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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan, banyaknya perusahaan 

tersebut menjadikan berbagai macam budaya kerja yang ada. Dikemukakan oleh 

Republika (2008,26 Mei) Budaya kerja di Indonesia sangat bermacam, salah 

satunya terdapat budaya paternalistis, yaitu senioritas sangat mewarnai dunia 

kerja. Di perusahaan-perusahaan yang masih kental dengan budaya paternalistis, 

khususnya di perusahaan swasta lokal dan BUMN, senioritas sangat mewarnai 

budaya kerja. Alhasil, senioritas kerap menjadi kendala. Lain halnya di 

perusahaan yang telah menerapkan budaya egalitarian, seperti perusahaan asing, 

di sini tak muncul budaya senioritas. Siapapun yang menjadi pimpinan, anak 

muda sekalipun dipastikan sistemnya tetap berjalan normal. Tidak ada yang 

membedakan, dari sisi usia, status maupun pengalaman. 

 Dikemukakan oleh Kompas (2008,14 Mei) Pola senioritas masih kental di 

Indonesia, sebagai contoh, yaitu Kaderisasi Partai Politik masih memakai 

senioritas. Secara manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pola kaderisasi 

partai politik masih didominasi kalangan senior partai. Ini menghambat 

kaderisasi bagi kalangan muda partai yang bersangkutan. Demikian hasil survei 

Kemitraan Partnership tentang Tata Kelola Organisasi Partai Politik yang 

disiarkan Rabu (14/5). Data menunjukkan, faktor penghambat utama mencapai 

posisi yang diinginkan yaitu dominan senioritas menempati urusan teratas dengan 

persentase 28,4 persen, diikuti sumber daya keuangan yang terbatas 25,5 persen, 

kaderisasi tidak jelas 18,6 persen, tidak disukai pimpinan 8,8 persen. Dari sisi 

kepemimpinan, kepengurusan di tingkat bawah (kab/kota dan kecamatan) lebih 

banyak diisi mereka yang berusia dibawah 40 tahun. Sementara kepengurusan 

yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) cenderung diisi oleh mereka yang berumur 

di atas 40 tahun. 

Dewasa ini, banyak perusahaan yang dipimpin oleh manajer junior. 

Manajer junior adalah pimpinan yang berusia lebih muda daripada karyawannya. 

Usia memang bukan kelebihan, di dunia bisnis pun, orang-orang muda makin  
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menyemarakkan kancah bisnis. Profesional muda yang membawahkan karyawan 

lebih senior dari sisi usia sudah pemandangan biasa.  

Di sebuah perusahaan, peranan manajer sangat berpengaruh guna 

kemajuan perusahaan. Manajer adalah seorang yang diberi wewenang formal 

oleh organisasi formal tertentu, untuk membawahi sejumlah bawahan, untuk 

mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut, melalui penerapan macam-macam 

fungsi manajemen, seperti misalnya perencanaan, pengorganisasian, pengisian 

jabatan-jabatan yang tersedia, memimpin dan menggerakkan (mengaktuasi) dan 

melaksanakan pengawasan performa tersebut dalam bekerja. Seorang manajer 

banyak melakukan kegiatan seperti bekerja dengan dan melalui orang lain, 

bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawabannya, mengimbangi 

tujuan-tujuan yang bersaingan, menetapkan prioritas-prioritas, manajer harus 

berpikir secara analitikal dan konseptual, manajer menjadi pihak penengah yang 

menyelesaikan perselisihan – perselisihan (Winardi,1994).  

Seorang manajer tidak hanya harus seseorang yang mempunyai masa 

bekerja yang lama, berumur atau senior, namun seorang manajer bisa saja orang 

yang berusia muda namun memiliki skill yang memenuhi kriteria yang mampu 

untuk menjadi seorang pemimpin. Efektivitas perusahaan tidak lagi terpaku pada 

paradigma lama bahwa lamanya bekerja atau senioritas dapat menjadi modal 

seseorang untuk menjadi pemimpin. Pergeseran status tersebut dapat 

menimbulkan perubahan-perubahan sumber daya manusia. Anggota 

tim/karyawan yang dipimpin tidak selalu berusia muda ataupun memiliki masa 

kerja yang lebih sebentar. Bagi karyawan yang dapat mengikuti pergeseran 

tersebut mungkin saja dapat bertahan, namun bagi karyawan yang tidak bisa 

bertahan akan meminta pensiun dini, hal ini dapat mengganggu kemajuan dan 

perkembangan perusahaan. 

Menjadi pemimpin atau atasan di usia muda memang menjadi suatu 

kebanggaan dan prestasi tersendiri. Menurut George Herbert Mead (dalam 

Anoraga, 2009) kedudukan, jabatan, fungsi dan kekuasaan yang ada pada 

seseorang dapat memengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan orang tersebut 

Dikemukakan oleh Kompas (2008, 3 Desember) Biasanya salah satu alasan 

seseorang terpilih sebagai manajer di usia muda adalah sikap idealisnya. Orang 
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yang bersikap idealis cenderung melakukan segala hal sesuai dengan aturan dan 

berusaha menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sayangnya, sikap idealis ini 

terkadang justru sulit diterapkan saat menjadi seorang pimpinan. Pasalnya, 

anggota tim yang dipimpin tak selalu berusia lebih muda ataupun memiliki masa 

kerja yang lebih sebentar. Situasi inilah yang sering menimbulkan rasa sungkan 

dan tak enak hati. Padahal, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tak 

pandang bulu dan bisa menerapkan peraturan kepada semua karyawannya. 

Misalnya saja, karena seorang karyawan yang lebih senior membuat kesalahan, 

lantas selalu dibiarkan dan didiamkan.  

Manajer yang mengelola organisasinya menghadapi bermacam-macam 

perangai individu. Setiap bawahan mempunyai perbedaan karakteristik 

psikologis, pola fikir, gaya berkomunikasi, dan kematangan emosi yang berbeda-

beda yang akan berpengaruh terhadap pemikiran dan tindakannya. Para pegawai 

yang tidak menyetujui terhadap tujuan yang telah ditetapkan organisasinya, nilai 

tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah yang berlaku 

dalam organisasinya, dan cara kerja dalam pekerjaannya, akan menyebabkan 

timbulnya suatu konflik. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan 

antara dua atau lebih pihak (Handoko,2003). Di sebuah perusahaan atau 

organisasi pun konflik bisa terjadi, baik konflik terhadap diri sendiri, konflik 

interpersonal, konflik antara atasan dan bawahan maupun  konflik organisasi. 

PT.PLN (PERSERO) Rayon Rantau Provinsi Kalimantan Selatan adalah 

perusahaan yang bergerak di  bidang usaha jasa pelayanan dan penjualan listrik 

serta ruang lingkup pelayanan pelanggan, baca meter, pencetakan rekening, 

pembukuan pelanggan, penagihan, dan pengawasan kredit di Wilayah kerja 

kantor Rayon Rantau. Pada tahun 2010, PT. PLN (PERSERO) Rayon Rantau 

dipimpin oleh seorang Manajer berusia muda (junior), serta karyawan berusia 

muda dan tua (senior) yang bekerja di lapangan dan di dalam ruangan. Menurut 

Robbins (dalam Yuwono, dkk 2005) Karyawan senior meyakini nilai 

kenyamanan dan keamanan dalam hidup, sehingga mereka bersikap sangat 

konservatif, loyal dan mau bekerja keras. Sementara itu karyawan junior 

meyakini nilai-nilai persahabatan, kebahagiaan, dan kesenangan sehingga mereka 

menunjukkan sikap yang luwes, menghendaki waktu luang untuk kepuasan kerja 
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serta mengutamakan persahabatan. Manajer dan karyawan sangat berpengaruh 

dalam kemajuan perusahaan, oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik 

antara atasan dan bawahan agar tidak terjadi konflik. Manajer mempunyai 

tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas 

kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi manajer itu tidak mudah dan tidak 

akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan 

kepemimpinannya.   

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT.PLN (PERSERO) Rayon 

Rantau pada tanggal 7 Februari 2012 ditemukan bahwa  pernah terjadi konflik 

antara karyawan senior dengan manajer junior dalam bekerja tentang pengalaman 

kerja dan manajer dianggap acuh dalam menanggapi keluhan pelanggan. Konflik 

dapat berdampak positif maupun negatif, sehingga diperlukan berbagai cara 

untuk dapat memanajemen konflik, terutama manajemen konflik interpersonal 

demi menjaga hubungan kerja antar individu dalam memajukan perusahaan. 

Terjadinya konflik tidak bisa dihindarkan, ada konflik yang relatif mudah diatasi, 

ada pula konflik yang memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya, bahkan 

ada pula konflik yang dari generasi satu  ke generasi  berikutnya tidak 

terpecahkan atau terselesaikan.  

Konflik dapat terjadi pada diri sendiri, antar individu, kelompok, dan 

lainnya. Konflik dapat membuat seseorang mengalami perubahan-perubahan 

perilaku yang seringkali mengganggu dan bahkan membuat seseorang 

mengalami stress. Tetapi, di sisi lain konflik membuat orang menjadi tertantang 

untuk mengatasinya. Konflik dapat berdampak positif dan negatif. Konflik positif 

dapat membuat seseorang untuk meningkatkan prestasi, menimbulkan 

kemampuan mengoreksi diri sendiri, mengembangkan alternative yang baik, 

membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka, 

memotivasi orang lain untuk memahamai setiap posisi orang lain, mendorong 

ide-ide baru, memfasiliasi perbaikan dan perubahan serta dapat meningkatkan 

kualitas keputusan dengan cara mendorong orang untuk membuat asumsi 

melakukan perubahan. Sedangkan konflik negatif dapat menghambat adanya 

kerjasama, saling menjatuhkan, frustasi,  dapat menimbulkan emosi dan stress 

negative, berkurangnya komunikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk 
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koordinasi, munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif, dapat 

menimbulkan prasangka-prasangka negatif, serta member tekanan loyalitas 

terhadap sebuah kelompok. Sehingga, dari dampak konflik tersebut diperlukan 

adanya manajemen konflik interpersonal.  

Menurut Moberg (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009) mendefinisikan 

gaya manajemen konflik adalah pola perilaku yang lebih disukai seseorang untuk 

diterapkan (dilakukan) ketika menghadapi situasi konflik. Jika konflik dapat 

diselesaikan dengan strategi yang efektif  dan menguntungkan, maka akan 

berpengaruh positif pula di antara mereka yang terlibat dalam konflik. 

Sebaliknya, jika konflik diselesaikan dengan strategi yang tidak efektif dan tidak 

tepat akan membawa pengaruh negatif di antara mereka yang terlibat dalam 

konflik. Pengaruh negatif tersebut dapat merugikan karyawan, manajer maupun 

perkembangan perusahaan. 

Berdasarkan  paparan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik 

interpersonal yang terjadi antara karyawan senior dan manajer junior di kantor 

PT.PLN Rayon Rantau yaitu pernah terjadi konflik tentang pengalaman kerja. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa penyebab konflik 

interpersonal  yang muncul pada karyawan PT.PLN (PERSERO) Rayon Rantau 

yang dipimpin oleh manajer junior  dan bagaimana strategi karyawan melakukan 

manajemen konflik interpersonal yang dipimpin oleh manajer junior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa penyebab konflik interpersonal  yang terjadi pada karyawan  PT.PLN 

(PERSERO) Rayon Rantau yang dipimpin oleh manajer junior? 

2. Bagaimana strategi manajemen konflik interpersonal karyawan PT.PLN 

(PERSERO) Rayon Rantau yang dipimpin oleh manajer junior? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui penyebab konflik interpersonal yang terjadi pada 

karyawan PT. PLN (PERSERO) Rayon Rantau yang dipimpin oleh manajer 

junior. 

2. Untuk mengetahui strategi manajemen konflik interpersonal karyawan 

PT.PLN (PERSERO) Rayon Rantau  yang dipimpin oleh manajer junior. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperdalam dan  

menambah khazanah keilmuan dibidang Psikologi  Industri dan Organisasi, 

khususnya Psikologi Sumber Daya Manusia dan Psikologi Sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengelola sumber daya manusia di PT. PLN (PERSERO) Rayon 

Rantau terutama yang berkaitan dengan kebijakan penentuan pimpinan dan 

peraturan perusahaan.  


