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ABSTRACT 

The character of local government’s public service in Indonesia is stigmatized to be rigid and 
inflexible. It, therefore, becomes a part of the responsibility of academia to contribute to solving the 
problems faced by the people and their milieu. Changes in character will be definitely difficult to be 
addressed to someone without preparing prospective workers for local government. Relating to this, 
it is logic that academic coaching and briefing need to be directed to high school children. One of 
the required knowledge is the technique of negotiation. Because negotiation is a form of social 
interaction when the parties involved in the problems reach an agreement through formal 
discussions. In this context, the devotion done by our team is strengthening negotiations technic soft 
skill of senior high school (SMA). 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang telah menjadi hak setiap warga negara 
di Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari 
tujuan nasional. Melihat kondisi saat ini, jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia 
dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah cukup untuk menjadi bekal dimasa 
yang akan datang, pendidikan di Indonesia juga harus dapat membangun karakter peserta didik 
agar mampu berdaya saing, bermoral, serta berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat. 
Pembentukan karakter diharapkan juga dapat membantu setiap peserta didik untuk dapat 
mengembangkan dirinya, baik dalam hal keilmuan maupun mental spiritual. Maka dari itu, pelatihan-
pelatihan dalam membangun karakter pada peserta didik di Indonesia sangat perlu dilakukan, agar 
dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga dapat bermanfaat bagi negara kelak. 

Pendidikan yang dibutuhkan generasi saat ini untuk menghadapi segala tantangan dimasa 
mendatang tidak cukup bila hanya bertolak ukur pada nilai akademik saja, tetapi juga membutuhkan 
keterampilan berkomunikasi dengan baik, menganalisis, berfikir kritis, serta dapat menyelesaikan 
masalah secara tepat. Di sisi lain, untuk dalam pemberdayaan masyarakat yang kreatif dibutuhkan 
pula pendidikan karakter bagi siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) melalui pengembangan 
soft skill (keterampilan lunak). 

Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa pada usia remaja perlu memiliki kemampuan dalam 
mengendalikan emosi serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal tersebut dikarenakan fase ini 

merupakan fase dimana setiap individu sudah mulai memasuki dunia pergaulan yang lebih luas 

dibandingkan sebelumnya dengan resiko pengaruh lingkungan sosial. Soft skill merupakan 
kemampuan individu untuk dapat berkerja sama dengan orang lain dari berbagai kalangan yang 
memiliki latar belakang berbeda-beda, kemampuan individu dalam mengatasi segala permasalahan 
serta kemampuan berkomunikasi secara efektif. Pada soft skill terdapat kemampuan interpersonal 

yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan pekerjaan,
 

termasuk 
kebutuhan siswa-siswi sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya ataupun pekerjaan. 
Kemampuan interpersonal merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri di berbagai 
lingkungan dengan interaksi yang baik dengan individu maupun kelompok dalam konteks sosial 
agar dapat diterima oleh setiap masyarakat. Berkaitan dengan kemampuan tersebut, bank dunia 
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telah memperkenalkan bahwa soft skill adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif serta 
pengendalian emosi yang dibutuhkan setiap masyarakat dalam menghadapi dunia kerja dimasa 
mendatang. 

Keterampilan berkomunikasi serta keterampilan mengelola emosi dengan baik akan berdampak 
baik bagi setiap individu agar dapat diterima oleh lingkungannya dan juga akan merasa puas dalam 
kehidupannya, dan akan menjadi sebuah kunci kesuksesan, karena kunci kesuksesan tidak 
dapat ditentukan dengan hanya dari kemampuan pengetahuan yang dimiliki serta kehandalan 
teknis yang dimiliki (hard skill), tetapi soft skill juga menjadi penentu.

 
Pada salah satu penelitian 

psikologi sosial menunjuan kesuksesan seseorang ditentukan 82 % oleh soft skill serta sisanya 

ditentukan oleh kemampuan akademis.
 
Keterampilan soft skill tidak dapat terbentuk dengan 

sendirinya tetapi dapat terbentuk melalui pelatihan yang sistematis. 

Pengembangan soft skill melalui pelatihan soft skill perlu menjadi perhatian yang penting, khususnya 

bagi kalangan peserta didik di SMA sebagai remaja aset masa depan yang perlu disiapkan 
sedini mungkin agar menjadi bekal untuk dapat bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju. 
SMA 1 Sumedang dan SMA Pasundan 1 Bandung sebagai sekolah yang telah memiliki kualitas 
pendidikan akademik yang telah teruji baik masih tetap memliki kekurangan dalam hal 
pengembangan soft skill peserta didiknya. Berdasarkan observasi dan diskusi langsung dengan 
kedua mitra, peserta didik kedua sekolah masih minim pemahaman mengenai teknik-teknik 
negosiasi khususnya teknik negosiasi yang dilakukan oleh elit negara dalam memenuhi kepentingan 
nasional (national interest) serta kurangnya pengetahuan dalam pengambilan keputusan 

internasional untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pelaksanaan 
sosialisasi mengenai isu-isu yang terjadi di dunia internasional serta kurangnya sosialisasi 
mengenai teknik negosiasi dalam tata laku atau kebiasaan yang digunakan oleh elit-elit negara 
dalam membangun hubungan dengan negara lain. 

Kondisi dunia saat ini, mengharuskan setiap individu memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
dalam bernegoisasi. Khususnya bagi setiap pemerintah menyiapkan para delegasi terbaik 
negaranya dalam melakukan interaksi dengan negara lain untuk menyepakati kerjasama maupun 
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sangatlah penting. Keberhasilan 
sebuah negara dalam tersepakatinya sebuah kerjasama dengan negara lain serta keberhasilannya 
menyelesaikan permasalahan yang ada adalah melalui negosiasi. 

Negosiasi merupakan sebuah proses interaksi dua pihak atau bahkan lebih yang memiliki 
kepentingan sama atau bahkan bertentangan untuk dapat mencapai suatu kesepakatan bersama. 
Perbedaan kepentingan yang terjadi memberikan alasan terjadinya titik temu dan menjadi dasar 
motivasi agar tercapainya kesepakatan baru melalui diskusi formal. Negosiasi juga dilakukan untuk 
meyakinkan pihak lain agar sependapat dengan sesuatu yang kita rencanakan Terciptanya 
negosiasi yang sukses dimana tercapainya kesepakatan bersama dibangun melalui komunikasi 
yang efektif. 

Negosiasi dapat dilakukan dalam skala internal individu hingga sampai skala internasional. 
Negosiasi dalam hubungan internasional yang biasa dkenal dengan proses diplomasi biasa 
dilakukan guna mencegah mapun meredam konflik melalui jalan damai. G.R Berridge berpendapat 
bahwa dalam konteks hubungan internasional, negosiasi lebih digunakan untuk penyelesaian 
masalah melalui cara paksa, propaganda, hingga permasalahan hukum yang akan berakhir pada 
proses negosiasi juga. Orientasi negosiasi lebih kepada keuntungan dua pihak (win-win solution) 
agar konflik terselesaikan secara damai. 

Negosiasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diplomasi. Kesepakatan 
bilateral maupun multilateral yang telah berhasil dicapai, baik yang berupa kerjasama, pemberian 
bantuan, traktat, serta bantuan disepakati melalu diplomasi. Dalam politik luar negeri beberapa 
Negara sifat, tujuan dan visi tercermin dari aktifitas negosiasi yang dilakukannya. Selain itu, citra 
suatu Negara sangat ditentukan oleh keberhasilan para diplomat selaku wakil Negara dalam 
bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan terhadap kepentingan-kepentingan nasionalnya. Tidak 
diragukan lagi, para diplomat memegang peranan penting pada keberhasilan negosiasi.

 
Mengenai 
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negosiasi, Abbe Dugest (dalam buku Nation and Men memberikan batasan sebagai berikut: 

“Negotiation is a contact and communication between policy makers with a view toward coming to 
terms. The search of harmony and unanimity, not victory” (Negoisasi adalah kontak dan 

komunikasi antara pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ingin 

dicapai adalah harmoni dan saling pengertian, bukan semata kemenangan). 

Dalam sebuah negosiasi terdapat tahapan dalam penyusunanannya yaitu, pre negotiations, around-
the table negotiations, diplomatic momentum dan yang terakhir packaging agreements. Pre 
negotiations merupakan tahap awal dimana pihak-pihak yang akan melakukan negosiasi perlu 
memikirkan tentang keuntungan-keuntungan apa yang akan di dapat jika negosiasi tersebut 
dilaksanakan. Tahap ini sangat penting karena merupakan tonggak awal dari sebuah negosiasi. 
Dilanjutkan atau tidaknya sebuah negosiasi tergantung pada tahap ini. Di dalam tahap ini pihak 
yang berdiskusi berusaha menemukan common interest dan kemudian melanjutkannya dengan 
tujuan mencapai kepentingan yang mereka harapkan. Jika keinginan negosiasi tetap ada pada 
kondisi yang diharapkan, maka selanjutnya akan didiskusikan mengenai agenda negosiasi 
mengenai apa saja yang akan di diskusikan. Merujuk pada pendapat De Soto bahwa tahap ini lebih 
menekankan pada tahap dialog daripada negosiasi. Bagian dari tahap pre negotiations adalah 
persetujuan prosedur dimana dalam bagian ini membicarakan mengenai komponen- komponen 
yang bersifat material yang dibutuhkan dalam proses negosiasi yang akan digunakan, tempat atau 
venue, level dan juga komposisi delegasi yang akan dikirim guna mendiskusikan kepentingan 
mereka dan juga perihal timing. 

Around-the-Table Negotiations dimana setelah tahapan awal terlampaui dan menemuka keputusan 
mengenai bagaimana negosiasi yang akan dilanjutkan, negosiator akan meneruskan 

pembicaraan ke arah yang lebih formal dan lebih fokus pada kepentingan tama. Dalam tahapan ini 

terdapat dua bagian utama yakni formula stage yang berisikan mengenai materi yang akan dibawa, 
yang bias juga dikatakan sebagai kerangka kesepakatan. Bagian kedua yakni details stage dimana 
pada bagian ini negosiator berusaha memberikan penjelasan dan perlu amat berhati-ati dalam 
menggunakan bahasa yang baik saat berkomunikasi yang bias jadi menyebabkan kesalahpahaman 
antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Untuk itu pada bagian in sering kali dilakukan oleh orang-
orang yang berpengalaman. Detail stage juga berisi mengenai usaha negosiator untuk menunjukan 
keuntungan bersama yang akan didapat sehingga tercipta keseimbangan keuntungan untuk 
memunculkan kepercayaan antara kedua pihak. Jika kepercayaan tersebut kecil, maka yang muncul 
hanyalah rasa takut dan harapan dari kerjasama terlaksana pun kesemakin kecil. Bagian ini juga 
disebut moment of truth, tidak boleh terjadi kesalahan karena satu kesalahan saja akan dapat 
berakibat buruk yakni tidak tersampainya kepentingan dalam negosiasi. 

Berdsarkan pemaparan di atas bahwa tekhnik negosiasi sangat butuhkan oleh peserta didiknya 
sebagai keterampilan khusus, seperti kemampuan komunikasi yang efektif dalam melakukan 
negosiasi dan mengetahui teknik-teknik negosiasi secara mendalam. 

 
METODE 

1. Persiapan 

Pada tahapan persiapan tim melakukan diskusi secara langsung dengan kedua mitra (SMAN 
1 Sumedang dan SMA Pasundan 1 Bandung) dan mewawancarai beberapa orang mahasiswa 
mengenai pengetahuan dan pemahaman terkait komunikasi internasional dan negosisasi. 
Hasil dari diskusi dan wawancara tersebut sebagai bahan tim untuk menyusun materi-materi 
yang akan sampaikan, mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung berlangsungnya 
acara (alat peraga), dan mempersiapkan tempat, serta mendata jumlah peserta. Peserta 
yang mengikuti ialah mereka yang duduk di kelas XII atau tingkat akhir dengan total jumlah 
peserta 220 orang siswa-siswi. 
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2. Dekskripsi Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan satu hari di masing-masing sekolah, pertama di SMAN 1 
Sumedang dilaksanakan di Aula sekolah pada tanggal 12 Desember 2017, dan kedua di SMA 
Pasundan 1 Bandung dilaksanakan di ruangan serbaguna sekolah pada tanggal 8 Januari 2018. 
Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan melalui 
beberapa tahapan, yaitu; pertama, melakukan pemutaran video, yang mana video tersebut 
dapat memberikan gambaran awal bagaimana melakukan negosiasi yang baik, tekhnik yang 
digunakan dan bahasa yang tepat dalam negosiasi. Di sisi lain, ada juga video yang 
menggambarkan bagaimana negosiasi dalam konteks persidang internasional. Di mana, video 
ini menggambarkan tentang dinamika dan perilaku dalam negosiasi internasional. Kedua, 
melakukan metode seminar yang dilakukan oleh tim selaku narasumber yang memberikan 
materi secara langsung kepada para siswa-sisiwi tentang tekhnik negosiasi, komunikasi 
internasional dan hal-hal yang boleh diucapkan dan tidak boleh diucapkan saat negosiasi 
berlangsung. Ketiga, melakukan diskusi sebagai sesi tanya jawab antara peserta didik dengan 
pemateri. Keempat, simulasi mini (minsimulations). Adapun rangkaian kegiatan dilakukan 
selama tiga jam dari pukul 9.00 hingga 12.00 WIB. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yang dilakukan dengan pemaparan materi dan praktik mini pada umumnya berjalan lancar 
dan sesuai harapan. Untuk menumbuhkan antusiasme para peserta, seluruh peserta terlebih dahulu 
disuguhkan dengan video dan pemaparan singkat tentang negosiasi dalam persidang internasional 
serta manfaat mengapa harus memiliki keterampilan lunak (soft skill) negosiasi. 

Pada umumnya peserta didik tidak mengetahui atau belum memiliki pemahaman yang cukup, 
bahkan kurang memiliki ketertarikan dalam belajar negosiasi, terutama negosiasi dalam konteks 
internasional, dikarenakan kendala bahasa. Lebih jauh lagi, pembelajaran dan tekhnik negosiasi 
tidak diajarkan atau dipelajari sebagai ekstrakulikuler di sekolah. Artinya banyak keterbatasan yang 
dapat difasilitasi oleh pihak sekolah dalam menetapkan ekstrakulikuler. Sehingga, kehadiran kami 
sebagai sebuah angin segar bagi pihak sekolah dalam membantu menjelaskan dan membagi 
pengalaman kepada siswa - siswa. Di sisi lain, jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas bekerja 
sama dengan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri pernah beberapa 
kali melakukan sosialisasi ASEAN Charter ke beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk ke kedua 
sekolah tersebut melalui dengan komprehensif, yakni dengan melakukan seminar dan dialog, 
pemutaran film dan simulasi sidang ASEAN. Antusiasme pihak dari dinas pendidikan di daerah dan 
pihak-pihak sekolah sangatlah tinggi. Namun, seiring dengan mulai diimplementasikannya 
Komunitas ASEAN 2015, kerjasama tersebut mulai berhenti. terhentinya sosialisasi ini pula yang 
menjadikan berkurangnya minat siswa-siswi untuk menambah keterampilan negosiasi. 

Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki menggunakan metode yang hampir sama dengan 
sosialisasi ASEAN Charter sebelumnya tapi lebih disederhanakan, di mana pengabdian ini akan 
dilakukan dengan bentuk penyuluhan dengan alat prega sederhana. Dalam menyampaikan materi 
penyuluhan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pemutaran video sebagai awal pengenalan 
sebuah model teknik-teknik negosiasi yang dilakukan oleh para petinggi Negara-negara pada 
sidang internasional, kemudian disampaikan melalui seminar materi yang lebih rinci, dan dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. 

Pada pemaparan materi narasumber akan menyampaikan beberapa materi yang menjadi topik 
utama seperti pengenalan mengenai organisasi internasional, unsur dan teknik-teknik negosiasi 
dalam tata laku hubungan internasional. Dalam kehidupan sehari - hari tanpa kita sadari terjadi 
situasi yang mengharuskan kita untuk melakukan negosiasi dengan orang lain atas nama pribadi 
maupun atas pihak yang sedang kita wakili. Negosiasi sendiri dimaksudkan sebagai proses tawar 
menawar antara kita dengan sasaran lobi untuk mencapai suatu kesepakatan, negosiasi tidak akan 
terjadi apabila terdapat salah satu pihak memiliki wewenang atau kuasa secara sepihak untuk 
memaksakan keputusannya pada pihak lain. Negosiasi bukanlah terdiri hanya dari sebuah 
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keterampilan saja, tetapi juga melibatkan elemen-elemen yaitu: pihak-pihak membutuhkan 
keterlibatan satu sama lain untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan bersama, karena negosiasi 
merupakan proses untuk dapat menyelesaikan perbedaan secara bersama-sama bukan untuk 
memaksakan kehendak satu pihak saja. 

Pada sesi tanya jawab sebagai guna mengumpulkan informasi mengenai kendala - kendala 
peserta dalam memahami tekhnik negosiasi. Hampir semua peserta tidak mengetahui bagaimana 
cara tepat dalam negosiasi, tentunya hal ini menjadi kendala sebab negosiasi sangat jarang 
digunakan dalam keseharian. Sehingga, untuk mempermudah pemahaman bagi peserta didik 
simulasi mini dilakukan dengan perangkat sederhana, di mana sekitar 8 orang peserta pada masing-
masing sekolah yang dipilih dan disiapkan untuk berperan layaknya negosiator. 

Berdasarkan hasil evaluasi melalui angket yang disebarkan kepada siswa-siswa pada akhir acara, 
dapat disimpulkan bahwa sekitar simulasi sederhana sekitar 47% siswa dari kedua sekolah mengerti 
dan paham kegunaan tekhnik negosiasi, dan sisanya masih merasa kebingungan dan memerlukan 
waktu untuk memahami lebih lanjut. Meskipun demikian, sekitar 87% siswa menginkan untuk belajar 
lebih lanjut mengenai tekhnik negosiasi dan penggunaan bahasa yang tepat dalam melakukan 
negosiasi. 

 

Gambar 1. Siswa-Siswi Kelas XII SMAN 1 Sumedang Menyimak Pemaparan Tekhnik Negosiasi 

 

Gambar 2. Penjelasan Tentang Pentingnya Keterampilan Negosiasi 
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Gambar 3. Penjelasan Tentang Negosiasi dan Tekhnik Negosiasi Internasional Di SMA Pasundan 
1 Bandung 

 

Gambar 5. Simulasi Negosiasi SMAN 1 Sumedang 

KESIMPULAN 

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan tata cara dan tekhnik negosiasi para elit pemerintah 
dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain, atau saat melakukan upaya untuk 
memenuhi kebutuhan nasional Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 12 
Desember 2017 di SMAN Sumedang dan SMA Pasundan 1 Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 
pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan pelatihan ini memberikan manfaat 
dalam upaya meningkatkan soft skill siswa-siswi SMA dan sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai pola tingkah laku dalam hubungan internasional. Kegiatan ini juga diharapkan dapat 
menjadi wawasan awal bagi siswa/i untuk memilih jurusan ketika ingin melanjutkan jenjang 
perkuliahan. Antusias peserta dalam kegiatan ini sngatlah terlihat dengan banyakn ya siswa-siswi 
yang ikut hingga sesi terakhir dan hampir keselurhan siswa menginginkan belajar lebih lanjut 
mengnai negosiasi. Meskipun demikian, harapan kedepanya bahwa sosialisasi semacam ini 
dilanjutkan, bekerjasama dengan sekolah-sekolah melalui pembentukan ekstrakulikuler baru 
mengenai simulasi sidang dan negosiasi internasional. Dengan begitu, siswa -siswi dapat 
memahami secara mendalam mengenai negosiasi dan tekhniknya serta bahasa- bahasa dalam 
negosiasi. 
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