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Abstract 

Business is kind of young people lifestyle, where almost entrepreneurs are the 

young people. It was motivated by principal of entrepreneur that said “Success in the 

younger age, why not?” It was motivate the writer to did some researches to the young 

entrepreneurs that joined in HIPMI, (Himpunan Pengusaha Muda Surakarta), the writer 

would deeply observed about how did the young entrepreneurs making negotiation 

techniques in the aim to get a good cooperation with business partner. 

The research method that used is descriptive method using qualitative approach. 

Technique of collecting data has got from interviewing and supporting data has got 

from the documents and another data. The tehcnique of analysing data have been done 

by collected the data, data reduction, data analysis and the result of interviewing. 

Technique of collecting sample that used in this research is Purposive Sampling 

technique. 

Based on the research, the writer can conclude that the ways, communication of 

negotiation strategic that doing by young entrepreneurs are Win-Lose (kalah menang), 

Win-win solution (sama menang), Comprimized (Kompromi). And also the techniques 

of negotiation are Standart of practice and Deadline. Those all can be the reference of 

another young entrepreneurs, So that they can increase their knowledge about their 

communication of negotiation. 

The Suggestion from the writer, the young entrepreneurs who have an ability in 

bussines or has been joined in HIPMI Surakarta shall give their knowledges, held a 

seminar, invite and give sense of entrepreneur to the younger entrepreneurs. So, the 

level of jobless in Indonesia will be decreasing by those young entrepreneurs. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat luas dan 

memiliki sumber daya yang mencakup untuk mensejahterakan hidup. Namun diera yang 

sudah berkembang, penuh daya saing, dan era serba kompetisi, masyarakat Indonesia 

masih banyak yang ingin menjadi pegawai dari pada menjadi orang yang membuat 

sebuah terobosan, gagasan, dan pelaksanaan untuk berwirausaha. Hal ini disebabkan 

oleh ketakutan akan melangkah sebagai seorang pengusaha. Dan sebagian masyarakat 

Indonesia masih menikmati menjadi seorang penikmat dan penonton dari sebuah 

pekerjaan dari pada terjun langsung dengan membuka usaha sendiri.  

Pemerintah dengan ini melakukan gagasan dan dorongan untuk menggiatkan serta 

mencanangkan terbentuknya 1000 wirausahawan untuk membantu meningkatkan 

perekonomian Indonesia serta ikut serta menekan angka pengangguran yang ada di 

Indonesia. Untuk menjadi seorang wirausaha tentuknya harus berani melakukan 

terobosan dan inovasi untuk membuat sesuatu yang berbeda, dalam berwirausaha 

sendiri juga terdapat elemen – elemen yang penting untuk dapat menjalin kerja sama 

dengan calon mitra usaha. Misalnya adanya komunikasi, komunikasi bisnis, dan 

negosiasi. 

Komunikasi merupakan aktivitas yang paling esensial dalam kehidupan 

manusia.Kurang lebih 70% dari waktu bangun kita dipergunakan untuk 

berkomunikasi.Keberhasilan seseorang pun dapat dilihat dari keterampilannya dalam 

berkomunikasi. Kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. 

Selain komunikasi ada juga faktor penting yang harus kita lakukan, yaitu bisnis, 

karena dengan bisnis kita bisa menghasilkan simbiosis mutualisme untuk memenuhi 

kebutuhan dan hasrat hidup kita sebagai manusia. Jika komunikasi adalah elemen yang 

membedakan kita sebagai makhluk hidup dengan benda, bisnis juga merupakan elemen 

penting yang tidak hanya membedakan kita dengan benda, tetapi juga membedakan kita 

sebagai manusia dengan hewan. jika kita gabungkan dua kekuatan elemen ini, 

Komunikasi dengan Bisnis, pasti akan menjadi sesuatu hal yang berguna di dalam dunia 

usaha.  

Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum 

muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat indonesia khususnya 

para mahasiswa masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Padahal, 



kalau kita memahami apa bisnis tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan yang kita 

inginkan dalam aktivitas bisnis tersebut. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang 

memiliki kekayaan alam yang melimpah jika kita tidak pandai mengatur itu semua, 

maka bangsa kita akan jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian, 

kemiskinan dan menjadikan negeri kita gagal atau miskin. Pasti sebagai rakyat 

indonesia kita mau jika hal tersebut terjadi di negara yang kita cintai.  

Dalam lingkungan bisnis terdapat juga negosiasi, di mana ini merupakan proses 

dari sebuah transaksi usaha untuk dapat menjalin kerja sama dengan calon mitra usaha. 

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan 

filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk 

mempertahankan kepentingannya, disatu sisi manusia lain juga memiliki kepentingan. 

Padahal, kedua pihak tersebut memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu memenuhi 

kepentingan dan kebutuhannya. Apabila terjadi benturan kepentingan terhadap suatu 

hal, maka timbullah suatu sengketa. Dalam penyelesaian sengketa dikenal berbagai 

macam cara, salah satunya negoisasi.  

Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun 

pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar 

mandi terlebih dahulu, ataupun bernegosiasi ke kampus naik motor apa. Demikian pula 

di kantor misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan 

untuk menentukan di mana akan makan siang kita harus bernegosiasi dengan rekan 

sekerja kita, bahkan untuk pergi kuliah pun, kita akan bernegosiasi pada diri sendiri 

mengenai baju apa yang akan kita kenakan. Jadi kita semua pada dasarnya adalah 

negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi 

tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu 

mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. 

Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial 

terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan mulai dari 

rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi 

kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat 

memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat 

http://primadonakita.blogspot.com/2013/12/contoh-makalah-komunikasi-bisnis.html
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melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik 

dengan siapa saja. 

Berwirausaha tidak hanya dibutuhkan sebuah keberanian saja, namun juga 

pengetahuan sebagai cara untuk berkomunikasi terutama komunikasi negosiasi, yang 

merupakan bagian utama untuk memperoleh keuntungan serta tercapainya sebuah 

tujuan yang diinginkan kedua belah pihak.  

Pihak yang saling memberikan penawaran untuk tercapainya sebuah tujuan 

finansial dan tujuan kesepakatan yang terus berkesinambungan. Pernyataan ini 

diperkuat dengan adanya teori dari Poerwanto dan Sukirno (2014 : 130) bahwa 

negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antara pihak – pihak berkepentingan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang memungkinkan 

terciptanya kepuasan dari pihak – pihak yang bernegosiasi dalam proses bisnis.
1
 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti hendak mendeskripsikan 

teknik-teknik komunikasi negosiasi yang digunakan untuk menjalin kerja sama dengan 

calon mitra usaha khususnya didalam Anggota Hipmi Surakarta ( Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia Surakarta) 

Peneliti mengangkat judul “Penelitian Komunikasi Negosiasi Pengusaha Muda” 

(Studi Deskriptif Teknik-Teknik Komunikasi Negosiasi Pengusaha Muda Dalam 

Mencapai Kesepakatan Kerjasama Dengan Calon Mitra Usaha di Surakarta)  

 

Perumusan Masalah 

Memahami latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana Wirausahawan muda melakukan teknik-teknik komunikasi negosiasi 

dengan mitra usaha, untuk menjalin transaksi usaha? 

 

Tujuan  

Mengetahui teknik komunikasi negosiasi yang dibangun oleh pengusaha muda  

dalam membangun usahanya diusia yang seharusnya masih banyak belajar dan 
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menempuh pendidikan formal, tetapi diusia muda mereka mampu sukses dan mencapai 

omzet puluhan hingga ratusan juta perbulan. 

 

KERANGKA TEORI 

a. Komunikasi 

Komunikasi mempunyai banyak arti dan sifat serba ada. Fenomena 

komunikasi adalah sesuatu yang konstan dan tidak berubah tetapi hanya 

pemahamannya saja yang berubah. Astrid Susanto merumuskan komunikasi 

sebagai berikut : “Suatu kegiatan pengoperan lambang-lambang yang mengandung 

arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

suatu kegiatan.
2
 

Komunikasi dapat dipandang baik atau efektif sejauh ide, informasi, 

gagasan, dan sebagainya dimiliki bersama oleh atau mempunyai kebersamaan arti 

bagi orang-orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi tersebut. 

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan, yang di 

dalamnya terlibat elemen-elemen komunikasi yakni sumber (source), media 

(channel), penerima (receiver), dan respon (feedback). Agar sebuah proses 

komunikasi lebih efektif, maka gagasan, ide, dan opini akan di-encode atau 

diterjemahkan menjadi pesan yang mudah diterima (decode) oleh penerima. Dalam 

sebuah proses komunikasi, pesan adalah hal yang utama.
3
  

b. Komunikasi Bisnis  

Dalam aktivitas ekonomi komunikasi adalah bagian terpenting untuk 

tecapainya sebuah keuntungan secara Financial ataupun non Financial. Dalam 

konteks kehidupan secara umum penting untuk membina hubungan dengan mitra 

usaha ataupun calon mitra usaha untuk dapat membawa situasi psikologis dan 

dampak sosial yang positif.  

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa komunikasi yang 

dilakukan secara efektif dalam berkehidupan dapat mempengaruhi produktivitas 

dalam usaha yang dilakukan. Disinilah Menurut penulis pentingnya mempelajari 
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ilmu komunikasi dan teknik komunikasi yang efektif terutama bagi calo pemain 

bisnis pemula, sebagai contoh iklan adalah salah satu komunikasi bisnis yang 

digunakan untuk menarik pelanggan.  

c. Negosiasi  

Menurut Hartman, pengertian dari bernegosiasi adalah keterlibatan 

antara penjual dan pembeli dimana dilihat dari sisi pembeli, pembeli ingin 

membeli sebotol sampanye berkelas tinggi dengan harga sama sebotol bir. 

Sedangkan dilihat dari sisi penjual adalah seni menjual mobil kelas mewah 

kepada pembeli yang sebenarnya hanya mampu membeli mobil kelas dua. 

Lanjutnya lagi, ditegaskan bahwa negosiasi merupakan komunikasi antara kedua 

belah pihak yang masing–masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka 

sendiri untuk mencapai kepuasan masing–masing mengenai masalah yang sama. 

4
 

Strategi negosiasi menurut Purwanto dan Lantang, dalam bukunya  

(Komunikasi bisnis, perspektif konseptual dan kultural) yaitu: 

1. Win - Lose (kalah – menang) dalam pengertian bentuk negosiasi dengam 

asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari 

kepentingan yang dinegosiasikan.  

2. Win – win Solution (menang - menang) yaitu bentuk negosiasi dengan 

asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan 

dimana mengedepankan kompromi. 

3. Comprimized (kompromi) dalam pengertiannya, pengambilan satu 

pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi 

kalah – menang atau kalah – kalah maka jalan tengah yang dipilih.
5
  

d. Transaksi Bisnis  

Sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada perolehan laba, 

perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke 

konsumen dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapatkan keuntungan. 

Untuk melaksanakan kegiatannya, tentunya perusahaan memerlukan dana. Dana 

ini akan digunakan untuk pembayaran tagihan telpon, pembayaran gaji 
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karyawan,  dan sebagainya.  Kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang 

secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi dan harus 

dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan itulah yang disebut transaksi bisnis 

(business transaction).  

Selain itu Transaki usaha juga bisa digolongkan kejadian atau situasi 

yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan,  artinya, mengakibatkan 

berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber 

perbelanjaan.  

      

 SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Data Informan Penelitian 

a. Muhammad Iqbal  

Founder CV Lima Menara, bergerak dibidang food and baverage. 

Menjadikan bisnis yang memiliki sifat kekeluargaan dan selalu 

berkesinambungan dengan konsumen. Dalam menjalin komunikasi negosiasi 

dengan konsumen atau dengan pabrik, dirinya menggunakan komunikasi secara 

formal dan persuasif untuk melakukan negosiasi. Menurut beliau orang yang 

pandai berbisnis adalah orang yang pandai melakukan negosiasi, ada juga 

negosiasi yang dilakukan secara unik semisal melakukan negosiasi ditempat dan 

diluar jam kerja. Semisal makan malam, pergi kecafe, karaoke, dan panti pijat. 

b. Iral Al Abror 

Founder Rainbow Bubble drink, menurutnya komunikasi negosiasi 

adalah melakukan kesepakatan untuk memberikan keuntungan kedua belah 

pihak dalam melakukan transaksi usaha. Dalam bernegosiasi beliau 

menggunakan cara kekeluargaan dan in-formal agar bisa lebih dekat dengan 

calon mitranya. 

c. Bambang Nugroho 

Penampilan yang eksentrik dan pembawaan yang ceria itu adalah pandangan 

pertama dari penulis tentangnya yang juga pemilik Gage Advertising. 

Komunikasi negosiasi secara informal adalah pilihan dirimnya dalam 

menjalankan teknik komunikasi negosiasi tanpa cara - cara yang spesial dalam 

melakukannya. Menawarkan produk serta mengikuti keinginan klien adalah hal 

http://akuntansi-02.blogspot.com/2013/05/pengertian-laporan-keuangan.html


yang paling utama yang harus  dilakukan. Jikalau perlu, dirinya dapat 

mengurangi laba agar dapat memuaskan keinginan calon konsumen atau mitra 

usaha.  

d. Arizal Firmansyah 

Melihat situasi kantor atau dinas, maka dapat menentukan formal atau non-

formal teknik negosiasi yang hendak dirinya gunakan. Pemilik jasa konstruksi 

ini melakukan teknik negosiasi dengan cara mengkondisikan dengan calon mitra 

usaha serta memperhatikan pesaing bisnisnya. Dalam artian, jika beliau memiliki 

calon mitra usaha yang akan bekerjasama dengannya dimana di sisi lain ada 

pesaing bisnis yang juga menawarkan jasa yang hampir sama, maka beliau akan 

melakukan negosiasi langsung terhadap pejabat pembuat komitmen.  

e. Gunawan Ardiyanto 

Adalah pribadi yang santai, ramah, dan menyenangkan ketika pertama kali 

penulis dan informan bertemu. Beliau merupakan penulis dan seorang konsultan 

bisnis, bukunya pun sudah diterbitkan mencapai puluhan judul. Bapak Gunawan 

yang juga alumni UNS teknik sipil angkatan tahun 1988 ini mengaku dalam 

bernegosiasi beliau sering dilakukan dicafe, karena menurut beliau bernegosiasi 

dengan secangkir coffee atau strawberry smoothies membuat suasana lebih 

bersahabat. 

f. Albert kanan 

Pemilik usaha Kuliner dan Bimbingan belajar ini memiliki pegangan dalam 

berwirausaha yaitu “pembeli adalah raja, namun penjual harus bisa 

mengendalikan pembeli” dimana beliau menuturkan untuk selalu bisa melayani 

pembeli disisi lain pembeli harus dikendalikan supaya bergantung kepada 

penjual supaya terjadi kesinambungan dalam mencapai tujuan transaksi usaha. 

g. Sarendra Dwi Kusuma 

Ganteng, muda, dan memiliki sebuah usaha itu yang tertanam ketika pertama 

kali penulis melakukan wawancara. Pemilik usahan ice blend dan milk shake ini 

merupakan lulusan D3 Broadcasting UNS angkatan 2012, pendiri franchise 

minuman chocolate dan coffe dengan merk MOSCO ( Most Delicious Chocolate 

and Coffe ) ini memiliki cara yang unik dalam bernegosiasi. Rendra akan 



melakukan negosiasi yang tidak akan memberikan waktu untuk berfikir ulang 

tetapi langsung deal dengan calon mitra usaha. 

B. Data Penelitian 

Negosiasi adalah hal yang utama dalam melakukan sebuah komunikasi 

untuk menjalin kerja sama antara pengusaha kepada calon mitra usaha. Dengan 

adanya hal itu maka Penulis melakukan observasi serta wawancara untuk 

mengumpulkan data dari informan.  

Proses negosiasi memiliki teknik – teknik negosiasi yang tidak lepas dari 

strategi negosiasi. Teknik negosiasi yang umum digunakan yaitu :standart 

practice dimana teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk meyakinkan 

pihak lawan agar dapat menjalin kerja sama karena produk yang ditawarkan 

sudah sesuai dengan prosedur. Selanjutnya teknik deadline yaitu: teknik yang 

menekankan kesepakatan disaat – saat akhir dengan menggunakan tenggang 

waktu untuk dapat mengontrol situasi sampai terjadinya sebuah transaksi usaha. 

Serta strategi negosiasi memiliki tiga bagian yaitu : win-lose dalam 

pengertiannya adalah bentuk strategi negosiasi dengan asumsi hanya salah satu 

pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. 

Adapulah win – win Solutions dalam arti bentuk strategi negosiasi yang dimana 

semua pihak memperoleh keuntungan dimana mengedepankan kompromi. Yang 

terakhir adalah comprimized (kompromi) dalam pengertiannya, pengambilan 

satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada didalam posisi 

kalah – menang atau kalah – kalah maka jalan tengah yang dipilih.  

Untuk mengetahui teknik- teknik komunikasi negosiasi dalam proses 

transaksional usaha pengusaha muda, maka peneliti melakukan pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan data kepustakaan dengan tujuh (7) orang 

pengusaha muda yang diperoleh dengan teknik pengambilan snowball sampling 

Sehingga informasi yang didapatkan peneliti menjadi akurat dan berimbang.  

Melalui observasi penulis mengamati anggota HIPMI yang menjadi 

Informan, penulis mengamati informan saat bernegosiasi. Dengan calon mitra 

usahanya ataupun saat menceritakan bagaimana mereka melakukan negosiasi 

dengan calon mitra usahanya.  



Teknik – teknik negosiasi yang sering digunakan oleh pengusaha muda di 

Hipmi Surakarta. Meliputi : 

a. Standart Practice 

Merupakan teknik negosiasi yang memiliki komponen yang lengkap, 

dimana pengusaha muda memberikan penawaran dan memberikan 

pelayanan dengan melihat produk, harga, serta kualitan yang ditentukan 

sudah sesuai, sehingga calon mitra usaha tidak perlu berfikir ulang untuk 

menjalin dengan pengusaha muda tersebut, pengusaha muda yang 

menggunakan teknik negosiasi ini adalah : 

1. Bambang Nugroho selaku pemilik usaha Gage ADV 

2. Arizal Firmansyah selaku pemilik usaha jasa konstruksi 

3. Gunawan Ardiyanto selaku pemilik usaha Agoen Corporation 

4. Iral Al Abror, selaku pemilik Rainbow 

5. Muhamad Iqbal, selaku pemilik CV Lima Menara 

b. Deadline 

Teknik negosiasi ini adalah memberikan tenggang waktu ataupun 

memberikan batasan waktu untuk menjalin kerja sama dengan calon mitra 

usaha, pengusaha muda memberikan potongan harga, uang muka yang 

ringan, tempo pembayaran, dan memberikan bonus – bonus dalam bentuk 

materi ataupun pelayanan sebagai bagian dari teknik komunikasi negosiasi, 

dengan catatan calon mitra usaha dapat langsung atau bisa memutuskan 

untuk bekerja sama dengan pengusaha muda. Teknik negosiasi ini 

digunakan oleh : 

1. Sarendra Dwi Kusuma, selaku pemilik dari outlet franchise Mosco. 

2. Albert Kanaan, selaku pemilik franchise nuaka jelly susu.  

Dari observasi yang penulis lakukan dan wawancara mendalam 

dengan informan maka penulis juga mendapatkan strategi negosiasi yang 

digunakan oleh pengusaha muda didalam Hipmi Surakarta. Strategi 

negosiasi ini juga berkoherensi dengan teknik negosiasi yang penulis 

jabarkan diatas. 

1. Win - Lose (kalah – menang) dalam pengertian bentuk negosiasi 

dengam asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh 



keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. Strategi ini 

digunakan oleh  

 Albert Kanan 

2. Win – win Solution (menang - menang) yaitu bentuk negosiasi dengan 

asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan 

dimana mengedepankan kompromi. Strategi ini digunakan oleh. 

 Bapak Muhamad Iqbal 

 Bapak Iral Al Abror 

 Bapak Gunawan Ardiyanto 

3. Comprimized (kompromi) dalam pengertiannya, pengambilan satu 

pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi 

kalah – menang atau kalah – kalah maka jalan tengah yang dipilih. 

Strategi ini digunakan oleh pengusaha muda. 

 Arizal Firmansyah  

 Bambang GAGE Nugroho 

 Sarendra Dwi Kusuma 

C. Hasil Analisis 

Dari penyajian data dan analisis data yang penulis sajikan. Maka penulis 

mendapatkan hasil analisis yaitu, Di era modern ini, wirausaha muda telah 

banyak melakukan inovasi di bidang usaha dari usaha kuliner, periklanan, 

konveksi dan lain sebagainya. Banyaknya Wirausaha di kota Surakarta dapat 

dikatakan telah mampu meraih omzet yang relatif tinggi dimana dapat dilihat 

dari total penjualan dan jumlah barang yang ada. Setelah melalui berbagai 

penelitian dan wawancara, penulis dapat menyajikan bahwa Anggota HIPMI 

kota Surakarta melakukan teknik komunikasi negosiasi dengan cara formal dan 

non-formal untuk melancarkan transaksi usaha dan menjalin kerja sama dengan 

calon mitra usaha, ada juga yang menggunakan teknik – teknik dimana calon 

mitra usaha dibimbing untuk mau dan mampu menjalin kerja sama. Teknik 

komunikasi negosiasi yang wirausaha muda jalankan perlu juga melihat situasi 

dan konsidi lingkungan sekitar, bisa juga melihat tipe calon mitra usaha 

sehingga dapat menentukan teknik komunikasi negosiasi yang tepat, dan 

berguna untuk dapat  mencapai tujuan kerja sama yang berkesinambungan, serta 



dapat menumbukan keuntungan dan keselasarasan dalam usaha di kedua belah 

pihak. 

 

KESIMPULAN 

Di dalam bidang usaha terdapat banyak proses dalam melakukan negosiasi, dari 

penelitian ini, penulis dapat menggolongkan negosiasi ala anak muda. Dimana era 

modern ini, wirausaha muda telah banyak melakukan inovasi di bidang usaha. 

Wirausaha di kota Surakarta dapat dikatakan telah mampu meraih omzet yang relatif 

tinggi. Setelah melalui berbagai penelitian dan wawancara, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa :  

1. Dari hasil analisa yang penulis dapatkan, maka penulis menggolongkan 2 teknik 

negosiasi yang paling efektif dan sering digunakan oleh informan adalah :  

 Standart Pratice 

 Deadline  

2. Menurut informan yang menjadi Anggota HIPMI kota Surakarta, informan 

melakukan strategi komunikasi negosiasi untuk melakukan teknik negosiasi dengan 

berbagai macam cara dan dapat dibedakan menjadi 3  yaitu:  

 Win - Lose (kalah – menang) 

 Win – win solution (menang-menang) 

 Comprimized (kompromi) 

 

SARAN  

1. Saran dari penulis adalah sebaiknya pengusaha muda yang tergabung di Himpunan 

Pengusaha Muda Indonesia Surakarta, bisa mengkombinasikan antara teknik teknik 

komunikasi negosiasi yang sering digunakan contohnya standar practice bisa 

berganti atau mencoba menggunakkkan teknis komunikasi Deadline agar 

pengusaha muda mampu menyesuaikan dengan kondisi. Dan dapat juga 

mengkombinasikan atau mencoba strategi baru untuk memikan calon mitra usaha, 

agar tidak monoton dalam melakukan negosiasi.  

2. Saran Akademik adalah penulisan ini dapat membuka wawasan akademisi untuk 

dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menampung orang – orang yang 



berkreatif untuk dapat bekerja dengan keahlian masing – masing untuk menekan 

jumlah angka pengangguran di Indonesia. 

3. Saran Organisasi Profesi adalah supaya dapat memberikan motivasi dan bimbingan 

serta pengarahan modal untuk pengembangan usaha agar usia muda di Indonesia 

berani untuk membuka lapangan kerja baru. 
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