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Apa itu negosiasi?



Komunikasi

 Proses komunikasi yang melibatkan pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik →memastikan pesan
yang disampaikan bisa dipahami; dan sebaliknya

 Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan
tidak multi-tafsir → menggunakan bahasa formal 
atau informal tergantung konteks dan situasi



 KISS: Keep It Short and Simple → jangan bertele-tele

 Komunikasi tidak terbatas hanya pada apa yang 
dikatakan/ditulis tapi juga: bahasa tubuh, pilihan
pakaian, pilihan tempat, dll → tergantung konteks
daerah, budaya, dll



 Mendengar aktif:

 Jangan menyiapkan “serangan balik”

 Bersihkan pikiran dari “stereotip” dan “prasangka”

 Konfirmasi dan bertanya jika ragu atau tidak jelas

 Catat pesan-pesan yang disampaikan lawan negosiasi
(jika perlu)

 Beri waktu untuk berpikir sebelum merespon



Take and Give

 Mengajukan tuntutan/permintaan dan
menawarkan pemberian/imbalan sebagai gantinya

 Mengetahui dengan baik apa yang 
diinginkan/dituntut; apa yang menjadi pokok
sengketa dan apa yang ingin didapatkan

 Mengajukan tuntutan/permintaan yang bisa
dipenuhi lawan negosiasi



 Menyediakan tawaran imbalan/pemberian →
identifikasi trade off

 Menyediakan tawaran yang kredibel: tidak terlalu
besar/kecil, bisa dipenuhi, dll

 Dalam negosiasi pihak tidak mungkin
mendapatkan seluruhnya → objek sengketa adalah
sumberdaya yang dibagi atau dikompensasi



Kesepakatan

 Tujuannya untuk mencapai kesepakatan antara
pihak-pihak yang bersengketa/konflik

 Bukan “mengalahkan” lawan negosiasi; tapi win-
win-solution

 Pihak-pihak bekerja sama untuk
menyelesaikan/mengatasi masalah bersama, yakni
kelangkaan sumberdaya yang diperebutkan



 Tidak menyerang dan menjatuhkan; tapi
membangun kebersamaan dan trust

 Negosiasi tidak hanya untuk menyelesaikan
sengketa, tapi juga mengelola dan mentransformasi
konflik



BAGAIMANA 
MELAKUKAN 
NEGOSIASI?



Persiapan Negosiasi

 Pengukuran Diri

 Membuat urutan tuntutan dan urutan imbalan→
reservation point

 Mengenali hot button dan love button

 Identifikasi strategi

 Menentukan komposisi tim dan peran masing-masing

 Mengumpulkan sebanyak mungkin semua informasi
yang relevan



 Pengukuran Pihak Lain

 Mengenali pihak lain dengan baik dan lengkap

 Memperkirakan urutan tuntutan dan imbalan pihak
lain → juga reservation point-nya

 Memperkirakan strategi yang akan digunakan pihak
lain



 Pengukuran situasi

 Durasi negosiasi

 Memperkirakan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik
atau hukum yang bisa ditimbulkan

 Memperkirakan dampak negosiasi



Teknik Negosiasi

 Persuasi→ membujuk dan mempengaruhi, 
seringkali dengan cara yang tidak kasat mata

 Timbal balik (reciprocity)

 Konsistensi

 Bukti sosial

 Kewenangan

 Kedekatan

 Kelangkaan



 Menggunakan Kekuatan

 Kekuatan untuk berkompetisi→ miliki lebih banyak
teman; membangun frame dengan potensi aliansi

 Legitimasi → memiliki posisi yang lebih legitimate

 Berani mengambil resiko

 Membangun komitmen



Proses Negosiasi

 Tahap Awal

 Membangun common ground

 Membina hubungan baik

 Membangun trust

 Saat Negosiasi

 Mengajukan tuntutan/permintaan dan menawarkan
imbalan

 Menggunakan teknik negosiasi dan mengubah
strategi jika perlu



 Tahap Akhir

 Membuat kesepakatan

 Menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis agar 
menjadi pegangan pihak-pihak

 Membangun dan memastikan komitmen terhadap
kesepakatan



Gaya bernegosiasi



Seni Bernegosiasi

 Negosiasi adalah ketrampilan yang bisa dipelajari

 Seorang negosiator harus bisa menguasai dan
trampil dalam menggunakan berbagai gaya
negosiasi

 Gaya negosiasi sangat dipengaruhi oleh gaya
konflik

 Gaya negosiasi: tipe “bos”, tipe “sinetron”, tipe
“bersahabat” dan tipe “pengamat”



Gaya Konflik

 Penghindar: tidak suka konflik

 Kompromi: mengutamakan pertemanan dan
menghidari pembicaraan substansi konflik

 Akomodatif: mengatasi persoalan lawan konflik
(mengabaikan persoalan sendiri)

 Kompetisi: berusaha selalu menang

 Problem Solver: mengatasi akar masalah dan
melihatnya secara bersama-sama



Tipe “Bos”

Ciri-ciri

 Suka menegaskan posisinya
dan mengabaikan posisi
orang lain, mengutamakan
pokok negosiasi ketimbang
pertemanan, suka
memutuskan dan
menentukan

 Emosi terkendali, tidak suka
bertele-tele langsung ke
pokok masalah

 Keras kepala, tidak sabaran, 
tidak fleksibel

Bagaimana
menghadapinya?

 Sering bertanya dan bahas
hal-hal yang spesifik

 Gunakan fakta dan logika

 Jangan ajak bicara hal
pribadi

 Tegaskan posisi



Tipe “Sinetron”

Ciri-ciri

 Suka tegaskan posisi tapi juga
mau dengarkan orang lain; 
bereaksi terhadap persoalan
ketimbang berusaha mencegah, 
bertindak tanpa rencana, 
bergantung pada perasaan, 

 Utamakan hubungan baik
ketimbang pokok masalah; tidak
disiplin dengan waktu, tdk suka
berpikir jangka panjang

 Sangat emosional dan penuh
drama; mudah disukai; trampil
merayu; optimis dan berani ambil
resiko

Bagaimana
menghadapinya?

 Pastikan punya
pemahaman yang sama

 Bersikap ramah tapi juga
perhatikan substansi

 Selalu merangkum

 Taklukan dengan cara jadi
teman yang baik



Tipe “Bersahabat”

Ciri-ciri

 Tidak menegaskan posisi, 
memperhatikan posisi orang 
lain

 Tergantung orang lain; 
sopan, “gampangan”, 
agreeable; teman semua
orang; pemersatu kelompok

 Penuh perasaan; sensitif

 Tidak berani ambil resiko; 
tidak terlalu mementingkan
tujuan

Bagaimana
menghadapinya?

 Tegaskan tujuan bersama; 
tunjukan solusi yang tidak
beresiko

 Ajak bicara hal-hal pribadi

 Sabar, jangan “maksa”; 
berikan jaminan pribadi



Tipe “Ilmuwan”

Ciri-ciri

 Tidak tegaskan posisi
maupun memperhatikan
posisi orang lain; teliti, 
teratur, rapih; gunakan akal
sehat, mau bekerja sama

 “Jaim”, serius; percaya fakta
dan logika; hati-hati buat
keputusan; kritis dan
skeptis; ketat dengan jadwal

 Mencurigai orang yang suka 
merayu; menyukai hal-hal
yang tertulis dan detail

Bagaimana
menghadapinya?

 Tindakan lebih baik dari
bicara

 Fokus pada hal spesifik

 Tekankan fakta dan logika

 Tunjukan mau bekerja sama

 Jangan terlalu
memperhatikan posisi orang 
lain, juga posisi diri sendiri



DANGKE


