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Hingga akhir tahun ini, kami masih 
mengikuti tender senilai Rp 1,95 triliun.
Novita Frestiani, Sekretaris Perusahaan 
PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)

■JASA ■MANUFAKTUR

Dalam setiap transaksi 
atau kolaborasi bisnis, 
ada fase negosiasi. 

Biasanya ini terjadi di awal 
hubungan kerja. Bahkan 
awal dari hubungan kerja 
dan sinergi kerjasama juga 
melibatkan negosiasi.

Dalam artikel ini, kita 
bahas sebenarnya apa sih 
negosiasi itu? Bisakah dipe-
lajari? Apa saja instrumen-
instrumennya? 

Menurut pakar negosiasi 
Roger J. Volkema dalam bu-
kunya The Negotiation Tool-
kit, negosiasi tidaklah seba-
tas tawar-menawar dan ini 
adalah ketrampilan yang da-
pat dipelajari. Tawar-mena-
war (bargaining) bertujuan 
mencapai harga beli tertentu, 
sedangkan negosiasi adalah 
komunikasi dua pihak yang 
menentukan perilaku dalam 
tahap selanjutnya. Meski ta-
war-menawar adalah bagian 
dari negosiasi, ini tidak da-
pat diterapkan sebaliknya.

Tentu saja negosiasi ada-
lah skill yang bisa dipelajari. 
Ini adalah soft skills penting 
yang dapat dipakai dalam 
segala situasi.

Pertama, kenali kapan 
Anda tidak perlu bernegosia-
si. Bisa saja situasi bernego-
siasi akan menempatkan 
Anda dalam posisi sulit dan 
membahayakan jiwa atau 

kesehatan psikis. Selain itu, 
jika Anda sedang tidak siap 
jiwa dan raga, tidaklah perlu 
memaksakan diri untuk ber-
negosiasi.

Apabila Anda kenal seseo-
rang yang mempunyai skill 
bernegosiasi lebih baik, seba-
iknya tugas ini didelegasi-
kan. Perhatikan juga lawan 
negosiasi, apakah ia mempu-
nyai akal sehat yang baik? 
Jika tidak, ada baiknya un-
tuk berhenti saat itu juga.

Untuk mengenali apakah 
negosiasi merupakan pilihan 
yang tepat, tanyakan tiga hal 
ini. Satu, apa yang sebenar-
nya menjadi tujuan Anda 
dalam bernegosiasi? Dua, 
adakah alasan lawan untuk 
bernegosiasi dengan Anda? 
Dengan kata lain, apa un-
tungnya bagi mereka? Tiga, 
apakah ada alternatif lain? 
Apa saja alternatif-alternatif 
tersebut?

Dalam bernegosiasi, apa 
saja instrumen-instrumen 
yang dapat digunakan? Vol-
kema mengajukan delapan 
instrumen yang dapat di-
identifi kasi dan diaplikasi-
kan dalam setiap negosiasi.

Satu, tawaran awal yang 
sangat bagus untuk mencatat 
respons lawan. Apakah ia 
terkejut, gembira atau kece-
wa? Ini menentukan langkah 
selanjutnya. Misalnya ia me-

nanggapi dengan hangat. 
Dua, gunakan tenggat 

waktu (deadline). Dengan 
menyatakan bahwa "tawaran 
ini hanya berlaku hari ini," 
maka lawan akan memperce-
pat keputusan. Tentu saja hal 
ini hanya dapat diterapkan 
dengan mengikuti Hukum 
Bisnis di lokasi yang ber-
sangkutan, karena bisa saja 
malah dilaporkan ke lembaga 
konsumen karena "memper-
daya" konsumen.

Tiga, tunda. Dengan me-
nunda memberikan jawaban, 
misalnya, maka keseriusan 
lawan dapat terlihat. Apakah 
mereka tampak resah? Dan 
bersedia mengubah posisi? 

Taktik ini sering digunakan 
agar "tidak tampak ngebet."

Empat, tempatkan pem-
batas. Tentukan batas-batas 
negosiasi. Maksudnya, ada 
hal-hal tertentu yang tidak 
boleh dilanggar atau ditawar 
lagi. Baik harga maupun 
kondisi-kondisi yang dinego-
siasikan.

Lima, bangun kompetisi. 
Taktik ini sangat umum, na-
mun sebaiknya sungguh-
sungguh ada kompetitor yang 
sebenarnya, bukan kompeti-
tor "hasil karangan belaka." 
Negosiasi tetap perlu men-
junjung tinggi etika.

Enam, mulailah negosia-
si dengan konsesi. Preferensi 
konsesi dapat menentukan 
tingkat kepuasan di pihak 
lawan, sehingga negosiasi 
berjalan semakin positif. 

Tujuh, investasi. Taktik 
ini membutuhkan biaya un-
tuk menarik hati lawan. Apa 
yang bisa dijadikan "investa-
si" beretika, silakan dilaku-
kan. Hindari "investasi" yang 
tidak beretika, tidak senonoh 
dan melanggar hukum.

Delapan, otoritas. Taktik 
ini biasanya digunakan da-
lam penjualan mobil-mobil 
baru, di mana harga pabrik 
dan harga dealer dapat dija-
dikan patokan dalam nego-
siasi. Namun negosiasi seja-
tinya tidak terbatas tawar-

menawar (bargaining). 
Sedangkan gaya bernego-

siasi sendiri dapat dibedak-
an dalam lima jenis: berkom-
petisi, mengakomodasi, ber-
kolaborasi, menghindar dan 
berkompromi. Gunakan gaya 
yang sesuai dengan subjek 
dan siapa lawan bernegosiasi 
Anda. Pastikan etika dan le-
galitas terjaga.

Kenali juga "tough nego-
tiator" dalam tiga jenis uta-
ma: yang berfilosofi selalu 
menang, yang menyerang 
keras ketika terpojok, dan 
yang keras di luar namun 
lembut di dalam. Dengan me-
ngenali "siapa" lawan Anda, 
maka manuver negosiasi se-
lanjutnya dapat disesuai-
kan. 

Bernegosiasi dengan "li-
hai" bukanlah berarti Anda 
menghalalkan segala cara 
asalkan "menang." Kelihaian 
dalam bernegosiasi dinilai 
dari hasil jangka panjang, 
bukan kesuksesan sesaat.

Akhir kata, selamat ber-
negosiasi dengan cerdas, 
beretika dan legal. Gunakan 
berbagai perspektif positif 
dan netral sedapat mungkin, 
sehingga tidak perlu ada un-
sur menakut-nakuti atau 
mencelakakan yang bersifat 
"blackmailing." Perbanyak si-
nergi, bahkan dalam bernego-
siasi. Selamat mencoba!     ■

Berbagai Instrumen NegosiasiBerbagai Instrumen Negosiasi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Barata Beli Pabrik 
Turbin Siemens
JAKARTA. PT Barata sedang 
memperkuat bisnisnya. Pro-
dusen turbin dan manufaktur 
berat ini mengakuisisi aset 
pabrik Siemens Power dan 
Gas-Turbine Components mi-
lik PT Siemens Indonesia.

Penandatanganan perjanji-
an pembelian aset dilaksana-
kan di kantor Kementerian 
BUMN, kemarin. Presiden Di-
rektur PT Barata, Silmy Karim 
menjelaskan, pengambilalih-
an aset milik Siemens ini akan 
memperkuat bisnis Barata 
dan meningkatkan komponen 
lokal atau tingkat kandungan 
dalam negeri (TKDN) pada 
produk turbin. "Ini tidak ha-
nya sebatas jual beli, tapi upa-
ya jangka panjang untuk me-
ningkatkan local content," 
ujar dia.

Selain itu, kata Silmy, Bara-
ta ingin memperkuat aliansi 
bisnisnya dengan Siemens. 
"Jadi ini kelanjutan dari alian-
si kami. Barata juga tetap 
menjadi global supply chain 
Siemens," urai dia.

Namun Barata masih mera-
hasiakan nilai pembelian aset 
tersebut. "Yang jelas (valuasi) 
asetnya di atas € 15 juta," se-
but Silmy. 

Kini, pabrik turbin dan 
komponen pembangkit lain-
nya yang dibeli dari Siemens 
akan melengkapi jumlah fasi-
litas produksi Barata menjadi 
tujuh lini. Pabrik Siemens Po-
wer dan Gas-Turbine Compo-
nents berlokasi di Cilegon, 
Banten. Selain pasar lokal, 
Silmy membeberkan, Barata 
bisa mengekspor produk ke 
berbagai negara.

Selama hampir 30 tahun, 
Pabrik Siemens Power dan 
Gas-Turbine Components te-
lah memproduksi komponen 
untuk turbin uap dan gas serta 

peralatan tambahan untuk 
pembangkit listrik. Dengan 
lebih dari 460 karyawan, Pab-
rik Siemens Power dan Gas-
Turbine Components di Cile-
gon telah mengekspor pro-
duknya ke banyak proyek 
pembangkit listrik Siemens di 
seluruh dunia.

Barata juga semakin opti-
mistis bisa membukukan ki-
nerja lebih baik dibandingkan 
tahun lalu. Pasalnya, bisnis 
perusahaan ini banyak dito-
pang proyek pembangkit lis-
trik pemerintah maupun sek-
tor swasta lainnya. Atas dasar 
itu, Silmy memproyeksikan 
pendapatan tahun ini naik 
menjadi Rp 2,5 triliun. "Se-
dangkan di semester pertama 
sudah lebih dari Rp 1 triliun 
dan ditambah pendapatan 
bisnis lini lainnya," sebut dia.

Artinya, Barata menarget-
kan pertumbuhan pendapatan 
lebih dari dua kali lipat diban-
ding tahun lalu yang senilai 
Rp 1,1 triliun. Sementara kon-
tribusi terbesar datang dari 
segmen pembangkit listrik, 
yakni 40% total pendapatan. 
Sebelumnya, Silmy sempat 
menerangkan kontrak di sek-
tor listrik akan menyumbang 
pendapatan Rp 2 triliun.

Barata sedang menangani 
sejumlah kontrak di sektor 
energi, yakni dari PLN, Indo-
nesia Power, Siemens, dan 
proyek-proyek pembangkit 
listrik dari BUMN. Selain itu, 
Barata sudah mengantongi 
proyek engineering dan kon-
struksi migas dari Pertamina, 
baik untuk segmen hilir mau-
pun hulu migas. Adapun mitra 
bisnis lainnya adalah PT Per-
kebunan Nusantara (PTPN) 
IX dan PTPN XI.

Agung Hidayat

JAKARTA. Perusahaan kon-
truksi swasta masih harus 
berjuang keras memburu pro-
yek baru di paruh kedua tahun 
ini. Maklumlah, pencapaian 
kontrak baru selama enam 
bulan pertama di tahun ini 
masih minim.

Realisasi kontrak baru per-
usahaan swasta tertinggi ber-
ada di tangan PT Totalindo 
Eka Persada Tbk (TOPS). 
Perusahaan ini telah meraih 
kontrak baru senilai Rp 2,2 
triliun selama semester I 2018. 
Jumlah itu setara 54,8% dari 
target tahun ini Rp 4 triliun.

Pencapaian semester perta-
ma masih tumbuh dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu sebesar Rp 2 triliun. Tota-
lindo meraih kontrak baru 
tersebut dari proyek transit 
oriented development (TOD) 
Lebak Bulus, Kelapa Village, 
Gedung Twin Tower Pemprov 
Jawa Barat, Antasari Height, 
Rusunawa DI Yogyakarta ser-
ta proyek Rusun Polri.

Dengan perolehan yang su-
dah lebih dari separuh target 
itu, manajemen Totalindo sa-
ngat optimistis bisa mengan-
tongi kontrak baru Rp 4 triliun 
hingga pengujung 2018. "Kami 
masih mengikuti tender di 
sektor bangunan higrise hing-
ga akhir tahun ini dengan nilai 
sekitar Rp 1,95 triliun," ung-
kap Novita Frestiani, Sekreta-
ris Perusahaan Totalindo Eka 
Persada kepada KONTAN, 
Kamis (2/8).

Novita mengatakan, tender-
tender proyek yang diikuti 
Totalindo tidak hanya dari 
swasta, tetapi juga berasal 
dari proyek pemerintah. Di 
samping itu, TOPS mulai me-
ngembangkan bisnis properti.

Sementara PT Nusa Raya 
Cipta Tbk (NRCA) berhasil 
mengantongi kontrak baru 
senilai Rp 1,17 triliun. Penca-
paian ini setara 30,7% dari 
target tahun ini yang sebesar 
Rp 3,8 triliun. Dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu, 
kontrak baru anak usaha PT 
Surya Semesta Internusa Tbk 
(SSIA) itu menurun 7,9%.

Adapun proyek yang sudah 
berhasil diperoleh NRCA an-
tara lain Rumah Sakit Budi 
Medika Lampung, Sika Facto-
ry Cikarang, Atria Ballroom 
Extension Tangerang, ACS 
Work Kerry Cikarang fase 3, 
Jembatan Sungai Ali Kendal, 
Power Blok Indah Kita Kara-
wang, RS Priscilla Medical 

Center Cilacap, PLTD Halma-
hera, The Park Mall Sawang-
an, serta Pusat Pembelajaran 
Arntz-Geise Universitas Kato-
lik Parahyangan Bandung.

Meski melambat, NRCA cu-
kup optimis bisa mencapai 
target kontrak baru selama 
paruh kedua tahun ini. "Kami 
masih yakin dan segmen yang 
kami bidik tetap highrise bu-
ilding," kata Ruth Veronica, 
Investor Relation NRCA.

Sedangkan PT Total Bangun 
Persada Tbk (TOTL) baru 
berhasil mendapatkan kon-
trak anyar sebesar Rp 876 mi-
liar. Angka itu baru 21,9% dari 
target tahun ini yang menca-
pai Rp 4 triliun. Padahal di 
semester I-2017 lalu, TOTL 

berhasil membukukan kon-
trak baru Rp 1,32 triliun.

Melambatnya pencapaian 
kontrak baru TOTL lantaran 
banyak pengembang yang 
masih menahan diri untuk 
memulai pembangunan pro-
yek-proyeknya. "Kondisi eko-
nomi makro saat ini belum 
tepat untuk menunjuk kon-
traktor," ungkap Mahmilan 
Sugiyo, Sekretaris Perusaha-
an Total Bangun Persada.

Begitu juga dengan PT Ac-
set Indonusa Tbk (ACST). 
Anak usaha PT United Trac-
tors Tbk (UNTR) ini baru me-
ngantongi Rp 300 miliar kon-
trak baru. Perolehan itu tentu 
masih sangat jauh dari target 
Rp 10 triliun di tahun ini.

Sama seperti TOTL, Acset 
Indonusa pun masih percaya 
diri mampu mencapai target 
tahun ini yang sudah mereka 
patok. Manajemen tengah 
menanti pengumuman tender 
sejumlah proyek.

Maria Cesilia Hapsari, Sek-
retaris Perusahaan ACST me-
ngatakan, sebagian besar ten-
der proyek yang mereka ikuti 
adalah proyek infrastruktur. 
Tapi dia tidak menyebutkan 
total potensi nilai kontrak di 
pipeline perusahaan saat ini. 

Dalam mengikuti tender-
tender, ACST banyak melaku-
kan kerjasama operasi (KSO). 
Ini lantaran sebagian besar 
tender yang diikuti adalah 
proyek infrastruktur.   ■

Asa Kontraktor Swasta
Perusahaan konstruksi swasta berupaya keras mengejar kontrak baru di semester kedua

Dina Mirayanti Hutauruk

Varian Baru Terios

KONTAN/Hendra Suhara

(Kanan-kiri) Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Pongky Prabowo, Chief Executive PT Astra 
International Tbk-Daihatsu Sales Operation AI-DSO Djony Bunarto Tjondro, Presiden Daihatsu Motor Co Ltd Soichiro 
Okudaira, dan Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Tetsuo Miura meluncurkan Daihatsu All New Terios Custom 
dalam ajang Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/8).

Gerai

Jung Electric Siap Menyasar  
Seluruh Segmen Pasar

JAKARTA. Perusahaan alat kelistrikan seperti sakelar lam-
pu dan stop kontak asal Jerman, PT Jung Electric Indone-
sia, akan menggarap pasar Indonesia. Perusahaan akan 
memasarkan produk dengan rentang harga Rp 80.000-Rp 8 
juta per unit. 

Herman Wibowo, General Manager PT Jung Electric 
Indonesia menyatakan, Jung Electric tidak hanya menya-
sar segmen pasar premium. "Kami menawarkan produk 
dengan range harga Rp 80.000-Rp 8 juta. Kisaran harga ini 
dapat dijangkau segmen menengah ke bawah," jelas dia, 
Kamis (2/8). 

Meski demikian, perusahaan ini juga memasarkan pro-
duk untuk segmen premium. Salah satunya teknologi per-
alatan kelistrikan KNX Smart-Home. Teknologi ini merupa-
kan sistem yang dapat mengontrol pencahayaan, penutup 
jendela, sistem keamanan, hingga manajemen energi yang 
meliputi ventilasi dan sistem AC. "Semuanya bisa dikontrol 
dari jarak jauh dan memberikan kemudahan di era otoma-
tisasi ini," terang Herman.

Saat ini, Jung Electric melayani beberapa klien seperti 
hotel dan rumah mewah. "Rumah satuan ada di Pantai In-
dah Kapuk, BSD, Pondok Indah, Alam Sutera," beber dia. 

Di segmen hotel, Jung Electric memasok kebutuhan  
Shangri-La Surabaya, Intercontinental, dan Soori. "Saat ini 
kami juga menangani pesanan dari Universitas Gunadarma 
untuk energi monitoring dan controling," imbuh Herman. 

Jung Electric baru saja meresmikan kantor pertamanya 
di Jakarta. Perusahaan ini sudah memiliki 12 distributor di 
beberapa kota yakni Medan, Bali, dan Surabaya. 

Sugeng Adji Soenarso

Erajaya Resmikan Service 
Centre iBox di Menteng

JAKARTA. PT Data Citra Mandiri (DCM), salah satu anak 
perusahaan Erajaya Group, meresmikan iBox Menteng 
sebagai Apple Authorized Service Provider (AASP), yang 
berlokasi di Menteng Central. Outlet iBox ini merupakan 
service centre Apple kesembilan terbesar yang dikelola 
iBox serta tersebar di Jakarta, Bandung, Tangerang, Den-
pasar dan Surabaya.

Director Marketing and Communication Erajaya 
Group, Djatmiko Wardoyo mengatakan, AASP iBox Men-
teng merupakan salah satu service center Apple pertama 
yang dioperasikan oleh iBox di Indonesia. 

"Dengan re-launching AASP iBox Menteng ini, kami 
berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
konsumen," kata dia, Kamis (2/8).

Selain itu, re-launching AASP iBox Menteng ini merupa-
kan momentum strategis bagi iBox untuk melakukan ber-
bagai terobosan baru dengan standar layanan yang lebih 
tinggi. Djatmiko menyampaikan, AASP iBox Menteng me-
nyediakan layanan purna jual dengan standar yang lebih 
tinggi. Salah satunya dengan One Day Service sehingga 
konsumen dapat menunggu selama layanan perbaikan.

Djatmiko bilang, AASP iBox Menteng juga menyediakan 
layanan back up and restore station, dimana konsumen 
dapat melakukan back up data sendiri melalui unit iMac 
yang tersedia sebelum dilakukan perbaikan device. "Selain 
itu, konsumen bisa melakukan reservasi service terlebih 
dahulu dengan online booking system melalui ibox.co.id," 
ungkap Djatmiko.

Ika Puspitasari


