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Pemimpin sebagai

penyelesai
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penyelesai

masalah



Kondisi Bisnis Saat Ini

Volatile : Berbagai perubahan & dinamika sangat cepat

Uncertain : Berbagai peristiwa kejutan & sulit

dijelaskan/diprediksi
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Complex : Berbagai tantangan akibat faktor beragam dan

bersamaan

Ambiguous : Berbagai tantangan akibat terlalu banyak

informasi yang bertolak belakang



Masalah

Hambatan

Perspektif Masalah
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Peluang

Pertanyaannya, Anda lebih sering memandang masalah dari

perspektif yang mana? Mengapa demikian?



Entrepreneur adalah seorang inovator yang menggunakan

proses memecah-mecahkan status quo dari sebuah

produk/jasa yang sudah ada, membuat produk/jasa yang 

baru.
(Schumpeter, 1934)

Seorang entrepreneur mencari perubahan, merespon 

perubahan, dan menggali peluang.

Berpikir Secara Intrapreneurial
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perubahan, dan menggali peluang.
(Peter Drucker, 1964)

Entrepreneur mengambil inisiatif, menerima risiko kegagalan, 

dan memiliki locus of control internal yang kuat.
(Albert Shapero, 1975)

Entrepreneurship adalah mengejar peluang, tanpa terlalu

memikirkan sumber daya yang sekarang sedang dalam

kendali kita.
(Howard Stevenson, 1975)



Intrapreneurial thinking

• Dorongan terhadap pencapaian

• Ownership

• Berpikir kreatif
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Berpikir kreatif

• Fleksibilitas

• Mencari peluang

• Menyadari dan mengelola risiko



Intrapreneurship dalam

perusahaan adalah proses

pembelajaran yang 

berkelanjutan dan

Intrapreneurial thinking
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berkelanjutan dan

mengembangkan

kreativitas dengan

pola menggunakan sumber

daya untuk menciptakan

peluang. 



Kreativitas

Intrapreneurial thinking
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...adalah konsep dasar dari Intrapreneurship dalam perusahaan

Inovasi



Otak Kiri & Otak Kanan
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Individu dengan otak kiri yang dominan

Individu dengan otak kiri yang 
dominan, memproses informasi
secara linear

Senang membuat jadwal dan
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Senang membuat jadwal dan
rencana harian

Mereka tidak menemui masalah
dalam mengingat simbol, kosakata, 
dan formula matematika



Individu dengan otak kanan yang dominan

Individu dengan otak kanan yang 
dominan, berpikir secara holistik

Kesulitan saat diberi arahan
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Kesulitan saat diberi arahan
kecuali diberikan gambaran
besarnya terlebih dahulu

Bersifat acak (random) sehingga
disarankan untuk membuat daftar
dan perencanaan



Untuk menyelesaikan

permasalahan yang kompleks, 

Anda perlu keterampilan

Fungsi Otak & Pemecahan Masalah
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Anda perlu keterampilan

untuk bisa beralih dari satu

bagian otak ke bagian yang 

lain.



Berpikir Analitis & Pemecahan Masalah

• Mengurutkan (ordering)

• Membandingkan (comparing, contrasting)

Keterampilan dalam berpikir analitis
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• Mengevaluasi (evaluating)

• Memilih (selecting)

Keterampilan dalam berpikir analitis akan membantu membuat

kerangka berpikir logis, yang akan sangat berguna dalam pemecahan

masalah.



Hambatan dalam Berpikir Kritis & Analitis

Salah pengertian
dalam mengkritik

Alasan yang kita
kemukakan tidak

objektif

Enggan Enggan
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Enggan
mengkritik orang
yang sudah ahli

Enggan
mengkritik

‘norma’ yang ada

Memiliki
pengetahuan
yang kurang
dalam

Ingin
mengetahui
jawaban yang 

‘benar’



Memprioritaskan

penyelesaian
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penyelesaian

masalah



Anda mengetahui adanya masalah
berdasarkan:

Deviasi dari pengalaman masa lalu

Deviasi dari rencana yang ditetapkan

16

Deviasi dari rencana yang ditetapkan

Dikomunikasikan dari orang lain

Pesaing memiliki kinerja yang lebih baik
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No Daftar Masalah Prioritas

Dalam

wewenang

Anda?

Akar

masalah

diketahui?

Tindakan

selanjutnya
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� JENIS-JENIS  MASALAH

� JENIS - JENIS  KEPUTUSAN

Menangani Masalah Sederhana
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� JENIS - JENIS  KEPUTUSAN

� PROSES  PENGAMBILAN KEPUTUSAN
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Segera atasi

Pimpin & awasi penanganannya
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dengan ketat

Hindarkan kemungkinannya

timbul lagi



Cari informasi

Tangani dengan baik

22

Jangan tunda terlalu lama



Hindarkan / padamkan

Rencanakan tindakan yang 
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perlu



JENIS-JENIS KEPUTUSAN

(untuk masalah sederhana)

LANGSUNG

PRIBADI 

DITUNDA 

PARTISIPATIF 
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PISAHKAN  KEPUTUSAN  LOGIK  DAN  PSIKOLOGIK

EMOSIONAL

PRIBADI PARTISIPATIF 

RASIONAL 



PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(untuk masalah sederhana)

TENTUKAN 

SASARAN

KEMBANGKAN  
ALTERNATIF

RUMUSKAN  
TINDAKAN
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SASARAN

KUMPULKAN 
FAKTA

ANALISIS  
FAKTA

ALTERNATIF TINDAKAN

EVALUASI



Lembar kerja penanganan masalah sederhana
Jenis masalah:

Tujuan / sasaran:

Fakta-fakta yang perlu dipertimbangkan:

Alternatif tindakan Konsekuensi dari tiap tindakan
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Alternatif tindakan

• …

• …

• …

• …

• …

Konsekuensi dari tiap tindakan

• …

• …

• …

• …

• …

Action plan:

Evaluasi:



THANK YOU
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