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“Tawar menawar berbasis informasi berfokus pada tiga aspek utama 
negosiasi: perencanaan dan persiapan yang matang sebelum memulai, 
mendengar dengan seksama agar kamu dapat mengetahui apa yang 

pihak lain inginkan, dan memperhatikan „sinyal-sinyal‟ yang diberikan 
pihak lain melalui gerak-geriknya ketika tawar menawar telah dimulai.” 

G. Richard Shell 



Ketika kamu mendengar kata “negosiasi” apa yang kamu rasakan? tertarik? gugup? atau 
tidak percaya diri? Negosiasi dapat membangkitkan berbagai macam emosi pada 
seseorang karena kita seringkali menghubungkan negosiasi dengan kegiatan tawar 
menawar yang sulit yang kerap kita amati di televisi atau film. 
 
Meski begitu, menjadi seorang negosiator yang efektif dapat menjadi salah satu keahlian 
yang sangat penting dalam hidup. 



“Menawar demi Keuntungan”  adalah sebuah buku yang sangat bagus untuk kamu yang 
ingin secara lebih dalam mengerti tentang proses negosiasi, gaya-gaya negosiasi, dan tahap-
tahap untuk menyiapkan sebuah negosiasi yang sukses. 

 

Buku ini mencampurkan teori akademis dan contoh-contoh di kehidupan nyata sehingga 
sangat praktis untuk dipelajari baik oleh pemula maupun negosiator yang sudah 
berpengalaman. 



Ide Besar : 
 

Negosiasi adalah 
Sebuah Tarian! 



“Negosiasi adalah sebuah tarian yang bergerak 
melewati empat tahapan. Tanpa menghiraukan 
budaya, negosiator ulung di manapun memiliki 

sedikit kemiripan dengan penari.” 

Menawar demi Keuntungan, hlm 119-120 



Buku ini membuat saya sadar betapa indahnya negosiasi. Memahami teori negosiasi 
membantu saya mengerti struktur dan fleksibilitas pada negosiasi.  

Salah satu hal yang sangat penting yang saya pelajari dari buku ini adalah bagaimana 
tidak semua negosiasi itu sama. Negosiasi itu seperti menari, di mana tarianmu akan 
berbeda jika dipasangkan dengan orang yang berbeda pula. 

Negosiator ulung dapat mengetahui bahwa setiap negosiasi itu berbeda, namun 
tahap-tahap untuk melaksanakan negosiasi tetap sama. 



G. Richard Shell menuliskan bahwa suatu negosiasi umumnya berada pada salah satu dari 
empat kuadran matriks situasional, yaitu: Kekhawatiran yang Seimbang, Hubungan, 
Transaksi, dan Koordinasi yang Tidak Terucap. 

 

Setiap situasi memiliki level kepentingan yang berbeda-beda. Level kepentingan ini 
bergantung pada dua faktor: memelihara hubungan di masa depan dan memaksimalkan 
keuntungan dari memenangkan negosiasi. 



Contoh Level Kepentingan Negosiasi pada Situasi Berbeda 

Koordinasi yang Tidak Terucap 

Ketika kamu bertemu dengan mobil 
lain di persimpangan, kamu 
membutuhkan Koordinasi yang Tidak 
Terucap untuk memutuskan siapa yang 
boleh jalan duluan. 

Karena apa yang ingin dimenangkan 
tidak seberapa dan kemungkinan 
membina hubungan juga kecil, lebih 
baik langsung saja mempersilakan mobil 
lain untuk jalan duluan. 

Transaksi 

Pada transaksi pembelian rumah, apa 
yang ingin dimenangkan bernilai tinggi, 
dan kemungkinan membina hubungan 
sangat kecil. Pada kasus ini, taktik 
“walkout” atau memikat pihak lawan 
dengan harga yang sangat “agresif” di 
awal transaksi dapat dilakukan. 

Kedua pihak akan memaksimalkan 
jumlah uang yang dapat mereka peroleh 
dari transaksi dengan mengorbankan 
hubungan mereka di masa depan. 



Insight Pertama :  
 

Mengerti Gaya Negosiasi 
Unikmu 



“Kamu akan menjadi negosiator terbaik yang 
kamu bisa, ketika kamu dapat mengidentifikasi, 
lalu membangun kemampuanmu berdasarkan 

kekuatan dan bakatmu.” 

Menawar demi Keuntungan, hlm 9 



Dalam bernegosiasi, sangat penting untuk kamu menyadari gaya 
bernegosiasi yang paling nyaman kamu gunakan. Gaya bernegosiasi alami 
ini berkembang dari masa kanak-kanak, masa sekolah, di lingkungan 
keluarga, di lingkungan budaya, dan banyak lagi faktor lainnya. 

 

“Dengan menyadari gaya bernegosiasimu, kamu dapat 
mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahanmu” 



Negosiasi intens yang ditunjukkan pada acara televisi/film seolah menyiratkan bahwa 
negosiasi yang sangat kompetitif seringkali dibutuhkan pada proses negosiasi. Namun hal ini 
tidak sepenuhnya benar. 

Studi akan negosiator-pengacara Amerika mengungkap bahwa 65% sampel pengacara yang 
diambil dari dua kota besar Amerika melakukan negosiasi dengan gaya kooperatif, 
sedangkan hanya 24% sampel yang melakukan negosiasi dengan gaya kompetitif.  

Selain itu, ketika keefektifan negosiasi dari sampel pengacara ini dinilai, lebih dari 75% dari 
grup efektif memiliki gaya negosiasi kooperatif dan hanya 12% yang kompetitif. 



Hasil studi tadi bukan berarti bahwa terlalu mengakomodasi keinginan pihak lawan adalah 
strategi yang paling membuahkan keberhasilan. 

Studi lain menunjukkan bahwa seorang individu/grup yang menawarkan harga/biaya yang 
lebih baik, lebih mungkin untuk mendapatkan harga yang lebih baik tersebut dibandingkan 
individu/grup lain yang tidak menawarkan. 

Pentingnya mengenali gaya negosiasimu adalah agar mengerti kelemahanmu, sehingga kamu 
dapat menyesuaikan mindset dan strategimu. 



Insight Kedua :  
 

Menetapkan Target yang 
Optimistis, namun 

Beralasan 



“Bagi kebanyakan orang, keuntungan adalah fokus 
natural mereka. Akan tetapi, individu lain yang 

lebih terampil dalam mengarahkan dirinya menuju 
tujuan ambisius akan berhasil jauh lebih baik.” 



G. Richard Shell menyarankan 5 tahapan dalam menentukan tujuan kamu : 

1. Pikirkan matang-matang apa yang kamu inginkan 

2. Tetapkan target yang optimistis, namun beralasan 

3. Spesifik 

4. Berkomitmen 

5. Bawa tujuanmu itu ke dalam negosiasi 



Perbedaan dari negosiator ulung dan negosiator amatir adalah bagaimana mereka 
membawa tujuan mereka dalam proses negosiasi. 

Negosiator amatir, ketika ditolak pertama kali, akan menurunkan target mereka. Namun, 
negosiator ulung tidak akan melakukan itu. 
 

“Sampai kamu benar-benar paham apa yang pihak lawan inginkan dan apakah itu realistis, 
kamu harus mempertahankan tujuanmu sekuat-kuatnya.” 

 



Selain itu, penting untuk mencari tahu apa yang pihak lawan inginkan, supaya kamu dapat 
membangun ketertarikan bersama. 

Negosiator ulung menghabiskan 40% waktunya memikirkan ketertarikan bersama tersebut, 
sementara itu negosiator amatir hanya menghabiskan sekitar10% waktu mereka. 

 



Menetapkan suatu target optimis pada negosiasi pun dapat membuat kamu tidak 
mengambil tawaran yang paling minimum. 

Normal bagi banyak orang untuk fokus pada tawaran yang paling minimum agar dapat 
menyukseskan suatu negosiasi. Tapi, dengan menawarkan target yang lebih tinggi namun 
beralasan, di mana kamu yakin kamu pantas mendapatkan itu, kamu bisa menetapkan 
target baru untuk kamu berfokus pada negosiasi. 

Hal ini sangat penting karena dengan menyadari target baru yang beralasan, kamu dapat 
mempertahankan target itu ketika pihak lawan bertanya mengapa kamu merasa pantas 
mendapatkan itu. 



TENTANG LEAD THE FEST #1 

 Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang. 



TENTANG LEAD THE FEST #2 

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya. 



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID 

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik. 

 

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media. 

 

Instagram  : pemimpin.indonesia 

Alamat  : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan 



Sumber: 

● Bargaining for Advantage (G. Richard Shell) 
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/bargaining-for-advantage/ 

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan. 



Ariska Kamila Raihan | Fresh Graduate Teknik Material 

Ariska adalah fresh graduate dari jurusan Teknik Material yang 
bercita-cita untuk dapat memiliki peran dalam memudahkan akses 
bioplastic di Indonesia. Aktivitasnya saat ini adalah membaca 
buku, menajamkan skill, dan mencari kerja untuk menggapai cita-
citanya itu. 

Isi dengan foto pribadi, 
klik kanan, pilih fill, 

pilih picture/gambar 


