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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat! 

1. Anda bekerja di suatu perusahaan yang memproduksi senter, suatu ketika anda di mintai 

pendapat oleh atasan mengenai strategi marketing perusahaan ke depan. Perusahaan memiliki 

dua buah opsi pengembangan produk, yang pertama adalah melakukan inovasi penggantian 

bohlam lampu senter dengan alasan nyala bohlam lampu senter lebih tahan lama akan tetapi 

biaya produksi dan harga jual menjadi meningkat. Opsi kedua adalah dengan tetap 

memproduksi produk yang sama tanpa adanya pembaruan. Sebagai seorang pegawai opsi 

mana yang anda akan pilih? Berikan alasannya. 

 

2. Melihat pada kasus pada nomer satu, pimpinan perusahaan lebih memilih opsi yang kedua 

dengan alasan untuk tetap mempertahankan biaya produksi dan mengesampingkan potensi 

berkurangnya konsumen akibat kerugian yang dialami konsumen karena keharusan membeli 

senter yang baru terus menerus. Bagaimanakah sikap atau respon yang anda ambil untuk 

menyikapi keputusan pimpinan tersebut?  

 

3. Berdasarkan kebijakan yang di pilih perusahaan pada nomer dua, salah seorang peneliti 

dimana dia juga merupakan teman baik anda yang melakukan riset terhadap inovasi senter 

merasa tidak setuju dengan keputusan perusahaan yang diambil sehingga peneliti tersebut 

mengajukan resign dari perusahaan. Secara diam-diam peneliti tersebut mengambil data-data 

yang telah diteliti selama ini, bagaimanakah sikap anda sebagai teman dan karyawan melihat 

sikap perilaku yang ditunjukkan oleh teman anda tersebut? 

 

4. Beberapa hari setelah setelah peristiwa pada nomer tiga, ternyata pimpinan perusahaan sudah 

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut dan pimpinan perusahaan menegur 

dengan keras di khalayak umum tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh peneliti dan 

memberhentikan dengan tidak hormat peneliti tersebut. Menurut anda apakah tindakan 

pimpinan tersebut dibenarkan? Jelaskan alasannya! 

 

5. Setelah tidak bekerja di perusahaan yang lama, peneliti tersebut ternyata bergabung di 

perusahaan baru yang juga memproduksi barang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. 

Peneliti tersebut mengusulkan hasil temuan penelitian di perusahaan sebelumnya agar dapat 

di produksi di perusahaan baru nya. Gayung pun bersambut ternyata perusahaan menyetujui 

dan akan memproduksi berdasarkan temuan inovasi peneliti tersebut. Menurut anda apakah 

sudah tepat langkah yang dilakukan oleh peneliti tersebut?  


