
MAKING YOUR DECISION 

MODUL 6 
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Kebanyakan pengambilan keputusan terkait dengan 

problem solving, tetapi ada juga yang tidak terkait 

…hal yang 

dilakukan 

semua orang!  
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Proses 

mengubah 

informasi 

menjadi 

tindakan 
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• Seberapa sukses Anda 

menjual solusi anda 

akan berpengaruh 

pada penerapannya. 

• Periksa realitas yang ada 

• Jual manfaat dari solusi 

• Dapatkan dukungan dari 

solusi Anda 

MEMPERSIAPKAN KEPUTUSAN 
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• Cara apa yang paling baik untuk mengemukakan 

solusi anda agar banyak pihak yang mendukung? 

• Bagaimana caranya agar solusi anda dijadikan 

sebagai contoh solusi yang baik? 

• Siapa saja stakeholder di dalam solusi anda? 

• Bagaimana anda melibatkan mereka? 

• Siapa yang perlu untuk mengesahkan solusi 

anda? 

• Apa saja proses yang diperlukan untuk 

menjalankan solusi tersebut? 

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berguna 

MEMPERSIAPKAN KEPUTUSAN 
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Persiapan Pengambilan Keputusan 

1. Menilai lingkungan pengambilan keputusan 

2. Identifikasi stakeholder 

3. Tentukan tujuan dan batasan waktu 

4. Tentukan strategi dan pendekatan 
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1. Menilai lingkungan pengambilan keputusan 

 Mengapa anda ingin mengambil keputusan? 

 Apa yang menjadi isu utama? 

 Apa yang akan terjadi jika anda tidak memutuskan? 

 Apa saja hambatan-hambatan yang perlu untuk 

dipertimbangkan? 

 Apa saja informasi yang tersedia? 

 Apa saja informasi yang masih perlu untuk anda 

kumpulkan? 
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2.1. Identifikasi stakeholder 

 Siapa saja yang akan terdampak oleh 

keputusan tersebut? 

 Siapa yang bisa mempengaruhi keputusan 

tersebut? 

 Apakah ada konflik kepentingan? 
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3. Tentukan tujuan dan batasan waktu 

 Batasi asumsi 

 Jabarkan tujuan anda dalam 1 kalimat – apa yang 

ingin anda capai? Kapan? 

Tujuan yang jelas 

akan 

membantu 

untuk: 

Lebih fokus 

Mendapat perspektif 

Mendalami isu yang ada 

Menentukan tindakan 
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4. Tentukan strategi dan pendekatan 

Strategi 

 Minimize 

 Moralize 

 Muddle 

 Scan 

 Deny 

 Optimize 
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Pendekatan 

Individual Grup 

• Lebih fokus 

• Lebih cepat 

• Potensi penolakan lebih 

tinggi 

• Banyak masukan 

• Perspektif yang berbeda 

• Lebih memahami 

• Meningkatkan penerimaan 

Wewenang Consensus 

Expert  

Majority 

Minority 

Qualified 

Consensus 

4. Tentukan strategi dan pendekatan 


