
TEKNIK NEGOSIASI  



Negosiasi 

 

• Proses tawar menawar dengan cara perundingan untuk 

memberi dan menerima guna mencapai kesepakatan 

antara dua pihak yang bersangkutan 

• Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda 

• Proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan 

beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia, 

untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap 

menguntungkan para pihak 
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Kondisi Untuk Melakukan Negosiasi 

• Ada isu atau topik yang dapat dinegosiasikan 

• Pihak-pihak yang terlibat memiliki 

a. Kesediaan untuk bernegosiasi 

b. Kesiapan untuk melakukan negosiasi 

c. Memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan 

d. Interdependensi (saling bergantung) 

• Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 

a. Alternatif Terbaik untuk Melakukan Kesepakatan yang 

Dinegosiasikan (BATNA, Best Alternative To a Negotiated 

Agreement) 

b. Keraguan tentang hasil-hasil penyelesaian sengketa 

• Memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang mendesak untuk diselesaikan 

• Tidak memiliki kendala psikologis yang besar 



Prasyarat Negosiasi yang Efektif 

• Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela 
berdasarkan kesadaran yang penuh  

• Para pihak memiliki kesiapan untuk melakukan 
negosiasi  

• Para pihak memiliki kewenangan untuk 
mengambil keputusan  

• Para pihak memiliki kekuatan yang relatif 
seimbang  

• Para pihak memiliki kemauan menyelesaikan 
masalah  



Bentuk dan Teknik Negosiasi 

• Negosiasi kompetitif vs Negosiasi 
kooperatif  

• Negosiasi bertumpu pada posisi  vs 
Negosiasi bertumpu pada kepentingan  

• Negosiasi bersifat keras  vs Negosiasi 
bersifat lunak  

• Negosiasi bersaing (menang kalah) vs 
Negosiasi kompromi  



Teknik Negosiasi Kompetitif 

• Mengajukan permintaan awal yang sangat tinggi pada awal 
negosiasi 

• Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi 
dilangsungkan  

• Menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan 

• Sering menggunakan cara yang berlebihan, kasar, ancaman, dan 
melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan 

dan tekanan terhadap lawan 



Resiko  
Penerapan Kedua Teknik Negosiasi di Atas 



Cara Melakukan Negosiasi Berdasar Kepentingan 

(Principied Negotiation) 

• Indentifikasi kepentingan atau kebutuhan anda 

• Berspekulasi dengan kepentingan / kebutuhan pihak lain 

 

 

• Bangunlah kontak hubungan pertama dan suasana yang kondusif 

• Sampaikan tujuan dan arti penting negosiasi 

• Mulailah bernegosiasi dengan cara saling memberitahukan 
kepentingan anda (ungkapkan dan dengarkan) 

• Bingkailah masalah sebagai tujuan bersama untuk 
mempertemukan kebutuhan pihak-pihak terkait 



• Carilah cara-cara untuk memperbesar ‘kue’ yang akan dibagi 

• Buatlah pilihan-pilihan berganda untuk menyelesaikan masalah, 
dan jika menemui kemacetan kembalilah ke prosedur awal dan 
ditinjau kembali kepentingan-kepentingan pihak lain 

• Evaluasi pilihan-pilihan pemecahan (sejauh mana pilihan tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan bersama) 

• Pilih / modifikasi pilihan-pilihan berdasarkan pertimbangan pilihan 
mana yang paling memenuhi kebutuhan semua pihak (cari 
penyelesaian masalah yang paling elegan) 

• Susunlah rencana untuk melaksanakan kesepakatan (siapa, apa, 
dimana, kapan, bagaimana) 


