


 Komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki
berbagai kepentingan yang sama atau berbeda

 Kesepakatan dalam penyelesaian konflik yang dibuat
oleh kedua belah pihak dalam posisi tawar yang sama

 Keputusan ada para para pihak yang berkonflik tanpa
keterlibatan pihak ketiga. 

 Proses mengenali perbedaan kepentingan untuk
mencari titik temu (solusi) berupa kesamaan
pandangan dan kebutuhan dalam menghindari konflik.

 Pertukaran atau konsesi dari kedua belah pihak dalam
posisi menang.



 Alternatif solusi dari kebuntuan dengan membangun
distribusi pengelolaan dan peran masing-masing pihak
secara sejajar dan seimbang.

 Proses penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi
dalam kelompok atau masyarakat pada saat harapan, 
kebutuhan dan kepentingan yang saling berhadapan.

 Pola penyelesaian didasarkan harapan dan kebutuhan
kedua belah pihak dalam upaya mengurangi dampak
konflik

 Saling mengenal kepentingan, sikap dan karakter
masing-masing. 



 Kemauan (Willingness) untuk menyelesaikan masalah dan bernegoisasi
secara sukarela;

 Kesiapan (Preparedness) melakukan negoisasi;

 Kewenangan (authoritative) mengambil keputusan;

 Keseimbangan kekuatan (equal bargaining power) ada sebagai saling
ketergantungan;

 Keterlibatan seluruh pihak (stakholdereship) dukungan seluruh pihak
terkait;

 Holistic (comprehensives) pembahasan secara menyeluruh;

 Masih ada komunikasi antara para pihak;

 Masih ada rasa percaya dan para pihak

 Sengketa tidak terlalu pelik

 Tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti



 Orang (people): Memisahkan orang dari masalah

 Kepentingan (interest): Fokus pada kepentingan
bukan posisi.

 Pilihan (option): Ragam alternatif yang 
memungkinkan tawar menawar sebelum
pengambilan keputusan.

 Kriteria khusus (special criteria): Mendasarkan
pada hasil dalam beberapa standar dalam
pencapain tujuan













 Mengetahui pandangan pihak
lawan;

 Kesempatan mengutarakan isi
hati untuk didengar pihak lawan;

 Memungkinkan sengketa secara
bersama-sama;

 Mengupayakan solusi terbaik
yang dapat diterima oleh kedua
belah pihak;

 Tidak terikat kepada kebenaran
fakta atau masalah hukum

 Dapat diadakan dan diakhiri
sewaktu-waktu.

 Keputusan berada ditangan para
pihak yang berkonflik

 Tidak dapat berjalan tanpa
adanya kesepakatan dari kedua
belah pihak;

 Tidak efektif, jika dilakukan oleh
pihak yang tidak berwenang
mengambil kesepakatan;

 Sulit berjalan apabila posisi para
pihak tidak seimbang;

 Memungkinkan diadakan jeda-
menunda penyelesaian untuk
mengetahui informasi yang 
dirahasiakan lawan;

 Dapat membuka kekuatan dan
kelemahan salah satu pihak;

 Dapat membuat kesepakatan
yang kurang menguntungkan.


