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Apa itu Pengambilan Keputusan? 

O Dalam pengertian yang paling sederhana: 'Pengambilan Keputusan 

adalah tindakan memilih antara dua atau lebih pilihan tindakan'.  

O Namun, harus selalu diingat bahwa tidak mungkin selalu dapat 

mengambil keputusan yang 'benar' di antara pilihan yang tersedia.  

O Mungkin ada pilihan yang lebih baik yang belum dipertimbangkan, 

atau informasi yang tepat mungkin belum tersedia pada saat itu. 

Karena itu, penting untuk mencatat semua keputusan penting dan 

alasan mengapa keputusan ini dibuat, sehingga perbaikan bisa 

dilakukan di masa depan.  

O Hal ini juga memberikan pembenaran atas keputusan yang diambil 

ketika sesuatu berjalan salah. Walaupun tidak dapat memperbaiki 

kesalahan masa lalu, tetapi akan membantu pengambilan keputusan 

yang lebih baik di masa depan. 



Mengurangi 

pengambilan 

keputusan yang rumit 

agar menjadi lebih 

simple 

Buat tenggat waktu 

kapan pengambilan 

keputusan diambil. 





Membuat Daftar 

Kemungkinan Solusi/Pilihan 

Untuk membuat daftar semua solusi dan/atau pilihan yang mungkin 

tersedia biasanya tepat untuk bekerja pada suatu kelompok (atau 

individu) sebagai proses pemecahan masalah.  

Tahap ini penting untuk keseluruhan proses pengambilan keputusan.  



Berapa banyak waktu yang tersedia untuk 

mengambil keputusan? 

Apakah ada batas waktu untuk membuat 

keputusan dan apa konsekuensi dari 

tenggat waktu tersebut? 

Apakah ada keuntungan dalam membuat 

keputusan yang cepat? 

Seberapa pentingkah untuk membuat 

keputusan? Seberapa penting untuk 

membuat keputusan yang tepat? 

Apakah akan menghabiskan lebih banyak 

waktu meningkatkan kualitas keputusan? 



Penanggungjawab Keputusan 

O Sebelum membuat keputusan, 

harus jelas siapa yang akan 

bertanggungjawab atas 

keputusan tersebut. Ingat 

bahwa tidak selalu orang yang 

membuat keputusan yang 

harus memikul tanggung 

jawab. Apakah seorang 

individu, kelompok atau 

organisasi? Ini adalah 

pertanyaan kunci karena 

sangat mempengaruhi berapa 

banyak risiko yang siap untuk 

ditanggung. 

 

O Akan sangat membantu untuk 

mempertimbangkan struktur 

organisasi. Apakah individu 

yang bertanggung jawab atau 

apakah organisasi yang 

memegang tanggung jawab 

utama? Siapa yang harus 

melaksanakan tindakan yang 

diputuskan? Siapa yang akan 

terpengaruh jika ada masalah? 

Apakah ada yang bersedia 

untuk bertanggung jawab jika 

keputusan yang diambil salah? 



Akhirnya, Anda perlu tahu apakah Anda benar-benar bisa membuat 

keputusan? Ketika membantu seorang teman, kolega atau klien 

untuk mencapai keputusan dalam berbagai situasi, keputusan akhir 

dan tanggung jawab akan diambil oleh mereka. Bila mungkin, lebih 

baik untuk membuat keputusan resmi mengenai siapa yang 

bertanggung jawab untuk keputusan. 

Adanya ebutuhan untuk menyimpan catatan tentang bagaimana 

keputusan dibuat, informasi ini didasarkan pada apa dan siapa yang 

terlibat. Informasi yang cukup perlu disimpan agar jika di masa 

depan ada sesuatu yang salah, mungkin untuk menunjukkan bahwa 

keputusan Anda wajar dalam situasi dan pada saat itu. 


