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PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 
 
 
P E N D A H U L U A N 

Setiap individu yang mulai memasuki lingkungan yang baru baik yang 

berkaitan dengan situasi sosial maupun situasi tugas/pekerjaan, perlu 

melakukan penyesuaian diri baik disadari maupun tidak disadarinya. 

Demikian pula yang terjadi pada individu karyawan baru yang ditempatkan 

di suatu posisi ataupun karyawan lama yang baru ditempatkan kembali di 

posisi yang baru (mutasi atau promosi). Dalam menghadapi situasi kerja 

yang baru ada kemungkinan dua proses psikologis yang terjadi yaitu 

karyawan beradaptasi atau karyawan menyesuaikan diri (adjustment). Oleh 

karena proses adaptasi ataupun penyesuaian diri ini sangat penting dan 

berpengaruh terhadap optimalisasi potensi karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan dan mencapai performansi yang berhasil (sukses), maka sejauh 

mana karyawan mengenali potensi dirinya dan siap mengembangkan 

potensi akan sangat penting. Dalam paparan berikut akan dijelaskan 

mengenai Pengenalan Potensi Diri dan Pengembangan Potensi Diri yang 

dapat berguna bagi karyawan dalam rangka mencapai performansi unggul. 

 

 

PENGENALAN DIRI  

Sebelum  seorang karyawan melakukan pengembangan diri dalam rangka 

menggunakan dan mengoptimalisasi seluruh kemampuannya untuk 

mencapai kinerja yang unggul, ada beberapa cara untuk mengetahui, 

menilai atau mengukur dengan akurat berbagai kelebihan/kekuatannya dan 

kelemahan/kekurangannya. 

Adapun cara-caranya adalah  sebagai berikut : 

  

a. Introspeksi diri (pengukuran individual) 

Dalam cara ini, individu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa 

yang telah dilakukannya, apa yang telah ia capai dan apa yang ia 

miliki sebagai suatu kelebihan yang dapat mendukung dan apa 
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yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang menghambat 

tercapainya prestasi tinggi.   

Cara ini efektif bila individu bersikap jujur, terbuka pada dirinya 

sendiri, mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata hati  

 

b. Feedback dari orang lain 

Dalam cara ini karyawan meminta masukan berupa informasi atau 

data penilaian tentang dirinya dari orang lain, apakah itu rekan 

kerja, atasan, bawahan maupun dari anggota keluarga. Masukan 

berupa umpan balik (feedback)  ini meliputi segala sesuatu tentang  

sikap dan perilaku seseorang yang tampak/terlihat , dipersepsi oleh 

orang lain yang bertemu, berinteraksi dengannya.  Cara ini 

bertujuan untuk membantu seseorang menelaah dan memperbaiki 

tingkah laku. 

Beberapa persyaratan suatu feedback  efektif adalah : 

 

- Diberikan secara langsung kepada individu, jika diberikan 

secara tidak langsung 

Akan bermanfaat jika bukan berupa penilaian. 

   

- Pernyataan yang disampaikan bersifat evaluatif  dan  deskriptif. 

Artinya  akan lebih bijaksana mendeskripsikan tingkah laku yang 

dinilai ‘positif’ maupun ‘negatif’ karena tidak memberi ‘cap’ 

tertentu  kepada individu yang diberi umpan balik. 

 

- Diberikan sesuai kebutuhan dan dikehendaki penerima.  Artinya 

individu yang memang membutuhkan umpan balik akan lebih 

mudah menerima penilaian tentang dirinya baik yang bersifat 

positif maupun negative sehingga memungkinkan perubahan 

yang signifikan pada tingkah lakunya. 

 

 -    Disampaikan pada waktu yang tepat.  Artinya umpan balik  

disampaikan kepada  
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                 penerima pada saat penerima siap mendengarkan umpan balik, 

pada waktu yang  

                 khusus, misalnya tidak dihadapan orang lain, dan pada waktu 

yang tidak terlalu  

                jauh dengan waktu terjadinya perilaku. 

    

 -   Dicek pada si pengirim. Artinya umpan balik akan efektif  bila  

penerima umpan  

                balik mencek apa yang ia ‘tangkap’ dari pesan penilaian yang 

disampaikan oleh  

                penerima 

   

 -  Dicek pada orang lain dalam kelompok. Untuk meyakinkan bahwa 

umpan balik   

                yang diterima tidak salah dimaknakan, penerima bisa mencek 

juga kepada sesama  

               rekan kerja dalam kelompok. 

  

c. Tes Psikologi 

Tes  Psikologi  yang mengukur potensi psikologis  individu dapat 

memberi  gambaran kekuatan dan kelemahan individu pada 

berbagai aspek psikologis seperti  kecerdasan/ kemampuan 

intelektual (a.l  kemampuan analisa , logika berpikir,  berpikir kreatif, 

berpikir numerikal), potensi kerja (a.l vitalitas, sumber  energy kerja, 

motivasi, ketahanan terhadap stress kerja), kemampuan sosiabilitas 

(a.l  stabilitas  emosi,  kepekaan perasaan, kemampuan membina 

relasi sosial ) dan potensi kepemimpinan . 

 

  

Pada paparan berikutnya ada beberapa bentuk latihan yang termasuk ke 

dalam Teknik Introspeksi Diri dan Feedback.  

 

Latihan I : (Introspeksi Diri) 
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TAMENG INILAH SAYA.  Mengapa disebut Tameng, karena individu 

diminta untuk menghayati, mengenal, mengakui dan mengekspresikan 

berbagai potensi , kemampuan dan keberhasilan yang pernah dicapai, 

termasuk pula nilai-nilai berupa motto yang dijadikan pedoman untuk 

bertingkah laku.  

 

Area 1: Tulis suatu keahlian anda 

Area 2: Gambar lambang / simbol suatu keberhasilan yang pernah anda 

capai 

Area 3: Tulis motto / sistem nilai yang mewakili gaya hidup anda 

Area 4: Gambar lambang / simbol dari hobby anda 

Area 5: Tulis potensi tersembunyi yang anda miliki 

 

Makna TAMENG INILAH SAYA  

Fungsi Tameng : 

  - Pasif : untuk bertahan, berlindung, menutupi wajah &badan 

  - Aktif : memukul, menyerang 

Dengan Tameng INILAH SAYA, KEBERHASILAN HIDUP sudah diraih, 

banyak sekali kekuatan, kelebihan,keterampilan/kemampuan & nilai positif 

yang ada pada diri, namun sering tidak dihayati & dihargai oleh diri sendiri--

---Kurang dirasakan ADA---Self Esteem  minim 

 

 

Latihan  II : (Perpaduan pengukuran psikologis dan  Introspeksi Diri)  

SIAPAKAH ANDA ? 

Petunjuk : 

 Tulislah 3 (tiga) kata sifat yang paling tepat menggambarkan 

bentuk-bentuk di bawah ini. 

 Pilihlah bentuk kesukaan Anda (#1). 

 Urutkanlah yang lain (#2 s/d #5). 

Setelah anda menjawab atau menyelesaikan  tugas/pertanyaan di atas, 

berikut ini adalah penjelasan atas pilihan bentuk yang mencerminkan  

karakter pribadi anda.  
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Karakteristik Pribadi 

 

 
 

 

 Pembuat keputusan yang kuat 
 Keterampilan kepemimpinan yang kuat 
 Atletis 
 Kebutuhan yang mengontrol 
 Pemikir otak kiri 

 
 Pemberi ide 
 Konseptor 
 Fokus pada masa depan 
 Ekspresif 
 Pemberi motivasi 
 Tak terstruktur 
 Pemikir otak kanan 

 
 Mengalami perubahan 
 Mencari sesuatu yang baru 
 Belajar dan tumbuh 
 Terbuka terhadap ide-ide baru 
 Tak dapat ditebak 

 
 
 Orientasi pada detail 
 Sangat teratur 
 Mengikuti petunjuk 
 Menyelesaikan proyek secara 

sempurna 
 Menolak memberi keputusan 
 Pemikir otak kiri 

 
 Menyenangkan orang lain 
 Pemain tim 
 Keterampilan antar pribadi yang kuat 
 Komunikasi yang baik 
 Pemikir otak kanan 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 6 

 Latihan III : ( perpaduan Introspeksi Diri dan Feedback )     

Jendela Johari 

Seorang individu secara fisik dan psikis dapat digambarkan seperti jendela 

yang terdiri atas 4 (empat) bidang atau komponen. Hal tersebut merupakan 

hasil pengamatan/persepsi orang terhadap diri sendiri dan orang lain.  

 

Bagian I  

Diri Terbuka (“Open Area”) 

Bagian dari yang disadari oleh diri sendiri dan ditampilkan kepada orang 

lain atas kemampuan diri sendiri. Misalnya: perasaan-perasaan, pendapat-

pendapat dan pikiran yang dipilih untuk disampaikan kepada orang lain. 

Termasuk juga hal-hal yang tidak dapat ditutupi terhadap orang lain, seperti 

muka, bentuk badan, usia yang tampak pada kondisi badan (tua, muda) 

meskipun banyak orang ingin juga menutupinya. 

 

Bagian II  

Diri Tersembunyi (“Hidden Area”) 

Bagian diri yang disadari oleh diri sendiri akan tetapi secara tanpa sadar 

ditutup-tutupi atau disembunyikan terhadap orang lain. Mungkin juga orang 

tidak tahu bagaimana menyampaikan dirinya kepada orang lain (tidak 

setuju dengan pendapat orang lain akan tetapi tidak dapat menyampaikan 

hal tersebut), karena kalau disampaikan dapat membuat malu sendiri, 

misalnya: perasaan ketidakpastian, keinginan yang bersifat rahasia 

 

Bagian III 

Diri Terbuai (“Blind Area”) 

 

Bagian diri yang tanpa disadari oleh dirinya sendiri tertutup terhadap 

dirinya, akan tetapi tersampaikan kepada orang lain atau diketahui oleh 

orang lain. Misalnya: kebiasaan-kebiasaan, sifat dan kemampuan tertentu 

yang tanpa disadari ada pada diri sendiri, yang sering berpengaruh (positif 

atau negatif) dalam berhubungan dengan orang lain (sering membuat 

interupsi, kurang memperhatikan perasaan orang lain, senang membantah, 

membanggakan diri sendiri dan sebagainya). 
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Bagian IV 

Diri Tak Dikenal (“Unknown Area”) 

Bagian diri yang tidak dikenal oleh diri sendiri dan orang lain ini adalah 

berupa motif-motif, kebutuhan yang tidak disadari / terlupakan atau didesak 

ke bawah sadar sehingga tidak dikenal lagi tetapi masih mempengaruhi 

tindakan-tindakan orang dalam berhubungan dengan orang lain. 

 

Oleh karena pada dasarnya setiap individu berbeda, maka jendela tiap 

individu berbeda.   

 

Contoh diri orang dapat berbentuk jendela sebagai berikut: 

 

 
 

 Bidang 1 sempit kurang terbuka, 

 Banyak hal dari dirinya yang  ditutup-tutupi (Diri tersembunyi) 

sehingga tidak efektif 

 Diri Terlena besar, ada hal-hal yang tidak ia sadari, kurang mau 

menerima feedback (pandangan orang lain) tentang dirinya 

 Tidak ada kepercayaan, menutupi kelemahan dirinya, karena takut 

kehilangan harga dirinya atau tidak enak mendengar kritik. 

Untuk dirinya perlu dikembangkan kepercayaan dengan membuka diri 

terhadap pendapat, perasaan dan pikiran orang lain dan  dengan 

memberikan jalan kepada orang lain untuk memberikan feedback 

kepadanya hingga bidang 1 melebar dan akan timbul perbaikan dalam 

1.  
Diri terbuka 

2. 
Diri tersembunyi 4. 

Diri tak  
dikenal  

siapapun 

3. 
Diri terlena 
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hubungan dengan orang lain. Untuk itu individu perlu melakukan Latihan 

Jendela Johari dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

-Bentuk  kelompok terdiri dari 4-5 orang individu sebagai anggota 

kelompok, dengan syarat  

  Semua anggota kelompok  sudah cukup  mengenal satu sama lain, 

dengan tujuan proses  

  Pemberian dan penerimaan umpan balik (feedback)  berlangsung terbuka 

dan efektif.  

-Masing-masing  individu menuliskan minimal 5 (lima) sifat, karakter atau 

perilaku dirinya   yang bersifat  positif  yang merupakan Assets 

(kelebihan/kekuatan)   maupun negatif  yang merupakan  Liability 

(keterbatasan/kekurangan/kelemahan). Yang bersifat positif artinya yang 

biasanya mendukung proses pencapaian  performansi atau prestasi yang 

unggul, sedangkan yang bersifat negative adalah yang menghambat 

pencapaian kinerja yang standar sekalipun. 

-Tiap individu menuliskan minimal 3 (tiga) sifat, karakter atau perilaku ke 3 

atau 4 anggota  

- Semua anggota berkumpul duduk melingkar.  Secara bergiliran tiap 

individu (misal A) menyampaikan dulu assets  dan    liabilities  menurut 

dirinya, kemudian secara bergilir  individu anggota lainnya (B,C,D,E) 

menyampaikan pandangan mereka tentang kekuatan/kelebihan dan 

kelemahan/kekurangan A menurut sudut pandang masing-masing.  

Apa yang disampaikan rekan anggota lain kepada A  merupakan  umpan 

balik (feedback) bagi diri A. Oleh karena itu A menyimak dan  mencatat 

semua umpan balik dari ke empat rekannya dan boleh meminta penjelasan 

kapan dan bagaimana sifat, karakter atau perilaku tersebut muncul dan 

dipersepsi oleh rekan lainnya. Setelah A selesai mendapatkan feedback, 

selanjutnya B yang mendapat giliran menyampaikan tentang dirinya dan 

mendapat feedback  tentang dirinya dari C, D, E, dan A. Setelah semua 

mendapat giliran, masing-masing merangkum bagaimana gambaran 

dirinya.  

- Hal-hal yang individu ketahui/kenal tentang dirinya tetapi tidak 

disampaikan karena tidak sedangkan hal-hal yang disampaikan oleh 
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anggota lain tentang diri individu namun merupakan hal yang baru individu 

ketahui, tidak disadari oleh indvidu, maka hal-hal tersebut merupakan 

bagian dari Diri Terlena. Apabila hal-hal dari diri yang disadari/dikenal oleh 

diri sendiri maupun oleh beberapa anggota lain, berarti hal tersebut 

termasuk bagian Diri Terbuka.   

- Dengan latihan ini individu berlatih membuka diri terhadap feedback  dan 

memberi kepercayaan kepada orang lain untuk mengetahui kelebihan dan 

kelemahan dirinya, sehingga akan memudahkan proses perbaikan hal 

yang masih negative/kelemahan dirinya dan mempertahankan hal yang 

positif yang merupakan kelebihan dirinya. 

 

Latihan  IV :  Pengukuran  Potensi  Diri 

Pengukuran  Tipologi Diri : 

 Tipe Kepribadian Berdasarkan Stres 

 

Stres dan Kepribadian 

 Menurut penelitian Friedman dan Rosenman (”type A: Behaviour 

and Your Heart”), ada hubungan yang erat antara karakteristik 

kepribadian dengan kemungkinan pengembangan penyakit jantung. 

Berbagai test yang mendasari analisis mereka dimulai pada tahun 

1960 dengan dukungan dari National Institute of Health, AS. Data 

penelitian terkumpul dari 3.500 orang pria yang berusia antara 39-

50 tahun, tanpa diketahui terlebih dahulu apakah mereka 

berpenyakit jantung atau tidak. Mereka diwawancara dan 

diklasifikasikan dalam kepribadian “Tipe A” dan “Tipe B”. Latihan-

latihan fisik secara regular diberikan kepada kedua kelompok 

tersebut, dan ternyata 70% dari kelompok “Tipe A” terbukti 

menderita penyakit jantung koroner. 

 

 Survei yang mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran “Tipe” 

yang anda miliki tersebut, dikembangkan oleh R. S. Schuler dari 

Ohio State University. Mengetahui tipe atau kepribadian dari diri 

anda sendiri akan sangat berguna, karena dengan demikian anda 
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akan dapat menyadari sifat dan kepribadian anda, serta dapat 

berusaha mengurangi timbulnya stres. 

 

 

 

 

Kepribadian Tipe A 

Karakteristik kepribadian Tipe A menggambarkan adanya dorongan dan 

ambisi yang kuat, kompetitif, keinginan untuk mengerjakan sesuai dengan 

rencana sampai tuntas, tidak senang diam (berpangku tangan), dan tidak 

sabaran. Tipe A adalah orang-orang pekerja keras, perfeksionis, penuh  

rasa percaya diri dan cepat dalam mengambil keputusan. Mereka berusaha 

keras untuk dihargai oleh orang lain, jarang terlihat sakit-sakitan, dan selalu 

menepati waktu. 

 

Kepribadian Tipe B 

Kepribadian Tipe B digambarkan sebagai seorang yang “easy going”, 

sabar, tidak merasa diburu waktu, dan kurang kompetitif bila dibandingkan 

dengan Tipe A. 

 

Tipe A & B 

Penilaian 

1. Kalikan skor yang anda dapat dengan angka 3. 

2. Cocokkan dengan tabel di bawah ini. 

 

    Jumlah   Tipe Kepribadian 

         < 90    B 

     90 – 99    B+ 

  100 – 105    A- 

  106 – 119    A 

       > 120    A+ 

Untuk lebih memahami apakah diri individu memang mengalami stres yang 

dapat mengganggu produktivitas kerjanya.  
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Pengertian Stres 

 Suatu situasi belum tercapainya harapan dan tujuan yang 

diinginkan dan menyebabkan gangguan jiwa 

 Tanggapan/reaksi individu terhadap berbagai tuntutan atau 

rangsangan atas diri seseorang yang sifatnya non-spesifik 

 Merupakan pencetus, penyebab dan sekaligus akibat gangguan 

jiwa 

 

Sumber Stres 

 Psikologis: ketahanan psikologi atau mental seseorang yang 

dibedakan ke dalam psiko-edukatif dan sosio kultural. 

 Fisiologis: faktor ini disebabkan oleh ketahanan fisik, karena 

pengaruh kerusakan biologis atau kelelahan akibat kerja keras 

tanpa keseimbangan. 

 

Gejala-gejala Stres Fisik 

 Sesak nafas, rasa mabuk dan rasa mual. 

 Selera makan tidak sebagaimana biasanya. 

 Gangguan pencernaan seperti lambung, sembelit dsb. 

 Sulit tidur dan terjaga terlalu dini. 

 Sering lelah. 

 Sering gelisah. 

 Bercak-bercak merah pada kulit. 

 Pegal-pegal di punggung. 

 Kesemutan, mimisan dan keringat dingin. 

 Pusing kepala, berdebar-debar. 

 Sakit kepala atau nyeri yang menetap di punggung dan di leher. 

 

Gejala-gejala Mental Stres 

 Marah sepanjang waktu 

 Kehilangan minat pada seks 

 Tidak dapat mengambil keputusan 

 Merasa menjadi orang gagal 

 Merasa tidak diperhatikan 
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 Tidak menyukai orang lain dan diri sendiri 

 Khawatir sesuatu yang mengerikan 

 Merasa tidak dapat berkonsentrasi 

 Kehilangan rasa humor 

 Cenderung menyalahkan orang lain 

 

Dalam upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan atau hal-hal 

yang negatif  pada diri dan mempertahankan serta meningkatkan hal-hal 

yang sudah positif dan merupakan kekuatan/kelebihan pada diri, faktor 

yang paling menentukan terjadinya perubahan adalah motivasi.  Motivasi 

adalah suatu keadaan terdorong dalam diri manusia ke arah suatu tujuan 

untuk  untuk memenuhi suatu kebutuhan.  

 

 

Memotivasi Diri 

Ada 3 (tiga) motive dalam diri manusia menurut David Mc Clelland: 

 Achievement Motive 

 Affiliation Motive 

 Power Motive 

  

Teknik memotivasi diri: 

1. Membangun Kepercayaan Diri 

 a. hindari mencari-cari alasan 

 b. gunakan daya imajinasi 

 c. jangan takut gagal 

 d. penampilan membentuk kepercayaan diri 

 e. susunlah catatan mengenai sukses yang pernah anda raih  

2. Disiplin Diri 

 

Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri dari Diri Sendiri 

 Tidak memiliki tujuan hidup yang jelas 

 Kurang termotivasi 

 Enggan mengenali diri sendiri 

 Tidak mau menerima umpan balik 
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 Tidak mau mengambil resiko 

 Takut situasi baru 

 Kurang keyakinan diri 

 Sikap acuh tak acuh 

 Jalan pikiran yang negatif 

 Selalu mencari kambing hitam 

 

Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri dari Diri Sendiri 

(menurut Mike Woodcook & Dave Francis) 

 Ketidakmampuan mengatur diri 

 Nilai pribadi yang tidak jelas 

 Tujuan pribadi yang tidak jelas 

 Pribadi yang kerdil 

 Kemampuan yang tidak memadai untuk memecahkan masalah 

 Kreatifitas rendah 

 Wibawa rendah 

 Kemampuan pemahaman manajerial rendah 

 Kemampuan menyelia rendah 

 Kemampuan latih rendah 

 Kemampuan membina tim rendah 

 

Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri dari Luar (Lingkungan) 

 Sistem yang dianut 

 Kurang mendapat dukungan dari lingkungan 

 Harapan yang berlebihan dari orang lain 

 Hancur sebelum waktunya 

 Kebencian dari orang lain 

 Umpan balik yang kurang memadai 

 

Rancangan Pengembangan Potensi Diri 

a. Identifikasi hambatan dari lingkungan dan dari individu sendiri 

 

b. Kenali konsep diri 

1. Golongan yang menyerah total 
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2. Golongan yang tidak menyerah total 

3. Golongan yang tidak menyerah 

 

o Sebagai penonton 

o Sebagai obyek 

o Sebagai orang buta 

o Sebagai pelaku 

 

c. Rancangan pengembangan potensi diri 

 

Usaha Meningkatkan dan Memaksimalkan Prestasi Pribadi 

 Membuka “gembok” potensi diri  

(unlocking potential power) 

 Mengelola sumber daya dalam diri 

(managing inner resources) 

 Melakukan langkah besar / raksasa menuju sukses 

(giant steps to success) 

 

Mengelola Sumber Daya Dalam Diri 

 Membuang belenggu “tidak mungkin” 

 Membuang beban yang tidak perlu 

 Memasarkan diri sendiri 

 Menyingkirkan kebiasaan yang mematikan sensitivitas, kreativitas 

dan inovasi 

 Membuat nyali kemanusiaan berfungsi 

 

Total Quality People 

 Character 

 Integrity 

 Good values 

 Positive attitude 

 

Dasar dari keberhasilan / kesuksesan:  

S I K A P 
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Pendekatan Holistik 

3 faktor penentu sikap 

1. Lingkungan ((Environment) 

2. Pengalaman (Experience) 

3. Pendidikan (Education) 

 

Langkah-langkah Pembentukan Sikap Positif 

 Fokus pada perubahan, lihat sisi positif 

 Jadikan kebiasaan untuk tidak menunda pekerjaan 

 Kembangkan sikap bersyukur / berterima kasih 

 Ikuti program pendidikan yang continue (value education) 

 Bangun harga diri positif 

 Jauhi pengaruh negatif 

- Orang yang negatif 

- Rokok, alkohol, narkoba 

- Pornografi 

- Film dan program TV yang negatif 

 Belajar menyukai hal yang harus dikerjakan 

 

Pemimpin Sesungguhnya (Bukan “Budak” Bertopeng Pemimpin) 

 Memberi inspirasi (“Inspiring”) 

 Memberi arah (“Visioning”) 

 Memfasilitasi orang agar berhasil (“Facilitating”) 

 Memberdayakan (Enabling”) 

 

Sepuluh Langkah untuk Memperoleh Kendali dan Mengatur Waktu 

1. Tentukan dulu tujuan-tujuan jangka panjang 

2. Pandanglah tujuan-tujuan dalam kerangka perilaku 

3. Tentukanlah sasaran-sasaran pada skala waktu yang kritis 

4. Buatlah agenda sebelum mulai bekerja 

5. Perhitungkan konsekuensi masing-masing tugas jika dikerjakan 

atau tidak dikerjakan 

6. Hindarilah “pekerjaan sampingan” 



 16 

7. Kumpulkan daftar pekerjaan yang “tidak perlu dikerjakan” 

8. Buatkah daftar pekerjaan yang “harus dikerjakan” di malam hari 

9. Hargailah waktu 

10. Sisihkanlah “waktu untuk berpikir” 

 

Lima Hal untuk Mengatur Waktu secara Efektif 

 Perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan 

 Perhitungkan semua hal yang perlu diperhitungkan 

 Antisipasi masalah 

 Bekerjalah dengan ritme kerja yang alami 

 Gunakanlah jadwal yang telah disusun 

 

Penetapan Tujuan dan Penyusunan Rencana 

Berikut ini saudara diminta untuk merumuskan tujuan yang memenuhi ciri-

ciri spesifik, terukur, menantang, realistis dan berbatas waktu (SMART) 

…………………………………… 

…………………………………… 

Saya akan mencapai tujuan ini pada tanggal 

 

…………………………………….. 

 

Penetapan Tujuan dan Penyusunan Rencana 

Informasi-informasi (keterangan-keterangan, data) yang saya perlukan 

untuk dapat mencapai tujuan tersebut: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Penetapan Tujuan dan Penyusunan Rencana 

Hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang diduga akan terjadi sewaktu 

saya melakukan langkah-langkah 

 

 

 



 17 

No. Hambatan-

hambatan 

Resiko-resiko 

1.   

2..   

3.   

 

 

Penetapan Tujuan dan Penyusunan Rencana 

Di bawah ini adalah langkah-langkah yang telah saya rencanakan untuk 

mencapai tujuan (perhatikan bahwa untuk setiap langkah harus ditentukan 

batas waktunya). 

No. Langkah Kegiatan Batas Waktu 

1.   

2..   

3.   

 

Mengetahui   Bandung,              2007 

 

 

 

(   )  (  ) 
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