
    
Edisi 06 No. 03, Juli-September 2019,  p. 44-48 

44 
 

Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)  

Negosiasi sebagai Salah Satu Unsur Penunjang  Kesuksesan 

Diterimanya Telahaan Staf Oleh Pimpinan 

* Tata Zakaria1 

1Widyaiswara BPSDMD Provinsi Banten, Jl. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Banten, 
Indonesia 

 

(Diterima 5 Januari 2019; Direvisi 12 Pebruari 2019; Disetujui 20 Pebruari 

2019; Diterbitkan 11 Agustus 2019) 

Abstract: Negotiating activities do not have to belong only to the master negotiator in a company, but 

a staff member in the Government is also required to have that absiility, especially when it comes to 
lobbying the leadership. In daily activities there are often violations committed by leaders and staff, this 
happens one of them due to lack of knowledge of the system and procedures as well as applicable 
laws and regulations. The problem is that when a staff member tries to remind the leader not to sign a 
document that has the potential to violate the law, then this staff must have the ability to negotiate or 
convince the leader that the document to be signed will have a legal impact later on. Related to being 
accepted and not reviewed by the leadership completed staff work, then one way is to guide the stages 
of how to negotiate. 
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Pendahuluan 

Melakukan aktivitas negosiasi tidaklah mesti hanya milik negosiator ulung di sebuah 

perusahaan, akan tetapi seorang staf di lingkungan Pemerintah pun dituntut untuk memiliki 

kemampuan itu, terutama ketika harus melakukan lobi kepada pimpinan. Di dalam kegiatan sehari-hari 

seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan maupun staf, Hal ini terjadi 

salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan tentang sistim dan prosedur serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Persoalannya adalah terletak ketika seorang staf mencoba mengingatkan 

pimpinan untuk tidak menandatangani sebuah dokumen yang berpotensi melanggar hukum, maka staf 

ini harus memiliki kemampuan negosiasi atau meyakinkan pimpinan bahwa dokumen yang akan 

ditandatangani akan berdampak hukum di kemudian hari. Berangkat dari persoalan ini tentunya bukan 

saja dilevel pimpinan maupun staf perlu memiliki kemampuan melakukan negosiasi. 
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Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap hari kita selalu melakukan kegiatan negosiasi, misalnya 

melakukan negosiasi dalam rapat antar pimpinan, rapat dengan staf dan lain sebagianya. Jadi kita 

semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan 

sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi artinya sebagian kita hanya menjadi pengikut atau 

selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Untuk menjadi seorang negosiator yang 

handal, maka perlu memahami dan mendalami berbagai hal yang terkait dengan negosiasi. 

Pengertian, Tujuan dan Manfaat Negosiasi  

         Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengertian tentang 
negosiasi. Salah satunya pengertian negosiasi menurut (MaxManroe, 2019) adalah: 

 “suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai 
kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang 
bernegosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator.” 
 

  Selanjutnya yang dimaksud dengan negosiasi menurut (Kho, 2019) adalah: 

“suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Negosiasi 
merupakan proses pencapaian kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari 
terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Dalam perselisihan apa pun, setiap individu 
akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik untuk posisi mereka ataupun untuk 
organisasi yang mereka wakili. Namun pada prinsip keadilan, mencari keuntungan 
bersama dan menjaga hubungan adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan.“  
 

Lebih lanjut pengertian negosiasi menurut Jackman (2005) adalah sebuah proses yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai 

kesepakatan. 

Beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa negosiasi merupakan suatu upaya dalam 

rangka mencapai sebuah tujuan dengan cara melakukan dialog untuk terciptanya sebuah kesepatakan 

dengan hasil saling menguntungkan dikedua belah fihak, artinya setiap pihak dituntut untuk  berupaya 

saling menghargai dan mengedapankan kepentingan bersama.  

Adapun tujuan negosiasi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. 
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2. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah 

dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. 

3. Untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi 

dimana semuanya mendapatkan manfaat (win-win solution).  

          Dari  penjelasn tersebut diatas, maka dapat dapat diasumsikan bahwa tujuan negosiasi yaitu 

untuk mendapat kata sepakat untuk melaksanakan yang menjadi tujuan dengan mencari kesamaan 

kepentingan dan meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian negosiasi dilakukan 

untuk mencari suatu pemahaman  yang sama tanpa harus saling curiga satu sama lainnya. 

Berikut ini akan diuraikan tentang manfaat negosiasi, antara lain sebagai berikut : 

Selain mempunyai tujuan, negosiasi juga mempunyai manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah  

proses negosiasi di dalam pengertian bisnis resmi antara lain adalah : 

1. Untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerja sama antar badan usaha atau institusi 
ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling 
pengertian. 
Dengan terjalinnya kerjasama antar kedua belah pihak inilah maka tercipta sebuah transaksi 
bisnis yang saling terkait, sehingga membuat hidup perekonomian. Dengan kata lain, bahwa 
suatu proses negosiasi bisnis merupakan bagian dari suatu proses interaksi guna 
menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas. 

2. Dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk 
menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar, yang 
diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Proses negosiasi bisnis juga akan 
menghasilkan harga yang lebih baik dan efisiens, yang memberikan keuntungan yang lebih 
besar. Dalam jangka panjang hal ini akan memberikan kemajuan dari sebuah perusahaan 
(Kurniawan, 2014). 

          

Penjelasan diatas menunjukan bahwa manfaat dengan dilakukan negosiasi, salah satunya 

yang terpenting yaitu terjalinnya kerjasama kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang masing-

masing yang saling menguntungkan, artinya dengan kata lain bahwa untuk meneyelesaikan problem 

yang perlu solusi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya maka salah satu caranya yiatu dengan 

melakukan negosiasi. 

Tahapan-Tahapan Negosiasi dan Kaitannya Dengan Telaahan Staf 

           Untuk mendapatkan negosiasi yang sesuai harapan kedua belah pihak, maka berikut ini akan 

diuraikan mengenai tahapan-tahapan negosiasi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan 

pendekatan sistematis dan terstruktur dalam negosiasi. Berikut ini merupakan 6 tahap dalam negosiasi 

: 
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1. Tahap Persiapan (Preparation Stage)  

Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus 
menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah 
perselisihan yang sedang berlangsung. Tahap ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait 
dengan situasi yang diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi partai untuk bernegosiasi. 
Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari 
konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan. 

2. Tahap Diskusi (Discussion Stage) 

Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus 
untuk masalah mereka. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah mengajukan 
pertanyaan, mendengarkan dan mengklarifikasi. Membuat catatan juga sangat membantu selama 
tahap diskusi, terutama pada poin yang diajukan dan poin yang perlu diklarifikasi. 

3. Tahap Klarifikasi Tujuan (Clarifying Goals Stage) 

Tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu 
diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Klarifikasi adalah bagian 
penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan 
masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 

4. Bernegosiasi Bertuju pada Hasil yang Memenangkan (Negotiate Towards a Win-Win Outcome) 

Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil “menang-menang” atau “win-win” di mana 
kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi dan 
kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Hasil 
menang-menang biasanya merupakan hasil terbaik. Meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak 
selalu memungkinkan, win-win harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. Saran untuk 
strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada saat ini. Kompromi merupakan suatu 
alternatif yang positif yang seringkali dapat mencapai manfaat lebih besar bagi semua pihak 
dibandingkan dengan berpegang pada posisi semula. 

5. Perjanjian (Agreement) 

Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua 
belah pihak telah dipertimbangkan. Sangat penting bagi setiap orang yang terlibat untuk tetap 
berpikiran terbuka untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh mereka yang memiliki 
perbedaan. Kesepakatan apa pun harus dibuat sedemikian jelas sehingga kedua belah pihak tahu 
apa yang telah diputuskan. 

6. Melaksanakan Tindakan dari Hasil Perjanjian 

Dari perjanjian yang disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan 
perjanjian  (Ardiansyah, 2018). 
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             Dari penjelasan tersebut diatas, maka untuk melakukan negosiasi memang diperlukan 

beberapa tahapan, hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai, karena 

tidak setiap yang dinegosiasikan berujung kepada sesuatu yang saling menguntungkan, maka dalam 

negosiasi perlu sekali mengetahui tahapan-tahapannya. 

            Selanjutnya berkaitan dengan penyusunan telaahan staf, maka untuk mendapatkan respon 

atau diterimanya Telaahan staf oleh pimpinan, maka tahapan-tahapan yang telah diuraikan tersebut 

diatas dapat digunakan sebagai panduan untuk suksesnya proses diterimanya telaahan staf oleh 

pimpinan. Pada kenyataannya memang terjadi proses telaahan staf terkendala dengan respon dari 

pimpinan, maka untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka alternatifnya perlu mempedomani 

penjelasan tentang tahapan-tahapan negosiasi yang telah diuraiakan diatas. 

Kesimpulan  

             Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri, bahwa hal-hal yang terkait dengan negosiasi sudah 

bukan hal yang baru, melainkan merupakan sebuah kebutuhan. Demikian juga dengan penyusunan 

telaahan staf tidak terlepas dari unsur negosiasi. Dalam kenyataannya untuk melakukan negosiasi agar 

mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan beberapa tahapan, dengan tahapan-tahapan 

dalam negosiasi maka persoalan terkait diterima atau tidaknya telaahan staf oleh pimpinan dapat 

diminimalisir. Sehingga dengan demikian apa yang diharapkan dari langkah lanjutan dari penysunan 

telaahan staf akan lebih baik lagi. 
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