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CRUCIAL 
CONVERSATIONS 
TOOLS FOR TALKING WHEN STAKES ARE HIGH

(Percakapan Penting: Alat Bantu untuk Berbicara 
Saat Banyak Hal Dipertaruhkan)

Kerry Patterson



“Orang yang paling berbakat, bukan yang 
paling tidak berbakat, adalah yang selalu 

terus berusaha meningkatkan 
keterampilan percakapan. Seperti yang 
selalu terjadi ‘yang kaya semakin kaya’’

- Kerry Patterson -



Kehidupan sehari-hari manusia tentu tak pernah lepas dari beraneka ragam 
percakapan, baku ataupun tidak, seringkali hal itu dapat dengan mudah memanas 
hingga menyakiti perasaan antar lawan bicara.

Penulis Crucial Conversations telah mendalami kebiasaan para komunikator sukses 
selama 25 tahun dan menyimpulkan bahwa kemampuan  dalam menghadapi berbagai 
percakapan penting secara efektiflah yang membuat mereka begitu hebat.



Percakapan penting itu sendiri adalah sebuah diskusi antara dua atau 
beberapa orang dimana banyak hal dipertaruhkan, beragam pendapat 
diutarakan, hingga berbagai emosi diperlihatkan.

Buku ini mengajarkan alat berharga yang tak terhitung jumlahnya tentang cara 
menangani diskusi berisiko tinggi supaya berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan 
orientasi tujuannya.



Berikut tiga prinsip krusial yang harus kita ketahui:

1. Ketika berkomunikasi, tetap fokus pada tujuan untuk menghindarkan diri 
dari perilaku emosi.

2. Buatlah percakapan yang tentram dengan menunjukan bahwa dirimu 
menghargai pendapat lawan bicaramu.

3. Pakai metode STATE untuk memecahkan masalah.



Pelajaran Pertama
Jaga emosi dengan memegang teguh tujuanmu



Percakapan dengan emosi yang menggebu-gebu hanya akan membuahkan 
hasil antara keheningan atau kekerasan, tanpa solusi pasti. Padahal, 
percakapan penting sangat membutuhkan solusi akhir jika kita tidak ingin 
terjebak pada satu titik.

Lantas bagaimana cara menghindarinya?

Yaitu dengan selalu mengingat tujuan utama kita.



Jika keadaan berubah memanas saat sedang mendiskusikan hal penting 
dengan seseorang, salah satu dari kita bisa hilang kendali dan mengeluarkan 
opini yang bersifat menyerang.

Hal tersebut biasa berujung pada adanya pihak yang memilih diam atau 
bahkan bermain fisik, dan keduanya tidak akan membantu dalam 
pengambilan keputusan secara sehat.

Saat itulah tujuan utama pembicaraan harus selalu kita ingat untuk 
menghindari emosi yang lebih dalam.



Masalahnya, kita akan sadar pada hal yang tidak diinginkan, setelah 
mengetahui apa saja yang kita inginkan. Berhenti sejenak untuk 
mengingat tujuan awal yaitu solusi yang pasti dapat menjadi cara yang baik 
untuk mengontrol amarah.

Tanyakan hatimu apa tujuan yang sebenarnya ingin didapat saat akan 
memberitahu hal yang mungkin menyinggung lawan bicara.

Ingat bahwa perbincangan akan berjalan dengan baik jika orang-orang yang 
terlibat tetap bersikap tenang.



Pelajaran Kedua
Bantu lawan bicaramu merasa aman dengan 

mendengarkan opininya



Percakapan santai kadang bisa dengan mudah memanas karena beberapa 
pihak merasa tidak aman.

Hal itu diakibatkan reflek biologis manusia yang merespon ancaman dengan 
keinginan untuk melawan atau pergi dari tempat kejadian, yang mana umum 
terjadi dalam dialog menegangkan.

Jika salah satu pihak merasa diperlakukan kurang adil, mereka sering 
menutup diri dari pembicaraan yang tengah berlangsung.



Untuk membantu lawan bicara merasa aman dan dihormati, kita 
dapat mendengarkan opininya melalui empat cara ampuh yaitu:

• Bertanya untuk memulai percakapan

• Bayangkan keadaannya dalam situasi tertentu

• Parafrasakan opini mereka untuk mengakui perasaannya

• Pancing untuk berbicara jika mereka tetap menutup diri.



Ingat bahwa kita harus mengerti orang lain supaya diri kita sendiri 
dapat dimengerti oleh mereka. 

Jangan hanya mendengarkan, tapi lakukanlah dengan tulus.

Dengan itu, lawan bicaramu akan merasa cukup aman untuk mulai 
berbicara sehingga percakapan bisa berlanjut.



Pelajaran Ketiga 
Selesaikan konflik dengan STATE



Sebelum bertambah parah, konflik yang biasa terjadi antar kedua belah pihak pelaku 
percakapan penting dapat disikapi dengan metode STATE:

• Share the facts atau kemukakan kenyataan aktual saat memulai pembicaraan, bukan 
cerita mengada-ada

• Tell your story atau beritahukan cerita dan asumsi yang dibuat berdasarkan fakta 
sebelumnya

• Ask for the other’s paths atau persilakan orang lain untuk berbicara

• Talk tentatively atau ingat bahwa asumsi yang kamu nyatakan bersifat sementara

• Encourage testing atau dorong orang lain untuk memberi penilaian, bahkan jika itu 
berlawanan dengan opinimu.



Solusi kemudian dapat digali setelah konflik mereda dengan 
menentukan batasan, pemungutan suara, membiarkan seseorang 
membuat keputusan, brainstorming bersama, atau bahkan 
memutuskan hubungan jika dirasa itulah yang terbaik.

Intinya adalah percakapan penting yang efektif dalam kehidupan 
harus dilakukan dengan upaya untuk menemukan solusi nyata, 
bagaimanapun hasilnya.



Tingkatkan terus
ketrampilan bercakapmu!
Situasi penuh resiko tidak hanya berkisar pada tempat kerja atau acara formal, melainkan 
juga erat kaitannya dalam kehidupan pribadi. Percakapan memang merupakan bagian 
signifikan dalam kegiatan sehari-hari kita.

Jika metode yang ada dalam buku ini bisa kamu terapkan, perbincanganmu dengan 
orang-orang sekitar niscaya akan semakin sehat dan bermakna.



Ulasan Buku 
Saya merasa hanya mampu melakukan sedikit dari anjuran buku ini karena banyak sekali 

yang dapat kita pelajari dari buku Crucial Conversations. Buku ini membantu kita mengatasi 
masalah dengan yang banyak mempertaruhkan sesuatu baik dalam pekerjaan atau situasi 

formal serta kehidupan pribadi kita. Jika kita menggunakan metode yang dianjurkan buku ini, 
kita akan mendapat percakapan lebih sehat dan bermanfaat. Saya akan merekomendasikan 

ini untuk siapa saja karena percakapan adalah bagian sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Rekomendasi Pembaca 
Buku ini cocok untuk Ibu berusia 43 tahun yang berusaha untuk 

mendekatkan diri dengan putri remajanya, atasan berusia 51 tahun yang 
perlu mengetahui cara untuk memberikan kritik membangun untuk 

karyawannya, dan siapa saja yang berjuang untuk melewati percakapan 
yang sulit. 



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:
● Crucial Conversations (Kerry Patterson)
● https://fourminutebooks.com/crucial-conversations-summary/

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.
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Sekar adalah seorang mahasiswa jurusan Teknologi Pangan di 
salah satu kampus swasta di Jakarta yang aktif mengikuti kegiatan 
organisasi internal. Menjadi penerjemah dalam program Lead The 
Fest 2020 ini merupakan langkah pertamanya dalam dunia 
kerelawanan di organisasi eksternal umum.


