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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Di era yang serba digital seperti sekarang ini, dimana segala informasi bisa 

didapatkan dengan cara yang cepat dan mudah. Hal ini juga mempengaruhi media 

untuk melakukan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan jaman, termasuk 

media televisi. 

Adapun perkembangan media televisi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. 

Berbagai stasiun televisi bermunculan, baik yang berskala lokal maupun nasional. 

Dengan banyaknya jumlah stasiun televisi maka sudah pasti memunculkan 

persaingan yang akan berdampak pada pemasukan yang di dapatkan oleh setiap 

stasiun televisi yang ada. 

Menurut Syarif (2008) - Televisi di tanah air sudah menjadi Industri Penyiaran. 

Mau tidak mau, masing-masing stasiun berupaya menarik perhatian pemirsa dengan 

berbagai acara unggulan yang diminati masyarakat. Jika ada stasiun televisi yang 

tidak berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pemirsa, maka akan ditinggalkan. 

Data lain yang dipaparkan oleh Damayanti(2003), sebanyak 20% airtime 

(waktu tayang televisi) dihabiskan untuk menayangkan iklan. Selebihnya (80%) 

adalah jenis program di luar iklan seperti tayangan musik, film, sinetron, telenovela, 

berita, olahraga dan yang lain. Dari data tersebut, industri televisi mengakumulasikan 

modal yang tidak kecil. Biaya besar, jelas dibutuhkan untuk bisa membangun sebuah 

stasiun. Risikonya pun sangat tinggi. Baik itu dari kacamata kalkulasi ekonomis, 

maupun dari aspek kreatif. Yakni, penciptaan program, yang harus sangat hati-hati, 

jangan sampai menyeret sensitivitas pemirsanya. 

Persaingan antar-stasiun akan lebih ketat. Strategi baru yang lebih segar, 

mungkin akan membawa sebuah stasiun menjadi pemenang dalam sebuah 

persaingan. Tetapi, ini pun tidaklah mudah untuk diraih. Perolehan dari iklan, 

memang menjadi salah satu parameter paling sahih untuk bisa memenangkan 

persaingan yang tanpa akhir. Sehingga kemampuan dan kejelian baru dalam 

membaca sebuah peta sangat dibutuhkan Misalnya, contoh strategi yang 

digunakan stasiun televisi untuk memenangkan  persaingan ada beberapa hal yang 
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ditempuh oleh banyak stasiun  dengan memutar film-film yang laris di pasaran. 

Selain itu dengan  menjadi terdepan dalam menayangkan berita dalam kadar 

obyektivitas dan faktualitasnya yang tinggi akan turut menarik animo pemirsa untuk 

memilih stasiun televisi tersebut untuk ditonton.  Strategi ini dinilai cukup jitu untuk 

bisa menarik animo pemirsa dan pemasang iklan.  

Inovasi dengan mencoba mencari dan menemukan dinamika pemirsa televisi 

yang paling mutakhir, perlu dilakukan dalam sebuah persaingan televisi agar dapat 

memenangkan persaingan dan tetap eksis di dalamnya. Hal ini disebabkan selera 

pemirsa yang terus berubah dan bergerak, sangatlah membutuhkan respons program. 

Oleh karena itu, stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba memunculkan acara-acara 

yang tergolong baru dan selalu diperbarui. Hal ini bertujuan agar para pemirsanya 

tidak merasa bosan serta turut menaikkan rating acara tersebut yang pada akhirnya 

akan meningkatkan keuntungan stasiun televisi tersebut. 

Seperti yang dipaparkan oleh  Hartono dalam kompas (2009),  dengan 

munculnya persaingan antar program acara TV, mengakibatkan para pemilik stasiun 

TV harus bekerja extra dan berlomba-lomba untuk lebih kreatif dan inovatif untuk 

menarik perhatian dan mempertahankan rating dan audience share yang sudah 

dimilikinya, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan 

penurunan daya minat pemirsa untuk melihat acara yang disiarkan melalui stasiun 

TV tersebut. 

Dari beberapa artikel yang telah dipaparkan diatas, bahwa memang terjadi 

persaingan antara stasiun televisi dalam menarik minat penontonnya melalui 

program-program acara yang disuguhkan. 

Agar selalu memunculkan acara-acara yang baru maupun membuat acara 

semakin menarik maka biasanya di dalam sebuah stasiun televisi memiliki sebuah 

tim yang diberi nama tim kreatif. Keberadaan  tim kreatif ini  bertujuan untuk 

membuat ide-ide segar sehingga dapat mengemas suatu acara menjadi menarik. Tim 

Kreatif adalah sekumpulan orang yang pada posisi ini melakukan beberapa tugas 

seperti, menghasilkan ide-ide kreatif dan melakukan riset untuk mendukung program 

bahan kebutuhan, program menciptakan skrip dan mengadakan rapat untuk 

membahas tentang perencanaan dan program pembangunan. Ia juga berhubungan 

dengan fungsi pengendalian terhadap seniman dan bakat pada isi program yang 
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diproduksi. Tim kreatif umumnya terdiri dari Creative director, pembuat naskah/copy 

writer, pengisi suara, mixingman/operator produksi yang semuanya itu saling 

berkaitan satu sama lainnya apabila salah satunya tidak ada pasti dalam 

pembuatannya tidak akan maksimal. (Deskripsi pekerjaan tim kreatif Trans TV) 

Hal ini turut dipaparkan Riyono (2009) dalam penelitian yang berjudul 

Hubungan Antara Karakteristik Pekerjaan Dengan Kreativitas Pada Tim Kreatif 

Periklanan Di Yogyakarta. Kreativitas tim kreatif terbentuk karena adanya 

karakteristik kepribadian yaitu sifat terbuka dan fokus atau konsentrasi pada tugas, 

dari kedua karakteristik kepribadian akan menghasilkan humor yang imajinatif atau 

menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dan kadang-kadang 

menghasilkan sesuatu tidak dibayangkan oleh orang lain menjadi karya yang kreatif. 

Humor yang imajinatif  atau ide yang dihasilkan tiap individu itu akan didiskusikan 

pada saat brainstroming yang bertujuan untuk memunculkan petunjuk-petunjuk dan 

ide-ide untuk mencapai pemecahan masalah secara memuaskan. 

Selain itu, keberadaan tim kreatif dianggap penting dalam sebuah organisasi 

maupun perusahaan karena keputusan yang kreatif penting untuk kelangsungan 

efektivitas organisasi, karena keberadaannya berpengaruh langsung terhadap 

produktivitas, memberi sumbangan dalam riset dan strategi pemunculan produk baru 

ataupun penyelesaian permasalahan.  

Tim kreatif pada sebuah stasiun televisi merupakan sebuah tim yang memiliki 

jumlah anggota tertentu. Johnson dan Johnson( Walgito, 2008), tim adalah sebuah 

interaksi interpersonal yang terstruktur dalam mencapai sebuah tujuan. 

 Dimana setiap anggotanya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 

Perbedaan individu yaitu individu-individu membawa perbedaan latar belakang 

dalam peran organisasi mereka.  Nilai-nilai mereka dan kebutuhan-kebutuhan yang 

sudah terbentuk dengan perbedaan proses sosialisasi, tergantung pada kebudayaan 

mereka dan tradisi yang ada di dalam keluarga, tingkat pendidikan, pengalaman, dan 

seterusnya( Whetten dan Cameron, 2002). 

Perbedaan individu dapat menyebabkan sumber konflik ketika anggota tim 

berinteraksi satu sama lain. Karena dengan terbentuknya tim, maka interaksi diantara 

anggota tim akan terjadi, oleh karena itulah terjadilah proses kelompok. Proses 
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kelompok adalah terjadinya interaksi antar anggota kelompok dan bagaimana 

pengaruh anggota kelompok kepada anggota yang lain(Walgito, 2008). 

Ketika konflik muncul dalam sebuah tim, maka konflik tersebut dapat 

memberikan dampak kepada anggota tim serta pencapaian tujuan tim. Dengan 

mengetahui bagaimana sebaiknya konflik dimanajemen, hal ini akan membantu tim 

untuk memanajemen konflik dengan tepat sehingga konflik yang dialami oleh tim 

tersebut dapat memberikan dampak fungsional bagi tim tersebut maupun bagi 

perusahaan. Adapun dampak yang disebabkan oleh konflik, dibagi menjadi dua, 

yaitu: dampak fungsional dan dampak disfungsional(Robbins, 2008). 

Dampak fungsional adalah dampak yang disebabkan oleh penyelesaian konflik 

yang bersifat konstruktif dimana ketika konflik terjadi hal ini dapat memperbaiki 

kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong minat dan 

keingin tahuan anggota-anggota kelompoknya, menyediakan media atau sarana 

untuk mengungkapkan masalah dan menurunkan ketegangan, serta menumbuhkan 

suasana yang mendorong evaluasi diri dan perubahan. Selain itu, konflik yang 

bersifat konstruktif akan mendorong diciptakan dan dikemukannya ide baru, 

mempromosikan peninjauan ulang atas tujuan dan kegiatan kelompok, serta 

meningkatkan kemampuan kelompok untuk menanggapi perubahan (Robbins, 2008). 

Sedangkan dampak disfungsional yang dapat dialami oleh tim setelah 

terjadinya konflik adalah dampak yang disebabkan oleh penyelesaian konflik yang 

bersifat destruktif. Adapun dampak yang akan dirasakan di dalam kelompok adalah 

menimbulkan rasa tidak senang, yang menyebabkan ikatan bersama renggang, dan 

pada akhirnya dapat menuntun kepada kehancuran kelompok(Robbins, 2008). 

Dengan adanya dampak yang disebabkan oleh konflik, maka diperlukan 

manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik yang ada. Adapun definisi 

Manajemen konflik adalah pemanfaatan teknik-teknik resolusi dan dorongan untuk 

mencapai tingkat konflik yang diinginkan(Robbins, 2008). 

Dengan melakukan manajemen konflik dengan benar, maka tim berusaha 

untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam tim sehingga produktivitas di dalam 

tim tidak akan terganggu. Berbagai macam cara dapat digunakan untuk melakukan 

manajemen konflik, diantaranya sebagai berikut, negosiasi, tujuan superordinat, 

ekspansi sumber daya, penghindaran terhadap konflik, memperhalus, berkompromi, 
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perintah otoritatif, mengubah variabel manusia, mengubah variabel 

struktural(Robbins, 2008).  

Selain gaya manajemen konflik pada tim, ada pula gaya manajemen konflik 

yang digunakan oleh individu. Menurut Thomas (dalam Peace dan Faules, 2000) 

terdapat lima pendekatan yang digunakan untuk memanajemen konflik, yaitu: 

memaksa (forcing), kompromi (compromising), kerjasama (collaborating), 

menghindar (avoiding), mengalah (accomodating). Perbedaan gaya manajemen 

konflik pada individu di dalam tim dapat mempengaruhi bagaimana manajemen 

konflik tim secara keseluruhan. Seperti yang dipaparkan oleh Friedman (2000) dalam 

penelitiannya mengenai dampak gaya konflik seseorang  pada konflik kerja dan 

stress mengatakan konflik tidak hanya berawal dari lingkungan tetapi juga dari gaya 

setiap individu dalam menunjukkan ketidaksetujuannya. Cara menyampaikan respon 

individual mengenai ambiguitas, ketidaksetujuan, dan perselisihan dapat membantu 

mendefinisikan kehidupan organisasi yang didalamnya terdapat bentuk respon satu 

sama lain, dan yang paling penting adalah membantu terbentuknya pengalaman kerja 

individu di dalamnya. Kesadaran mengenai pendekatan yang paling potensial bisa 

membantu menyelesaikan konflik, seperti mengerti konsekunsi setiap pendekatannya 

yang dipilih bisa  menyediakan karyawan yang siap sehingga mereka dapat 

membantu membentuk iklim kerja mereka sendiri. 

Dari pemaparan-pemaparan diatas, terdapat penjelasan mengenai bagaimana 

penyelesaian konflik dapat mempengaruhi keadaan tim dalam pencapaian tujuan. 

Penjelasan teoretis inilah yang ingin diperiksa realitasnya dalam pengalaman nyata 

sebuah tim kreatif. Secara lebih spesifik, hal inilah yang menjadikan alasan peneliti 

ingin meneliti bagaimana gambaran anggota tim kreatif dalam memanajemen 

konflik. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu meneliti Manajemen Konflik pada  

Tim Kreatif.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dilakukan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang didapat adalah bagaimana gambaran manajemen 

konflik yang ada pada tim kreatif. 

 

 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran  manajemen 

konflik pada tim kreatif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam keilmuan 

psikologi pada umumnya, serta psikologi industri dan organisasi dalam bidang 

sumber daya manusia serta psikologi sosial pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dari organisasi 

ataupun perusahaan dalam memanajemen konflik yang ada sehingga konflik yang 

ada dapat mendorong efektivitas dan produktifitas di dalam tim. 

 


