian HRD pada PT. Freeport Indonesia dilihat dari 

hasil kinerja yang dicapai karyawan berhubungan konflik individu dan kelompok 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atas dasar kecakapan, 

pengalaman, serta kuantitas dan kualitas yang mereka pergunakan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, senantiasa menarik dan dianggap penting, baik 

pemimpinan perusahaan maupun karyawannya, untuk berkomitmen  menjadi 

mediator yang dapat mengurangi konflik organisasional serta dapat meningkatkan 

keinginan mereka untuk tetap bekerja di perusahaan ini. 

     Masalah  yang berlangsung   pada saat  ini di manajemen PT.Freeport 

Indonesia adalah monggok kerja antara manajemen dengan SPSI (Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia) masalah ini di sebabkan  manajemen  menuntut  karyawannya 

untuk  lebih  profesional    dalam  melaksanakan  pekerjaannya  untuk  

menyatukan  antara  profesionalitas  dan tujuan  perusahaan namun karyawan 

memintah upah yang lebih sehingga munculah  monggok kerja di  perusahaan ini. 

Studi  mengenai  konflik organisasional merupakan  topik yang   penting  

dan  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  saat  mengkaji  setiap masalah  

karyawan dalam melakukan pekerjaan di  PT. Freeport Indonesia pada umumnya 

dan bagian HRD  pada khususnya,  maka kita  bisa  menilai  bagaimana  

kesungguhan  para  pelaku  organisasi  di perusahaan ini.   

Komitmen organisasi pada perusahaan ini banyak   kegunaannya  dalam  

mengelola  keprilakuan  karyawannya baik secara individu maupun kelompok, 

hal  ini  juga  menjadi  alasan  penulis  untuk  memilih  topik  penelitian  ini  dan 

menguji  kembali  hubungan  pengaruh  konflik organisasional terhadap kinerja. 
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Pada dasarnya akibat yang ditimbulkan oleh konflik organisasional dapat 

menurunya prestasi kinerja karyawan yang dapat menggangu kegiatan perusahaan 

sehingga tujuan perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Sedangkan pada 

sisi yang lain dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan dimana dalam diri 

karyawan tersebut akan timbul keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu  

untuk kemanjuan dan kelansungan perusahaan. 

Dari penjelasan diatas dapat ketahui bahwa karyawan bagian HRD PT. 

Freeport Indonesia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-

masing karyawan  atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Kadang-kadang karyawan dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan 

yang berbeda-beda. Begitu pula dapat terjadi konflik  kelompok dengan individu, 

misalnya konflik antar kelompok manajemem dengan karyawan yang terjadi 

karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. 

 Para karyawan menginginkan upah yang memadai, sedangkan manajemen 

menginginkan pendapatan yang besar untuk memperbesar bidang serta volume 

usaha perusahaannya, maka penulis mengangkat masalah ini dalam penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Konflik Organisasional Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian HRD pada PT. Freeport Indonesia Tembagapura 

Kabupaten Mimka Papua.”   
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  konflik organisasional baik konflik individu dan konflik 

kelompok yang terjadi pada bagian  (Humam Resouse Development) 

HRD PT. Freeport Indonesia? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada bagian HRD  PT. Freeport Indonesia? 

3. Apakah konflik organisasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

bagian  HRD pada  PT. Freeport Indonesia?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan konflik organisasional baik konflik individu 

maupun  konflik kelompok yang terjadi pada bagian  HRD PT. 

Freeport Indonesia. 

b. Untuk mendeskripsikan pengaruh kinerja karyawan bagian HRD   

PT. Freeport Indonesia  

c. Untuk menguji pengaruh konflik organisasional terhadap kinerja 

karyawan bagian HRD  PT. Freeport Indonesia. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi Perusahaan 

        Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan  masukan dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak manajemen sehingga dapat 

meningkatkan kineja karyawan yang lebih baik. 
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b. Bagi Lembaga Pendidikan 

     Penelitihan ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia khususnya 

berkaitan dengan konflik organisasional dan kinerja karyawan.  
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