
Terima kasih telah hadir 15 menit lebih awal untuk menyesuaikan dengan fitur ZOOM … 

Untuk memastikan anda telah terhubung dengan audio, di bawah ini ada hal-hal yang perlu anda

ketahui:

Problem Solving & Decision Making

Jika anda menggunakan computer/laptop, cari tanda : “Join with Computer Audio” 
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Jika anda menggunakan computer/laptop, cari tanda : “Join with Computer Audio” 

Jika anda menggunakan ponsel, klik “izinkan” setelah “Izin untuk Audio & Video” atau

cari “Panggilan melalui Audio perangkat” atau “Gabung dengan Audio” (di kiri bawah

layar) 

Fitur-fitur yang akan kami gunakan di dalam sesi ini :

chat, screen sharing, breakout room, mute, unmute, raise hand



Problem Solving & Decision Making
Online Learning
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Management Development International (MDI) develops people and 

organizations as the exclusive partner of 

TACK & TMI International and Video Arts for Indonesia.

Our primary role is to help you and your 

people become even better at what you 

do.  
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Developing Your People Developing Your People >>>> Advancing Your BusinessAdvancing Your Business

We call this approach 

“YOU Appeal®” which is a 

way of life at TACK & 

TMI. 

Didirikan di Inggris, lebih

dari 65 tahun berkarya di 60 

negara dalam 25 bahasa. 

Telah meng-global dengan

pengalaman dan fokus pada

teknik menjual, 

kepemimpinan, dan

manajemen

Didirikan di Denmark, dengan

pengalaman Consulting dan

pengembangan

lebih dari 40 tahun, 

TMI International adalah institusi

yang ekspert pada bidang

Pelayanan Customer, 

Transformasi Organisasi serta

Pengembangan Diri. 

Visit Website

https://www.tacktmiglobal.com/

Didirikan oleh John Cleese, 

Komedian Inggris terkenal. 

Memiliki koleksi sumber daya 

pendukung pembelajaran terbesar 

di dunia, dengan lebih dari 300 

judul skenario yang dirancang 

menggunakan Practical Step-by-

step Learning dibalut skenario 

humor oleh konsultan profesional 

terkait berbagai topik praktis.

Visit Website:

https://www.videoarts.com/

Visit Website

https://www.tacktmiglobal.com/



WELCOME BACK
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Problem Solving & Decision Making

Day 3 VILT Session



Agenda
24 Agustus 2020 08.00 Pemimpin sebagai penyelesai masalah

10.15 Memprioritaskan penyelesaian masalah

25 Agustus 2020 08.00 Analisis situasi & persoalan masalah

10.15 Analisis keputusan masalah

5

10.15 Analisis keputusan masalah

27 Agustus 2020 08.00 Mengidentifikasi permasalahan potensial & pencegahannya

10.15 Implementasi keputusan secara efektif

28 Agustus 2020 08.00 Idea navigator game board

10.15 Presentasi hasil game board



COST BENEFIT

• Biaya

• Investasi: 

Rp, waktu, energi

• Dampak negatif

• Kerugian potensial

• Manfaat

• Revenue potensial: 

Rp, waktu, energi

• Dampak positif

• Penghematan potensial

COST – BENEFIT ANALYSIS
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• Kerugian potensial

• Peluang yang hilang
• Penghematan potensial

• Peluang yang didapat

Low Cost - High Benefit



COST – BENEFIT ANALYSIS

Alternatif tindakan:

Cost Benefit
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Mengidentifikasi

permasalahan

potensial dan

8

potensial dan

pencegahannya



1. Membuat rincian rencana

2. Identifikasi daerah / langkah kritis

3. Memperkirakan persoalan potensial

TUJUAN : MENGAMANKAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL
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4. Memperkirakan sebab persoalan potensial

5. Tindakan

- Pencegahan (prefentif)

- Penanggulangan (kuratif)

6. Sistem informasi



 Menghilangkan sebab

persoalan potensial

Tindakan Pencegahan:

ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL
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persoalan potensial

 Harus dilakukan agar 

persoalan potensial tidak

timbul



Mengurangi akibat persoalan

Dilaksanakan bila tindakan pencegahan

gagal

Tindakan Penanggulangan:

ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL
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gagal

Memerlukan sistem informasi yang 

memberi tahu penanggung jawab bahwa

tindakan pencegahan gagal, dan tindakan

penanggulangan harus dilaksanakan



LEMBAR KERJA ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL

Solusi yang diambil:

Potensi masalah yang mungkin timbul
Kemungkinan

(1 – 10)

Kegawatan

(1 – 10)

Total

(kemungkinan x 

kegawatan)

1.

2.
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3.

TOTAL

Rencana tindakan pencegahan:

Rencana tindakan penanggulangan:



Implementasi

keputusan secara
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keputusan secara

efektif



Stakeholder adalah … Semua yang akan terkena dampak perubahan

atas implementasi keputusan dan yang bisa

memengaruhi perubahan / implementasi

keputusan.

Stakeholder
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keputusan.

Dukungan, komitmen dan perubahan tingkah laku

mereka sangat diperlukan agar perubahan / 

implementasi keputusan bisa berhasil dengan

baik.



PROGRAM PENANGANAN RESISTENSI STAKEHOLDER

KEEP SATISFIED

• Berikan laporan

perkembangan

• Bertemu secara berkala

MANAGE EXPECTATION

• Libatkan secara aktif

• Investasikan waktu anda

Pengaruh Orang

tersebut terhadap

Tinggi
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MINIMAL EFFORT

• Berikan laporan

• Perlakukan sebagai tamu

KEEP INFORMED

• Beri laporan dan follow 

up

• Hubungi secara berkala

Tingkat Resistensi

tersebut terhadap

Perubahan

TinggiRendah



Orang/ 

Kelompok yang 

terkena Dampak

Dampak

terhadap

mereka

Mendukung

Perubahan ? Kerugian yg

diakibatkan

perubahan

Keuntungan

yang 

diakibatkan

perubahan

Siapa/ Apa

yang bisa

mempengaruhi

Strategi

PelaksanaanSikap

sekarang

Dukungan

diperlukan ?

M = 

mendukung

N = Netral

SP = Sangat

Perlu

P = Perlu

Identifikasi dan Pengelolaan Stakeholder
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N = Netral

R = Resisten

P = Perlu

TP = Tidak

Begitu Perlu



Gaya Kepribadian
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Driver

Motif Utama: 
• kontrol / mengatur

Ketakutan:
• kehilangan kontrol

Keinginan:

Karakter:

 percaya pada diri sendiri / egois

 mau mengambil resiko

 cepat mengambil keputusan

 berorientasi pada hasil

 langsung / penuh tuntutan
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Keinginan:
• kekuatan dan kewenangan
• tantangan
• tanggung jawab langsung
• kebebasan dari kontrol langsung

dan aturan
• aktivitas baru dan bervariasi
• kemungkinan prestasi individu

 langsung / penuh tuntutan

 tidak ambigu

Kelemahan:

 kurang perhatian pada orang lain

 tidak sabar

 kurang fokus pada kualitas



Motif Utama:
• pengakuan publik

Ketakutan:             
• penolakan dari lingkungan

Keinginan:

Karakter:

 optimis

 mudah dipercaya

 emosional

 terlibat dengan orang lain

 ekstrovert / terbuka

 antusias / menarik

Expressive
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Keinginan:
• tepuk tangan
• popularitas, menjadi pusat dari

segala hal
• pujian (Anda OK)
• aktivitas kelompok
• hubungan yang positif
• kebebasan dari kontrol dan detil

ekstrovert / terbuka

 antusias / menarik

Kelemahan:

 impulsif / tidak terorganisir

 terlalu banyak membuat janji

 implementasi yang tidak memadai



Motif Utama:

• kestabilan

Ketakutan: 

• perubahan / hal yang tidak bisa diprediksi

Karakter:

 Tenang dan berhati - hati

 Gigih

 Bekerja sama dengan baik

 Sabar / perhatian

 Setia / menerima

 Memikirikan kepentingan kelompok

Amiable
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Keinginan:

• apresiasi yang tulus

• kerja sama

• bekerja dengan metode yang familiar

• keamanan

• waktu untuk menyesuaikan metode baru

 Memikirikan kepentingan kelompok

Kelemahan:

 Terlalu mudah setuju

 Kepentingan sendiri di prioritas terakhir

 Menolak untuk perubahan yang positif



Motif Utama: 
• kualitas / ketelitian

Ketakutan: 
• kesalahan, metode yang berantakan, 

kritik dari rekan, situasi yang 
membutuhkan emosi

Karakter:

 analitis dan faktual

 teliti

 bisa diandalkan

 perhatian pada standar dan detil

 diplomatis / berhati – hati

Analytical
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membutuhkan emosi

Keinginan:
• menjadi pihak yang benar
• gambaran umum
• pujian atas pekerjaan yang telah selesai
• minimalisasi resiko
• dukungan atas wewenang

 diplomatis / berhati – hati

 profesional / tertutup

 haus pengetahuan

Kelemahan:

 terlalu kritis terhadap diri sendiri dan

orang lain

 sulit memutuskan

 kurang kreatif



Aware Kenali gaya kepribadian Anda dan orang lain

Berkolaborasi dengan Gaya 

Kepribadian yang Beragam
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Accept Terima gaya kepribadian Anda dan orang lain

Adapt Beradaptasi dengan gaya kepribadian orang lain untuk

membangun komunikasi yang efektif , hubungan dan untuk

mempengaruhi mereka



THANK YOU
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training@mditack.co.id +62 (0)21 668 1571www.mditack.co.id

Management Development International
Jl. Jembatan Tiga Raya 36AA-AB, Jakarta 14440, Indonesia


