
Selama ada perbedaan

kepentingan di antara manusia -

maka konflik adalah sebuah

keniscayaan yang - bahkan -

wajar.

Tetapi, tidak semua konflik itu

sehat.

Konflik memiliki dua sisi - yang

pertama merusak, dan yang kedua

membangun.

Sebaliknya, tidak adanya konflik

dalam sebuah organisasi - justru ha-

rus mengkhawatirkan kita, karena 'ke-

damaian' itu bisa jadi sebuah tanda

bahwa organisasi kita dipenuhi oleh

orang-orang yang 'berkonspirasi' un-

tuk tidak melebihkan kontribusi; atau

tanda bahwa organisasi kita sudah

menua dan dipenuhi oleh orang-

orang yang lebih berorientasi kepada

keamanan, daripada yang berorien-

tasi kepada kesempatan; atau karena

ada perasaan umum bahwa meng-

usulkan ide perbaikan - akan menjadi-

kan mereka 'target untuk ditembak

jatuh' oleh rekan-rekan mereka.

Ada konflik yang mengindikasi-

kan kepentingan berbahaya - yang bi-

la berhasil mengalahkan oponennya,

justru menjadikan sebuah organisasi

'mati sebelah'; sehingga organisasi

itu berlaku mirip sebuah kuda berkaki

tiga yang harus menang dalam sebu-

ah pacuan.

Meskipun tidak bisa dihindari sa-

ma sekali, tetapi bila kita telah mengu-

asai cara-cara penyelesaian konflik,

maka konflik yang muncul tidak akan

menjauhkan kita dari proses bisnis

yang telah dibakukan sebelumnya.

adalah sebu-

ah proses yang membantu anggota

organisasi untuk berpindah dari kon-

flik yang destruktif - menuju keseja-

jaran yang produktif, sehingga waktu

pengelolaan dan kepemimpinan or-

ganisasi bisa terselamatkan dari ke-

pentingan-kepentingan yang meru-

sak.

Mohon Anda sadari, bahwa pesa-

ing kita mungkin sedang sibuk menyi-

apkan produk baru atau sebuah

yang mengejutkan - saat

kita sedang terikat dalam masalah-

masalah perbedaan pribadi dan ke-

lompok.

Conflict Resolution

mar-

keting action

Konflik bisa menjadi sebuah

pemisah antara Anda dan

keberhasilan Anda.

Kemampuan resolusi konflik

adalah kemampuan untuk

membuat orang lain berjalan

bersama Anda - untuk mencapai

keuntungan bersama.

Bangunlah kemampuan untuk

disetujui oleh orang lain.

Kita tidak akan bisa menikmati

sebuah perjalanan yang tidak kita

mengerti.

Apakah kesempatan-kesempat-

an Anda sedang dibatasi oleh kepen-

tingan-kepentingan orang lain? Bila

jawabannya adalah ‘ya’, maka ke-

mampuan Anda untuk menyelesai-

kan konflik - akan membuka batasan-

batasanAnda.

Mohon Anda ingat bahwa Anda

akan mencapai pertumbuhan otimal

yang bisa Anda capai - bila Anda tidak

dibatasi oleh apa pun. Dan tampak-

nya - konflik adalah batasan-batasan

yang nyata bagi kita semua.

Sebagian orang akan dengan

senang hati berjalan bersama Anda

dan mencapai keuntungan bersama,

tetapi akan selalu ada orang yang

menolak berjalan bersama Anda, dan

bahkan berupaya untuk memperkecil

kesempatan bagi keberhasilan Anda.

Maka, mengenali apa saja yang

bisa membuat orang lain mendukung

Anda dan membatalkan penolakan

mereka terhadap kepentingan Anda -

adalah dasar dari pendekatan mo-

tivasional dari resolusi konflik.

Tidak ada kemampuan di bawah

matahari - yang lebih penting daripa-

da kemampuan untuk berhasil dalam

berhubungan dan berurusan dengan

orang lain.

Dan seperti yang dituntut dalam

pengetahuan dan keterampilan da-

lam bidang apa pun; mencari tahu,

belajar, dan berlatih-lah - yang bisa

menjadikan kita ahli dalam berkomu-

nikasi dan berurusan dengan orang

lain.

Anda tidak bisa mengharapkan

orang lain bersuka-hati mengikuti An-

da - bila Anda tidak membantu mere-

ka mengerti untuk apa perjalanan itu

harus dialami.

Bila Anda memang harus me-

mimpin sebuah perjalanan berat - tan-

pa harus menjelaskan apa pun ten-

tang perjalanan itu - Anda harus men-

jadikan diri Anda sangat mereka per-

cayai. Dan kepercayaan seperti itu

tidak terjadi dengan sendirinya.

Jadi, apakah yang sedang Anda

lakukan pada diri Anda sendiri - untuk

membuat rencana-rencana Anda di-

percaya dan menyemangati?

Definisi untuk pemenang dalam

sebuah konflik telah beralih dari pe-

nguasaan proses dan medan - kepa-

da tercapainya tujuan. Anda bisa saja

tidak berperan dalam proses dan ti-

dak mendapatkan hasil apa pun, te-

tapi bila ‘kemenangan’ oponen Anda

membuat tujuan-tujuan Anda terla-

yani - maka sebetulnya Anda telah ju-

ga menang.

Dan untuk itu -Anda leluasa untuk

tidak melibatkan diri dalam pergulat-

an-pergulatan yang tidak berkelas.

Anda tidak memimpin untuk pen-

capaian hasil lain - kecuali hasil yang

. Maka pastikanlah pandangan

Anda tidak dikaburkan oleh konflik

apa pun - dari tujuan itu.

Langkah-langkah dalam resolusi

konflik telah tersedia dan baku, tetapi

itu tidak secara otomatis menjadikan

kita ahli dalam pelaksanaan yang se-

benarnya. Luangkanlah sedikit waktu

untuk menjadikan diri Anda mahasis-

wa yang cemerlang dalam jalan-jalan

memenangkan kerja sama.

Pointers ini diturunkan dari

In-House Seminar & Workshop

Jadikanlah diri Anda seorang

pemenang yang anggun dalam

sebuah konflik.

Ingatlah bahwa posisi

kepemimpinan Anda adalah posisi

kepemimpinan hasil.

Selama ada orang lain yang

tidak sependapat dengan Anda,

dan karena keberhasilan Anda

bergantung kepada seberapa baik

Anda mendatangkan keuntungan

bagi orang lain - maka Anda harus

menjadikan diri Anda ahli untuk

keluar sebagai pemenang yang

anggun dari konflik.
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Have a super day!


