
MODUL 6
Influencing 
People



Influence

Efek yang diakibatkan seseorang atau
sesuatu terhadap orang atau hal lain dan

kekuatan orang tersebut dapat
menciptakan efek tertentu.



Bahkan ketika Anda bukan seorang decision maker,
Anda dapat menjadi strong influencer 

di perusahaan Anda. 



Professor Fiona Dent of Ashridge Business School

Push
Mempengaruhi, mengemukakan kebutuhan Anda dengan
asertif, meminta, memberikan umpan balik, deklarasi agenda, 
menggunakan logika, menjual, memberikan info (Persuading 
and Asserting)

Pull
Meminta, menguatkan, memicu, mendengarkan, 
menginspirasi, setuju (Bridging and Attracting)

Teknik Dalam Influence



Influencing Style

1. Logical Reasoning
2. Coercion
3. Out Manoeuvering
4. Selling



Logical Reasoning

• Setuju terhadap tujuan yang sama
• Setuju dengan starting point yang sama
• Setuju pada alur logika
• Setuju pada fakta dan angka
• Mendapatkan persetujuan di setiap langkah



Coercion

• Coercion dapat berarti Anda akan mendukung 
orang lain hanya jika mereka menurut pada 
permintaan-permintaan Anda.

• Terkadang orang-orang sulit untuk diberitahu 
apa yang harus dilakukan, akibatnya mereka 
mungkin menurut hanya jika Anda berada 
disana.



Out Manoeuver

• Berbicara dan berpikir cepat
• Percaya diri
• Detail dalam fakta
• Berargumen dengan fakta dan data orang lain
• Menggunakan tekanan personal
• Menggunakan argumen yang bersifat emosional
• Memilih momen yang tepat untuk “memukul” 

dengan keras.



Selling An Idea

• Melihat dari persepsi orang lain
• Menganalisa fungsi dan manfaat dari argument 

diri sendiri
• Mempresentasikan kasus Anda dengan logis 

dengan ‘YOU Appeal®’
• Mengatasi penolakan dengan hati-hati
• Mengusahakan persetujuan dan komitmen
• Membuat kesimpulan dan konsolidasi



Pendekatan YOU Appeal

YOU
WE

I



Teknik Influence

• Position - Berikan outline 
posisi saat ini

• Option - Bahas alternatif 
pilihan

• Proposal - Ajukan 
proposal / pilihan terbaik 



Cost & Benefit

COST
BENEFIT



Cost & Benefit
COST BENEFIT

• Biaya
• Investasi: 

Rp, waktu, energi
• Dampak negatif
• Kerugian potensial
• Peluang yang hilang

• Manfaat
• Revenue potensial: 

Rp, waktu, energi
• Dampak positif
• Penghematan 

potensial
• Peluang yang 

didapat

Low Cost - High Benefit



Komunikasi belum tentu berjalan 
sesuai harapan, karena bisa jadi 

ada yang menyatakan 
KEBERATAN



Kurang paham

Kurang percaya

Biaya melebihi kemungkinan manfaat yang 
ditawarkan

Alasan Umum Keberatan



Cara Menangani Keberatan

• Keberatan: “Saya tidak mau menggunakan sistem 
seperti ini untuk menjaga hubungan dengan klien. Ini 
terlalu beresiko dan kita tidak memiliki waktu untuk 
mempelajari sistem yang rumit ini.”   

• Apresiasi: Sampai saat ini, belum ada laporan bahwa 
sistem ini dapat menggangu hubungan dengan klien. 
Memang, untuk mempelajarinya butuh waktu. Saya 
mengerti kondisi Anda atas kesulitan untuk 
menerapkannya dalam bisnis yang berhubungan
dengan klien seperti bisnis kita ini.



Cara Menangani Keberatan

• Belokkan: Namun, hal ini terdapat keuntungan 
tersendiri…

• Berikan alasan: … pengembangan sistem saat ini 
mampu me-redesign secara keseluruhan. Yang 
pasti akan terjadi peningkatan reliabilitas dan 
penyederhanaan operasional yang luar biasa
dengan sistem terbaru ini. Coba lihat ini...
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