KATA PENGANTAR
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009, maka Aparatur Sipil Negara harus memiliki jiwa pengabdian dan
melayani bagi masyarakat. Pelayanan publik menjadi tugas utama yang harus dimaknai
sebagai pengabdian ASN kepada masyarakat (publik). Setiap organisasi pemerintahan, dalam
visi misinya harus mengedepankan prinsip pelayanan publik dengan tepat dan cepat. Hal itu
bisa dilakukan dengan inovasi dan kreativitas yang digerakkan oleh organisasi bersama
perangkatnya.
Organisasi dibentuk memiliki tujuan. Salah satu motor penggerak organisasi adalah
pemimpin. Peranan pemimpin sebagai penggerak sekumpulan orang dalam organisasi
sangatlah penting. Pemimpin adalah seorang yang menjadi motor penggerak dan sumber
motivasi bagi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Keteladanan pimpinan terhadap
staf sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin sebagai agen
pembaharuan sangat diharapkan, Dalam menjalankan peran pemimpin sabagai agen
pembaharuan diperlukan pengembangan diri secara terus menerus dan berkesinambungan.
Pejabat eselon III atau Administrator sebagai agen pembaharuan di level middle
organisasi perlu melakukan pengembangan diri secara terus menerus dan terencana.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Diklat Pim III diberikan muatan substansi “
Pengembangan Potensi Diri”. Mata Diklat Pengembangan Potensi Diri merupakan bagian
dari agenda rumpun inovasi, yang diajarkan pada Diklat Kepemimpinan Aparatur
Pemerintahan Tingkat III (Diklat PIM III) untuk jabatan struktural Administrator.
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Mengapa
Pengembangan
Potensi Diri?

2.
Diagnosa
Perubahan

5. Proyek
Perubahan
1.
Penguasaan
Diri

4. Tim
Efektif

3. Inovasi

PEMIMPIN PERUBAHAN

PESERTA

AGENDA PEMBELAJARAN

Vision of Bureaucracy
Reform

A World Class
Governance in
2025

Professional
Performance
Improve Public
Service
A government free of
Terwujudnya tata
corruption, collusion,
pemerintahan yang baik
and nepotism
dengan birokrasi
Bureaucracy
Reform

pemerintahan
profesional, berintegritas
tinggi sebagai pelayan
publik

Indikator Hasil Belajar
• Mendeskripsikan pengertian,
jenis dan manfaat potensi
diri dalam mengembangkan
potensi kepemimpinan ;
• Mengidentifikasi Potensi diri
yang relevan dengan
pemimpin kreatif dan
inovatif;
• Mempraktikkan tahapan
pengembangan potensi diri
yang mendukung kreatifitas
dan inovatif

Materi
Pokok

Identifikasi
Potensi Diri
yang
Relevan
dengan
Pemimpin
Kreatif dan
Inovatif

• Identifikasi Potensi
yang relevan dengan
kreatifitas dan Inovasi
• Identifikasi Potensi
dalam berkomunikasi

Materi
Pokok

Tahapan
Pengembangan
Potensi

• Menentukan Arah
Pengembangan Diri
• Merancang
Pengembangan Potensi
Diri

• Gambarkan diri bapak/ibu
• Sebutkan lima hal/sifat
positif dan negatif dari diri
bapak/ibu

Pengembangan Potensi Diri
Usaha atau proses yang terus
menerus ke arah personal mastery
(penguasaan pribadi)
Pribadi yang memiliki keinginan kuat
untuk belajar
pribadi yang mantap (dewasa secara
mental) dan sukses (dedikasi,
determinasi, berbeda, mampu
tampil sebagai pemimpin/agen
perubahan)

Fisik
Adversity
Intelligence
(Ketahanmalangan)

Sosial
Emosional

Mental
Intelektual
(IQ)

Spiritual

Mulyaningtyas & Hadiyanto (2007: 90-91) Potensi fisik
atau kecerdasan fisik  menyangkut kekuatan dan
kebugaran otot sekaligus kekuatan dan kebugaran otak
dan mental.
Orang yang seimbang fisik dan mentalnya memiliki
tubuh yang ideal serta otak yang cerdas.
Kecerdasan fisik atau PQ (physical Quotient) juga
dianggap sebagai dasar dari elemen IQ (Intellegence
Quotient) dan EQ (Emotional Quotient).
Pemeliharaan mencakup pola makan yang seimbang, istirahat
dan relaksasi yang memadai, serta berolahraga secara teratur.

POTENSI MENTAL INTELEKTUAL
Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalahmasalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis
masalah, membuat perencanaan, membuat karya
ilmiah/karya tulis dan lain sebagainya.

Aspek potensi ini (IQ) : taraf kecerdasan, daya
nalar/logika berfikir, daya mengingat, daya antisipasi,
kemampuan memahami konsep bahasa, kemampuan
memahami konsep hitungan, kemampuan analisa
sintesa, daya bayang ruang dan kreatifitas

POTENSI SOSIAL
EMOSIONAL

1.
Kesadaran
Diri
3.
Motivasi
4.
Empati

2.
Pengaturan
Diri

5.
Ketrampilan
Sosial

POTENSI SPIRITUAL

• Kecerdasan yang bertumpu pada bagian
dalam diri yang berhubungan dengan
kearifan di luar ego, atau jiwa sadar
(bukan hanya mengetahui nilai tetapi
juga menemukan nilai).
• Kecerdasan yang mendapat inspirasi,
dorongan dan efektivitas yang terinspirasi
Theis-ness (Penghayatan Ketuhanan)
• Dimensi spiritual seseorang  titik
sentral pribadinya, merupakan komitmen
individual terhadap sistem nilainya, yang

menjadi dasar/ landasan yang kuat bagi
seorang pemimpin adanya kekuatan
spiritual dalam dirinya yang dapat
mengendalikan emosinya

Kecerdasan yang dimiliki
seseorang untuk mengatasi
kesulitan dan sanggup untuk
bertahan hidup, dalam hal ini tidak
mudah menyerah menghadapi
setiap kesulitan hidup.
Ketahanan atau daya tahan
seseorang ketika menghadapi
masalah

AQ mempunyai 3 bentuk
(Stoltz, 2000:9)
• AQ sebagai suatu kerangka kerja
konseptual yang baru untuk memahami
dan meningkatkan semua jenis
kesuksesan
• Suatu ukuran untuk mengetahui respon
terhadap kesulitan
• Serangkaian peralatan dasar yang
memiliki dasar ilmiah untuk
memperbaiki respon terhadap kesulitan

• Menerima (+) (-) diri
• Memahami potensi dan
perbedaan orang lain
• Memiliki rasa humor tinggi
• Menerima kritik dengan
lapang dada

• Memiliki kemampuan bersikap
sesuai falsafah hidup
• Tidak mudah merasa bersalah
dan menyerah
• Menempatkan diri sebagai
manusia yang bernilai dengan
rasa syukur terhadap Tuhan

Multiple Intelligence

Bagaimana kaitan setiap
potensi dengan tugas
Bapak/Ibu
sebagai
pemimpin visioner yang
adaptif ?

Mengenal Diri ?

PENGUKURAN POTENSI DIRI
• Pandangan Realistik dan Obyektif seseorang
tentang dirinya sendiri

• Usaha -usaha untuk memperluas dan
memperdalam kesadaran mengenai berbagai
aspek, kecenderungan dan kekhususan diri sendiri
yang sudah teraktualisasi maupun yang masih
merupakan potensi. (Pengenalan dan

Pengembangan Potensi diri, Dharmayanti Utoyo
Lubis, Phd.Psi)

IDENTIFIKASI POTENSI DALAM
BERKOMUNIKASI

Communication :
Sharing
and
Caring

BERADA DI ORIENTASI MANAKAH
POTENSI ANDA?
Tindakan

Ide

Proses

Manusia
Health Service Management, 1984 p.239243,Ministry of Health, Kenya, Kanani et al.

Tindakan

Isi
pembicaraan

• Hasil dan tujuan
pekerjaan, kinerja
diri&kelompok,
pengalaman, tantangan

Gaya dan
proses
pembicaraan

• Pragmatis (membumi),
tidak bertele-tele, tidak
sabaran, tegas, energik

Cara
menghadapi

• Mengawal dengan
fokus tujuan, tidak
banyak alternatif
diajukan, sisi praktis,
visualisasi dari
gambaran

Proses

Isi
pembicaraan

• Fakta, bukti, prosedur
kerja, perencanaan,
analisis, observasi, detail

Gaya dan
proses
pembicaraan

• Berpikir logis (sebabakibat), terlihat sabar,
berpikir sistematis, teliti,
tidak emosional

Cara
menghadapi

• Mulai dari suatu yang
realistis didukung
fakta, berbicara dengan
runtut, memberi
alternatif&pertimbang
an, jangan mendesak

Isi
pembicaraan
Gaya dan
proses
pembicaraan

Cara
menghadapi

• Orang-orang,
kebutuhan,
komunikasi, semangat,
kepekaan,
pengemb.diri
• Empati, spontan,
subjektif, emosional,
cepat mengerti
• Mulai dengan hal
ringan (basa-basi),
tekankan hub.antara
proposal dengan yang
sedang populer,
tunjukkan keberhasilan
gagasan di masa lalu

Manusia

Isi
pembicaraan

Gaya dan
proses
pembicaraan

Cara
menghadapi

• Konsep, kreativitas,
inovasi, hal-hal besar,
masalah, peningkatan
ide

• Imajinatif, karismatik,
berpusat pada diri
sendiri, kreatif, penuh
gagasan, provokatif
• Mulai dari gagasan
yang dihubungkan
dengan hal besar, nilai
masa depan dari
gagasan, dalam
menulis gunakan
metode deduktif

Ide

• Bagaimanakah cara mengembangkan
potensi diri anda dengan tipe
kepribadian yg telah teridentifikasi,
apakah hambatannya dan solusinya?
Sehingga anda mampu menjadi
pemimpin perubahan?
• Bagaimanakah cara anda
memberdayakan staf anda yang
memiliki tipe kepribadian dengan anda
sehingga mampu membuat inovasiinovasi dalam organisasi?
• Bagaimana cara anda meyakinkan
stakeholder anda yang memiliki tipe
kepribadian yang berbeda dengan diri
anda?

Hey, My name is Joe
I work in a button factory,
I've got married and one children,
Are you busy, Joe? I said no,
Tangan Kanan
1) Tangan Kanan+Kiri
2) Kedua Tangan+Kaki Kanan
3) Kedua Tangan+Kedua Kaki
4) Gerakkan bersama-sama

Mengembangkan PPD
• Menentukan tujuan pengembangan
potensi diri (Spesific, Measurable,
Aplicable, Realistic, Time Bounded)
• Konsep diri (kesan/image individu
mengenai karakteristik diri :
intrapersonal, interpersonal,
perubahan dalam tekanan dan
tantangan)
• Meminimalisasi hambatan
• Menemukan strategi pengembangan
diri
• Dedikasi (Komitmen, Passion,
Ambisi), Determinasi (pantang
menyerah),berbeda.

Hambatan PPD
Internal :
Tidak memiliki tujuan hidup
Tidak mau mengenal dirinya
Tidak mau menerima umpan balik atau respon dari orang

Eksternal :
Lingkungan keluarga
Lingkungan sosial masyarakat
Lingkungan kerja

Strategi Pengembangan PPD
Menambah pengetahuan : self learning, self education,
membaca literatur (buku, artikel, dsbnya)
Menambah pengalaman : bergaul dengan yang beda profesi,
berinovasi, kreatif, melaksanakan ide sampai berhasil
Melakukan perenungan diri : upaya mengingat kembali yang
ada dalam memori untuk mencapai hakikat hidup

Menambah pergaulan : perbanyak mengenal orang melalui
kebaikan dan keburukannya

Aktualisasi PPD yang mendukung Kreativitas dan
Inovasi
personality

Personal
Goal
Setting

Family and social

Career
Education

Setelah Diklat PIM III, Saya
akan….
1. Yang Berkaitan dengan
pengembangan diri….
2. Yang berkaitan dengan
pengembangan
organisasi…
3. Hambatan yang mungkin
akan dihadapi…
4. Kemungkinan solusi…

KESIMPULAN

PPD merupakan proses menuju
“personal mastery” yang mantap
dan sukses
PPD merupakan proses yang
bertahap dan berkesinambungan
(pengenalan diri, penentuan
konsep diri, pengembangan diri,
aktualisasi diri)
PPD berhasil SMART 
(Spesifik, Measurable, Aplicabel,
Realistik dan Time bounded)

TERIMA
KASIH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Organisasi dibentuk memiliki tujuan. Salah satu motor penggerak organisasi adalah pemimpin.
Peranan pemimpin sebagai penggerak sekumpulan orang dalam organisasi sangatlah penting.
Pemimpin adalah seorang yang menjadi motor penggerak dan sumber motivasi bagi pimpinan
untuk mencapai tujuan organisasi. Keteladanan pimpinan terhadap staf sangat mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin sebagai agen pembaharuan sangat diharapkan, Dalam
menjalankan peran pemimpin sabagai agen pembaharuan diperlukan pengembangan diri secara
terus menerus dan berkesinambungan. Pejabat eselon III sebagai agen pembaharuan di level
middle organisasi perlu melakukan pengembangan diri secara terus menerus dan terencana.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Diklat Pim III diberikan muatan substansi “
Pengembangan Potensi Diri”.

B. Deskripsi Singkat
Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan merancang potensi diri yang relevan
dengan kepemimpinan melalui pembelajaran pengertian potensi diri, manfaat pengembangan
potensi diri, jenis potensi diri dan rancangan pengembangan potensi diri. .Mata Diklat disajikan
secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, simulasi,visualisasi,
kontemplasi dan praktik. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengenal potensi
dirinya yang relevan dengan kepemimpinan perubahan sehingga mampu dalam pengelolaan
kegiatan organisasi pada unit instansinya secara kreatif dan inovatif.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar :
Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu merancang
pengembangan potensi yang relevan dengan kepemimpinan perubahan sehingga dapat
melakukan inovasi dalam pengelolaan kegiatan organisasi pada unit instansinya.
2. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:
1)

Menjelaskan pengertian jenis dan manfaat potensi diri dalam meningkatkan
kepemimpinan adaptif.

2)

Mempraktikan tahapan Pengembangan potensi diri yang mendukung kreativitas dan
inovasi Mempraktikan tehnik Pengembangan Potensi diri.

3)

Merancang dan menginternalisasi pengembangan

potensi pemimpin kreatif dan

Inovatif.

1|Pengembangan Potensi Diri- Diklat Kepemimpinan Aparatur
Tingkat III

D. Materi Pokok Dan Sub-Materi Pokok
1 Pengertian dan Manfaat Pengembangan Potensi diri
a) Pengertian Pengembangan Potensi Diri
b) Jenis-jenis Potensi yang mendukung Kreativitas dan Inovasi
c) Manfaat Pengembangan Potensi Diri
2. Teknik Pengembangan Potensi Diri
a) Konsep Diri
b) Pengukuran Potensi Diri
c) Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri
d) Tips Pengembangan Potensi Inovatif
e) Gizi Pengembangan Potensi Diri
3. Rancangan Pengembangan Potensi Diri
a) Membangun Tim Kerja Kreatif
b) Pengertian Rancangan Pengembangan Potensi Diri
c) Personal Goal Setting.

E. Waktu
1 Sesi 9 JP (@45 menit)
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BAB II
PENGERTIAN, JENIS, DAN MANFAAT PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Indikator keberhasilan:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat dapat : Menjelaskan pengertian jenis dan
manfaat potensi diri dalam meningkatkan kepemimpinan adaptif

A. Pengertian Pengembangan Potensi Diri
Potensi berasal dari bahasa Inggris “to potent” yang berarti kekuatan (powerful), daya,
kekuatan, kemampuan. Setiap individu pada hakekatnya memiliki suatu potensi yang dapat
dikembangkan, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan- latihan. Sedangkan
menurut Prof DR.Buchori Zainun, MPA yang disebut potensi adalah daya atau kekuatan baik yang
sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualiasasi. Daya tersebut dapat
bersifat positif yang berupa kekuatan (power), yang bersifat negatif berupa kelemahan (weakness).
Dalam pengembangan potensi diri yang dikembangkan adalah yang positif, sedangkan yang
negatif justru harus dicegah dan dihambat agar tidak berkembang. Potensi-potensi tersebut
merupakan salah satu pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Lalu
bagaimanakah dengan orang yang potensial? Potensial (potential) dicirikan dengan adanya
potensi, memiliki kemampuan laten untuk melakukan sesuatu atau untuk bertingkah laku dengan
cara tertentu, khususnya dengan cara yang mencakup laten atau bakat pembawaan atau intelligensi
(JP Chaplin : Kamus Lengkap Psikologi :2004).

B. Manfaat Pengembangan Potensi Diri
Manfaat pengembangan potensi diri dalam pengertian ini ditujukan pada pengembangan
diri dalam mendukung kepemimpinan adaptif yang mempu berperan sebagai agen perubahan
dalam unit organisasinya. Oleh karena itu pemimpin harus mampu mengembangkan potensi–
potensi yang positif, meminimalisasi potensi yang negatif. Dengan demikian maka dapat
berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dimainkannya, baik sebagai makhluk pribadi,
makhuk sosial maupun makhluk Tuhan yang bertaqwa. Apakah potensi kepemimpinan adaptif ini
bisa dibentuk salah satu teori kepribadian yang

beranggapan bahwa kepribadian manusia

terbentuk dari bawaan waktu lahir. Dengan kata lain yang membentuk kepribadian manusia lebih
banyak dari faktor bawaan dari pada faktor datangnya dari luar. Teori ini lebih menekankan pada
potensi yang dimiliki karena faktor bakat. Beberapa tokoh aliran ini adalah aliran Natirisme oleh
Schoppenhaver, aliran Naturalisme J.J. Rousseou. Sedangkan nuture adalah teori ini menganggap
bahwa kepribadian manusia terbentuk karena faktor yang datangnya dari luar lebih dominan dari
pada faktor bawaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepribadian manusia terbentuk oleh
seberapa jauh lingkungan membentuk kepribadian manusia tersebut. Para tokoh aliran ini adalah
aliran Empirisme John Locke dan aliran Psiassosiasi oleh JF Herbart. Sedangkan aliran perpaduan
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ke duanya adalah Teori Konvergensi atau Keterpaduan. Tokoh aliran ini adalah W. Stern,
mengemukakan bahwa kepribadian manusia terbentuk sebagai hasil interaksi dari “nature”. Jadi
hasil interaksi dari potensi yang dimiliki oleh manusia dan seberapa besar lingkungan
mempengaruhi perwujudan potensi yang dimiliki. Dari ketiga teori tersebut agaknya yang relevan
dengan materi pengembangan potensi

diri pemimpin adalah teori yang ketiga. C. Jenis-jenis

Potensi yang mendukung penciptaan Inovasi Banyak pendapat tentang potensi yang dimiliki oleh
setiap individu, Jenis-jenis potensi tersebut menurut beberapa sumber diklasifikasikan sebagai
berikut :
1. Potensi Fisik
Pemimpin dalam menghadapi tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal
memerlukan kemampuan berfikir kreatif untuk mewujudkan kreativitas dan inovasinya.
Kemampuan berfikir kreatif akan menunjukan membuka jalan menuju kreativitas.
Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh potensi fisiknya. Prof Dr Djamaludin Amcok
lebih menekankan pada potensi kesehatan. Oleh karena itu potensi fisik seseorang perlu
dipelihara secara efektif. Pemeliharaan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat
dan relaksasi yang memadai dan berolahraga secara teratur. Sebagai seorang penelit
perlukah memelihara potensi fisik tersebut ? Tentu saja sangat diperlukan agar dapat
mampu menyeimbangkan dengan potensi-potensi yang lain. Anda bisa membayangkan
apabila salah satu potensi fisik anda terganggu. Apakah yang Saudara rasakan ? Tentunya
Saudara akan merasa terganggu dan potensi tersebut akan berpengaruh terhadap potensipotensi yang lain, meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang potensi
fisiknya tidak bagus tetapi sukses.
2. Potensi Mental Intelektual
Istilah lain dari potensi ini adalah Intelegensia Quotient ( IQ). Potensi ini berfungsi untuk
memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah,
membuat perencanaan, membuat karya ilmiah/karya tulis dan lain sebagainya. IQ bersifat
genetik dalam artian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bakat daripada lingkungan,
namun dalam pengomtimalannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun
aspek-aspek IQ antara lain taraf kecerdasan, daya nalar/logika berfikir, daya mengingat,
daya antisipasi, kemampuan memahami konsep bahasa, kemampuan memahami konsep
hitungan, kemampuan analisa sintesa, daya baying ruang dan kreatifitas. Profesor DR
Howard Gardner dalam bukunya “Multi Intelegence” mengatakan bahwa potensi ini
diklasifikasikan ke dalam tiga jenis potensi yakni potensi matematik, potensi lingguistik,
potensi visual/spatial. Peningkatan potensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang
berkesinambungan, pengasahan dan perluasan fikiran yang terus menerus. Disamping itu
juga melalui kegiatan pembiasaan pembuatan jurnal, menulis dan lain sebagainya.
3. Potensi Sosial Emosional
Kata “emosi” sering dikonotasikan negatif, benarkah demikian ? Coba amati bayi mungil
di sekitar anda, bagaimanakah perasaan anda melihat bayi tersebut? Setujukah anda bahwa
anda merasa senang, gemes, bahagia, bangga, ingin memeluk dan lain sebagainya. Hal-hal
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inilah merupakan perwujudan emosi positif. Lalu bandingkan dengan foto anak yang
terkena busung lapar, bagaimanakah perasaan anda?

Setujukah anda bahwa anda merasa kasihan, ngeri, kecewa, marah dan lain-lain emosi yang
tidak mengenakan? Stimulus pertama menghasilkan emosi positif, sedangkan emosi ke dua
menghasilkan emosi negatif. Mengapa? Lalu apakah yang dimaksud dengan kecerdasan
emosi itu? Mengapa emosi perlu dikelola dan bagimanakah ciri-ciri orang yang cerdas
secara emosi? Ditinjau dari etimologinya Emosi berasal dari bahasa Latin “movere” yang
berarti menggerakkan, bergerak ditambah awa dasarnyalan-e untuk memberi arti “bergerak
menjauh”, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam
emosi. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary yang dimaksud dengan emosi
adalah “setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental
yang hebat dan meluap-luap”. Sedangkan menurut Prof DR Sarlito Wirawan Sarwono
mengatakan bahwa yang disebut dengan emosi adalah sisi lain dari kepribadian yang
diwujutkan dalam perasaan/affect yang positif maupun negatif dan ditampilkan dalam
berbagai perilaku seperti senyum, tawa teriak, tangis, agresi dan lain sebagainya. Menurut
Descrates tahun l596-l650 mengatakan bahwa pada dasarnya dalam diri setiap manusia
terdapat 6 (enam) emosi dasar yaitu : Joy (senang), Sorrow( sedih), Love (Cinta), Desire
(hasrat),Rage (marah), Wonder ( kagum). Menurut Jeanne Segal (2000:32-33) emosi
berasal dari bahasa Latin movere (bergerak). Emosi merangsang ingatan dengan sangat
baik tentang berbagai kejadian dan memotivasi diri orang untuk melakukan sesuatu secara
emosional. Para ahli sulit mengklasifikasikan jenis-jenis emosi, namun ada juga ahli yang
berusaha untuk menggolongkan jenis emosi yang sifatnya positif dan negatif.

Dalam kehidupan sehari-hari kesuksesan seseorang tidak hanya didukung oleh kecerdasan
intelligence, tetapi justru oleh kecerdasan emosi dan kecerdasan lain. Demikian juga
kesuksesan pemimpin sebagai agen perubahan. Kecerdasan emosi adalah merupakan
komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa emosi manusia berada diwilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang
tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, kecerdasaan emosional
menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan
orang lain. Menurut Harmoko (2005), kecerdasan emosi dapat diartikan kemampuan untuk
mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri
sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain.

Bagaimanakah pengertian kecerdasan emosi dalam konteks pekerjaan? Menurut Dio
(2003), dalam konteks pekerjaan, pengertian kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk
mengetahui yang orang lain rasakan, termasuk cara tepat untuk menangani masalah. Orang
lain yang dimaksudkan disini bisa meliputi atasan, rekan sejawat, bawahan atau juga
pelanggan. Gary Sutton (2005:150) mendefinisikan Emotional Quotient (EQ) sebagai
kemampuan tertentu dalam diri seseorang untuk membaca perasaan-perasaan dalam hati
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dan perasaan orang lain yang bekerja sama dengan dirinya, sehingga orang mampu
menangani hubungan-hubungan ini secara efektif dan strategis. Selanjutnya, Emotional
Quotient (EQ) disebut saja sebagai kecerdasan emosional yang terdapat dalam diri
seseorang dan dapat ditunjukkan berupa kemampuannya berinteraksi, berkomunikasi,
beradaptasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan jasmani. Hal-hal yang dapat
mempengaruhi emosi antara lain:
(1) Kurang tidur;
(2) Pekerjaan belum terselesaikan;
(3) Ada problem pribadi
(4) Sedang stress;
(5) Kurang sehat/sedang sakit;
(6) Dikejar waktu/terburu-buru;
(7) Lagi jengkel dan lainnya.
Sphrintal dan Sphrintal mendefinisikan kecerdasan emosional seseorang dapat
diperlihatkan dari kemampuannya untuk beradaptasi (size up) dengan situasi baru, belajar
dari kesalahan di masa lampau, dan berkreasi dengan pola 10. Kecerdasan emosional dapat
menunjukkan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat agar dapat bertahan secara
terus menerus (survival).

Goleman (1997) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih
yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam meghadapi kegagalan,
mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan
kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang
tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Sementara Cooper dan Sawaf (1998)
mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan
secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh
yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut penilikan perasaan, untuk belajar mengakui,
menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat,
menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Howes dan Herald (1999) mengatakan pada intinya, kecerdasaan emosional
merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa emosi manusia berada diwilayah dari perasaan lubuk hati,
naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, kecerdasaan
emosional menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang diri
sendiri dan orang lain. Menurut Harmoko (2005) Kecerdasan emosi dapat diartikan
kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk
untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan
dengan orang lain. Jelas bila seorang indiovidu mempunyai kecerdasan emosi tinggi, dapat
hidup lebih bahagia dan sukses karena percaya diri serta mampu menguasai emosi atau
mempunyai kesehatan mental yang baik.
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Bagaimanakah pengertian kecerdasan emosi dalam konteks pekerjaan? Menurut Dio
(2003), dalam konteks pekerjaan, pengertian kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk
mengetahui yang orang lain rasakan, termasuk cara tepat untuk menangani masalah. Orang
lain yang dimaksudkan disini bisa meliputi atasan, rekan sejawat, bawahan atau juga
pelanggan. Realitas menunjukkan seringkali individu tidak mampu menangani masalah–
masalah emosional di tempat kerja secara memuaskan. Bukan saja tidak mampu
memahami perasaan diri sendiri, melainkan juga perasaan orang lain yang berinteraksi
dengan kita. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dan konflik antar pribadi. Dari
ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa mensinergikan antara kecerdasan emosi dan
kecerdasan intelligensi sangatlah diperlukan untuk mensukseskan tugas pokok dan fungsi
organisasi. Juga sangat mendukung iklim organisasi yang kondusif. Jadi, apakah cukup
dengan cerdas secara emosi anda dapat meraih kesuksesan sebagai pemimpin yang
berperan sebagai agen perubahan ? Tentu saja kesuksesan anda tidak hanya tergantung dari
kecerdasan emosi, tetapi masih ada dimensi kecerdasan lain yakni kecerdasan inteligensi
dan kecerdasan spiritual. Mengapa ? Karena emosi dan akal/pikiran pada

dasarnya

menyatu secara keseluruhan. Kecerdasan Emosional dapat ditunjukkan dengan suatu
standar ukuran, sedangkan kecerdasan Intelektual/ IQ digambarkan dengan kecerdasannya
menggunakan penalarannya. Jadi, baik kecerdesan intelektual/IQ maupun kecerdasan
emosional/EQ, keduanya menjadi sumber daya sinergis pada diri seseorang. Jika salah satu
dari kecerdasan orang tersebut tidak digunakan, maka ia menjadi tidak sempurna dan tidak
efektif kecerdasannya. Di samping itu terdapat kaitan yang sangat erat antara kecerdasan
emosi dan kecerdasam intelektual. Hal ini disebabkan kecerdasan emosi sangat
berpengaruh terhadap cara kerjanya otak berfikir (kecerdasan intelektual) .

4.

Kecerdasan spiritual.
Berdasarkan etimologinya kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yaitu: “kecerdasan”
dan ”spiritual”. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan memecahkan masalah yang
dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan pikiran, berbagai batasan yang
dikemukakan oleh pakar didasarkan pada teorinya masing-masing. Sedangkan arti kata
spiritual adalah ajaran yang mengatakan bahwa segala kenyataan (realitas) itu pada
hakikatnya bersifat rohani. Mimi Doe & Marsha Walch mengungkapkan bahwa spiritual
adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Ia memberi
arah dan arti bagi kehidupan kita tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non fisik
yang lebih besar dari pada kekuatan diri kita; Suatu kesadaran yang menghubungkan kita
langsung dengan Tuhan, atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita.
Spiritual

juga

berarti

kejiwaan,

rohani,

batin,

mental,

moral

(Http.

mupsikologi.wordpress.com › Ilmu Psikologi, diakses tanggal 5 juni 2012).

Menurut Zohar dan Marshall, orang yang pertama kali mengeluarkan ide tentang konsep
kecerdasan spiritual, mendefinisikan kecerdasan spiritual (SQ) adalah “kecerdasan yang
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bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau
jiwa sadar. Kecerdasan yang digunakan tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada,
melainkan juga untuk secara kreatif menemukan nilai-nilai baru.” Menurut Sinetar,
“kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan dan efektivitas
yang terinspirasi, thesis- ness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua
menjadi bagian. Sementara Muhammad Zuhri mendefinisikan “kecerdasan spiritual adalah
kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Potensi SQ setiap
orang sangat besar dan tidak dibatasi oleh faktor keturunan, lingkungan atau materi
lainnya”.
5.

Adversity Intelligence (Ketahanmalangan).
Setiap orang pada dasarnya memendam hasrat untuk meraih kesuksesan dalam arti seluasluasnya. Kegigihan untuk mencapai kesuksesan inilah yang oleh Paul G. Stoltz disebut
Self-Adversity atau Adversity Quotient, yakni kegigihan dalam mengatasi segala rintangan
demi mendaki tangga kesuksesan yang diinginkan (Jen Z.A. Hans, p.92 ).

Adversity

merupakan hasil riset penting dari tiga cabang ilmu pengetahuan, yaitu psikologi kognitif
(kontrol dan penguasaan kehidupan seseorang), psychoneuro-imunologi (fungsi kekebalan
tubuh), dan neurofisiologi (ilmu pengetahuan tentang otak). Dalam kamus InggrisIndonesia disebutkan bahwa adversity mempunyai arti kesengsaraan atau kemalangan
(John M.Echols dan Hassan Shadily, p. 14). Istilah kesengsaraan atau kemalangan
dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai penderitaan atau kesusahan (Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, p 349) . kegigihan seseorang dapat diukur dari
respon-respon spontan terhadap kesulitan yang dialami. Begitu ada kesulitan, apa yang
segera terbetik di benak seseorang? Takluk? Menghindar? Was-was? Atau malah merasa
tertantang dan pantang menyerah? Atau ada rasa pasti bisa mengatasinya? Itulah yang
persisnya mencerminkan kegigihan seseorang. Stoltz mengelompokkan individu menjadi
tiga, yakni: quitters, campers, dan climbers. (Paul G. Stoltz, Adversity, 18-20).

Penggunaan istilah ini berdasarkan pada sebuah kisah para pendaki gunung yang hendak
menaklukkan puncak Everest. Ia melihat ada pendaki yang menyerah sebelum pendakian
selesai, ada yang merasa cukup puas sampai pada ketinggian tertentu, dan ada pula yang
benar-benar berkeinginan menaklukkan puncak tersebut. Dari pengalaman tersebut,
kemudian Stoltz mengistilahkan orang yang berhenti di tengah jalan sebelum usai sebagai
quitters, kemudian mereka yang merasa puas berada pada posisi tertentu sebagai campers,
sedangkan yang terus ingin meraih kesuksesan ia sebut sebagai climbers. Selanjutnya
menurut Stoltz ketiga kelompok individu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Quitters adalah orang-orang yang sering menyesali dan menghindari perubahan, orang
yang menyerah dipenuhi dengan tantangan untuk mendaki dan menyerah karena harus
berusaha lebih keras. Mereka mengabaikan, menyembunyikan, atau meninggalkan
dorongan inti mendasar manusia untuk mendaki dan bersama dengan itu banyak yang
ditawarkan hidup.
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2. Campers adalah mereka yang tidak sampai pada puncak, sudah puas dengan apa yang
telah mereka capai. Individu yang termasuk dalam kategori ini hanya termotivasi oleh
hal-hal yang dapat diperkirakan, keamanan, dan perubahan yang terbatas. Pendakian
yang tidak selesai mereka anggap sebagai kesuksesan akhir. Orang-orang tipe ini
mewakili potensial yang hanya separuh digunakan.
3. Climbers adalah mereka yang tidak mengenal lelah dalam pendakian mereka. Mereka
terus berjuang keras, memperbaiki, tumbuh, belajar, dan memperbesar kemampuan
mereka. Masih menurut Stoltz, berdasarkan definisinya, ia menyatakan bahwa:
“(1)

Quitters menjalani kehidupan yang tidak terlalu menyenangkan.
Mereka meninggalkan impiannya dan memilih jalan yang mereka anggap
lebih datar dan lebih mudah. Ironisnya, seiring dengan berlalunya waktu,
quitters mengalami penderitaan yang jauh lebih pedih dari pada yang ingin
mereka elakkan dengan memilih untuk tidak mendaki. Dan, saat yang
paling memilukan dan menyedihkan adalah sewaktu mereka menoleh ke
belakang dan melihat kehidupan yang

telah dijalani ternyata tidak

menyenangkan. Sebagai akibatnya mereka menjadi pemarah, dan frustasi,
menyalahkan semua orang disekelilingnya, dan membenci orangorang yang
terus mendaki”.
(2)

Campers juga menjalani kehidupan yang tidak lengkap. Karena lelah
mendaki, mereka berkata, “ini sudah cukup baik, “ tanpa menyadari harga
yang akan mereka bayar. Mereka merasa cukup sengan dengan ilusinya
sendiri tentang apa yang sudah ada, dan mengorbankan kemungkinan untuk
mengalami apa yang mungkin terjadi. Mereka biasanya merasa tidak ada
salahnya berhenti mendaki supaya bisa menikmati hasil jerih payah mereka,
atau menikmati pemandangan dan kenyamanan yang sudah mereka peroleh.
Campers melepasakan kesempatan untuk maju, yang sebenarnya dapat
dicapai jika energi dan sumber dayanya diarahkan dengan semestinya. Dan
(3) Climbers menjalani hidupnya secara lengkap. Untuk semua hal yang
mereka kerjakan mereka benar-benar memahami tujuannya dan bisa
merasakan gairahnya. Mereka mengetahui bagaimana perasaan gembira
yang sesungguhnya, dan mengenalinya sebagai anugerah dan imbalan atas
pendakian yang telah dilakukan. Karena tahu bahwa mencapai puncak itu
tidak mudah, maka Climbers tidak pernah melupakan “Kekuatan” dari
perjalanan yang pernah ditempuhnya. Mereka tahu bahwa banyak imbalan
datang dalam bentuk manfaat-manfaat jangka panjang dan langkah kecil
sekarang ini akan membawanya pada kemajuan-kemajuan di kemudian
hari. Mereka selalu menyambut tantangan-tantangan yang disodorkan
kepadanya. Climbers yakin bahwa segala hal bisa dan akan terlaksana,
meskipun orang lain bersikap negatif dan sudah memutuskan bahwa
jalannya tidak mungkin ditempuh.( Asina Christina Rosito Pasaribu, p 405).
Senada dengan Stoltz, Surekha menyatakan bahwa adversity adalah
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kemampuan berpikir, mengelola dan mengarahkan tindakan yang
membentuk suatu pola-pola tanggapan kognitif dan perilaku atas stimulus
peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang merupakan tantangan atau
kesulitan.1Maxwell Maltz menyatakan bahwa adversity merupakan ukuran
tentang bagaimana seseorang mempersepsikan tantangan-tantangan dan
seberapa baik mereka menghadapinya. (Maxwell Maltz, p 215)

Lebih

jauh C. Ramli Bihar Anwar mengembangkan Konsep Adversity Quotient
yang ia sebut sebagai Adversity Spiritual Quotient, yakni kegigihan
fithriyyah untuk melakukan pendakian secara utuh sebagaimana dalam
hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Pendakian ini tidak memisahkan
antara pendakian materi dan pendakian ruhani, tetapi memandang
pendakian materi sebagai bagian integral dari pendakian ruhani.( 1Jen Z.A.
Hans, op.cit., pp. 94-95.)
Charles Spurgeon (1834-1892), seorang teolog Inggris ketika berbicara
mengenai daya tahan, ia mengatakan bahwa: “karena ketekunanlah seekor
siput dapat mencapai rumahnya” (R. Ian Seymour, p 10) Hal ini berlaku
untuk semua usaha yang memang berharga untuk dilakukan. Kontinuitaslah
yang menentukan, disertai dengan pengerahan usaha yang gigih jika ingin
menuai hasilnya.

C. RANGKUMAN
Pengembangan potensi diri pada hakikatnya adalah upaya dari setiap individu dalam
mengembangkan potensi, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan- latihan. Potensi
tersebut merupakan daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal
maupun belum teraktualiasasi.
Potensial (potential) dicirikan dengan adanya potensi, memiliki kemampuan laten untuk
melakukan sesuatu atau untuk bertingkah laku dengan cara tertentu, khususnya dengan cara yang
mencakup laten atau bakat pembawaan atau inteligensi.
Manfaat pengembangan potensi diri dalam pengertian ini ditujukan pada pengembangan
personal dalam mendukung kepemimpinan adaptif yang mampu berperan sebagai agen perubahan
dalam unit organisasinya.

D. LATIHAN
1. Jelaskan beberapa teori yang mejelaskan tentang potensi diri yang berkaitan dengan
pengembangan potensi untuk kepemimpinan adaptif?
2. Jelaskan 3 jenis potensi manusia
3. Berikan ilustrasi terkait dengan masing-masing jenis potensi diri manusia?
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BAB III
TEKNIK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Indikator keberhasilan:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat dapat : menjelaskan tentang Konsep diri;
Pengukuran Potensi diri; Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri; Tips
Pengembangan Potensi Inovatif ; Gizi Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan diri merupakan sebuah sikap proaktif untuk selalu mencari gagasan dan
cara-cara mencapai kebaikan diri. Sebagaimana yang kita mustinya telah sadari, pendidikan formal
bukanlah penuntas pembelajaran menuju kebesaran diri & kontribusi. Apalagi pendidikan formal
biasanya tidak mengajarkan kita pada kompetensi sukses semisal bagaimana menjalin hubungan,
membangun karir, menjadi orang tua yang baik, mencapai kebahagiaan, dan lain sebagainya.
Pengembangan Potensi Diri adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah personal
mastery(penguasaan pribadi), sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi
demi kemauan belajar, yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Pribadi yang
mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah pribadi
yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Pribadi
tersebut menurut Djamaludin Ancok memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

A. Konsep Diri

Setelah Anda mengenal potensi diri anda baik potensi positif maupun negatif, tentunya
akan timbul dalam pertanyaan Anda ke arah mana pengembangan potensi diri anda agar mampu
berperan sebagai pemimpin yang berperan sebagai agen pembaharuan? Langkah selanjutnya
adalah mengenal konsep diri. Apakah konsep diri itu ? dan bagaimanakah terbentuknya konsep
diri dan mengapa konsep diri merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan potensi diri ? Dalam sub materi pokok berikut ini anda akan dipandu untuk
membahasnya.
Salah seorang client saya selalu mengatakan : “Bu Wahyu saya tidak mungkin berhasil
dalam pekerjaan saya walaupun gelar saya sederet dan pelatihan yang saya ikuti banyak sekali,
bahkan orang telah menjuluki saya tukang kursus. Lho mengapa ? Yah... saya tidak punya famili
di kantor saya. Apa hubungannya famili di kantor dengan kesuksessan anda? Tanya saya. Waduh
Bu.. dikantor kami sudah biasa dengan budaya famili, maka sepandai apapun tidak akan sukses.
Itulah salah satu contoh konsep diri yang negatif dalam diri seseorang. Beberapa ahli dalam
bidang psikologi mengartikan konsep-diri adalah apa yang kita persepsikan terhadap diri kita;
bagaimana kita mempersepsikan diri sendiri. Sedangkan Adi W. Gunawan mendefinisikan bahwa
konsep diri merupakan perpaduan dari tiga komponen yakni Diri Ideal ( Self -Ideal ), Citra Diri
(Self Image) dan Harga Diri (Self-Esteem).
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Diri Ideal merupakan gabungan dari sosok yang anda kagumi. Oleh karena itu perlu
berhati-hati dalam memilih tokoh idola yang akan di mirror menjadi diri ideal, karena akan
merupakan “model” anda dalam mencapai kesuksesan diri anda. Sedangkan citra diri adalah cara
anda memandang diri anda sendiri dan berfikir tentang diri anda sekarang. Selanjutnya Adi W
gunawan menekankan bahwa citra diri merupakan “cermin diri” . Harga diri adalah bersifat
emosional dan paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Mengacu pada
pendapat di atas, maka pada dasarnya semua orang pada dasarnya punya konsep-diri, yang
membedakannya adalah "bagaimananya" persepsi itu kita ciptakan, pikirkan, dan rasakan.
Apabila seseorang memiliki konsep diri positif akan mendorong dia mencapai kesuksesan,
sebaliknya apabila memiliki konsep diri negatif kurang memberikan dorongan. Dalam meraih
kesuksesannya. Konsekuensinya, kalau dorongan itu lemah, ya kemungkinannya juga kecil.
Seperti kata Kidd (1998), "feeling of success spur action". Pertanyaannya adalah Sejauh manakah
konsep-diri ini punya pengaruh bagi kemajuan seseorang? Berikut ini disajikan beberapa hasil
kajian para ahli berikut ini :
1) Konsep-diri berhubungan dengan kualitas hubungan intrapersonal (diri sendiri).
Konsep-diri positif akan memproduksi kualitas hubungan yang positif. Dengan konsep
diri positif Anda akan harmonis dengan diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kelemahan
secara lebih akurat, atau punya penilaian positif terhadap diri sendiri. Hubungan yang
harmonis akan menciptakan kebahagiaan-diri (perasaan positif terhadap diri sendiri).. Hal
ini sesuai dengan pendapat Michael Angier, perasaan positif mendorong kita untuk
melakukan hal-hal positif. Sedangkan Jim Rohn menyimpulkan bahwa seringkali kita
tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik karena kita menyimpan perasaan yang tidak
baik. Kalau kita sedang merasa "nggak karu-karuan", biasanya pekerjaan kita berantakan
juga. Hal ini diperkuat dengan pendapat Einstein menyimpulkan bahwa karya besar itu
tidak lahir dari seorang yang jiwanya sedang kacau.
2) Konsep diri terkait dengan kualitas hubungan dengan orang lain. Orang yang
hubunganya harmonis dengan dirinya akan menghasilkan hubungan yang harmonis pula
dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang di dalam dirinya ada perang, akan mudah
memproduksi peperangan juga di luar. Konsep-diri juga terkait dengan soal setting mental
atau isi pikiran saat berhubungan dengan orang lain. Dale Carnegie menyebutnya dengan
istilah filsafat hidup. Ada orang yang punya filsafat hidup memberi, ingin berbagi, ingin
bekerjasama, ingin meminta (diberi), ingin mengambil, dan lain-lain.
3) Konsep diri terkait dengan kualitas seseorang dalam menghadapi
keadaan.

perubahan

Perubahan itu bisa dipahami sebagai tekanan (pressure) atau tantangan

(challenge). Ini tergantung pada persepsi diri kita bagaimana mengartikan perubahan
tersebut. Tantangan adalah "panggilan" atau kesempatan untuk membuktikan kemampuan,
kebolehan, atau kehebatan kita. Konsep diri positif akan memproduksi rasa percaya diri.
Orang yang percaya diri cenderung melihat perubahan sebagai tantangan untuk dihadapi,
tantangan untuk diselesaikan, tantangan untuk dilompati.
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B. Pengukuran Potensi Diri

Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk mengenal potensi-potensi diri anda. Dengan
mengenal potensi akan diketahui potensi positif dan potensi negatif, di samping itu dapat juga
mengetahui apakah saudara telah mencapai perkembangan diri secara optimal atau menjadi pribadi
yang sukses dan mantap. Dalam artian, memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat
dengan menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah
cara mengenal diri sendiri? John Robert Powers dalam pelatihan program pengembangan pribadi
menekankan bahwa, pengenalan diri sendiri dapat dilakukan melalui mengenal secara individual,
feedback orang lain, dan menggunakan instumen tertentu. Lebih lanjut teknik mengenal diri
sendiri adalah sebagai berikut :
1. Secara individual
Mengapa pengenalan diri bisa dilakukan secara individu ? Karena Andalah yang paling
mengetahui diri anda sendiri. Asal dilakukan dengan mendengarkan suara hati yang paling
dalam dan dilakukan secara jujur. Berikut ini anda diminta merenungkan diri anda sendiri
dan menuangkan potensi-potensi yang ada pada diri anda sendiri yang terkait dengan peran
anda sebagai agen perubahan yang dituangkan dalam kolom berikut.

Jika Anda telah mampu merumuskan berbagai potensi diri, baik yang positif maupun
negatif. Berarti anda memiliki kecenderungan telah mengenal diri anda sendiri. Apakah
pengenalan diri seperti ini dinyatakan valid? Tentunya Anda perlu menggunakan teknik
lain untuk melakukan pengenalan potensi diri anda. Salah satu di antaranya adalah
menggunkan feedback.

2. Pengenalan diri melalui orang lain (feedback)
Pernahkan anda mendengar staf atau teman anda memberikan penilaian terhadap
penampilan ataukah perilaku anda seperti tersebut di atas? Senangkah anda mendapat
penilaian tersebut? Penilaian dari orang lain tersebutlah yang disebut dengan ”Feedback”.
Teknik Feedback merupakan salah satu teknik untuk mengenal diri melalui orang lain baik
disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan yang dilakukan dengan meminta umpan balik
(feedback) dari orang lain mengenai potensi (baik yang positif maupun yang negatif dari
orang lain). Berbicara tentang umpan balik. Seperti halnya cermin, dalam artian harfiah,
benda ini berfungsi untuk melihat sosok fisik kita. Dimana kelebihan dan kekurangan kita
akan terlihat dalam cermin tersebut. Sejauhmanakah tingkat keakuratan cermin tersebut?
Tentu, tergantung bentuk cerminnya. Bila yang digunakan adalah cermin cembung atau
cekung, maka kondisi diri kita yang terpantul dalam cermin tersebut tidak sesuai dengan
aslinya. Namun, apabila menggunakan cermin datar maka pantulan yang dihasilkan akan
menyerupai aslinya.
Demikian juga umpan balik dari orang lain, orang lain sebagai “cermin” dari perilaku diri
kita dapat kelihatan cembung, cekung dan datar. Bila “datar” maka feedback tersebut
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sesuai dengan diri kita. Tetapi kalau cembung maupun cekung, kita perlu introspeksi diri.
Mengapa demikian? Umpan balik merupakan cara seseorang memberitahu berdasarkan
pengamatan dan perasaannya tentang tingkah laku orang lain. Tujuan pemberian umpan
balik adalah membantu perkembangan potensi diri seseorang demi membentuk pribadi
yang mantap. Namun demikian, jarang orang mampu mengungkapkan perasaannya
terhadap orang lain yang akan memberi umpan balik. Mengapa demikian? Sebagian orang
mengatakan kurang sopan, merasa tidak enak (ewuh pakewuh), merasa berdosa dan
sebagainya. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa orang memerlukan umpan balik
langsung yang cukup banyak untuk memberikan data yang cukup bagi perkembangan
pribadi seseorang. Eedback dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung serta
feedback evaluatif.
4. Pengukuran potensi diri. Pandangan Realistik dan Obyektif seseorang tentang dirinya
sendiri adalah merupakan usaha -usaha untuk memperluas dan memperdalam kesadaran
mengenai berbagai aspek, kecenderungan dan kekhususan diri sendiri yang sudah
teraktualisasi maupun yang masih merupakan potensi. (Pengenalan dan Pengembangan
Potensi diri, Dharmayanti Utoyo Lubis, Phd.Psi) Dalam rangka pengukuran potensi diri,
dalam bahan ajar ini menggunakan pengukuran secara kualitatif yang dicoba untuk
dikuantitatifkan. Pengukuran disini menggunakan instrumen-instrumen yang telah
dibakukan yang ditulis para pakar dalam bidangnya. Pengukuran menggunakan instrumen
mengukur kreativitas anda serta kemampuan anda dalam melakukan inovasi.

C. Hambatan-hambatan Pengembangan Potensi Diri

Beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal. Hambatan
internal antara lain adalah tidak memiliki tujuan hidup, tidak mau mengenal dirinya, tidak mau
menerima umpan balik dari orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain
lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja.. Lingkungan kerja misalnya tidak
mendapatkan kesempatan, atasan yang tidak memberikan kesempatan untuk pemberdayaan
dirinya, teman maupun staf yang tidak mendukung. Lingkungan keluarga antara lain tidak
mendapatkan dukungan dari keluarga dan lain sebagainya. Tantangan yang tidak kalah penting
dalam pengembangan potensi diri adalah tantangan internal dan eksternal organisasi. Berkaitan
dengan hal ini juga dibahas dalam modul ini. Dalam pengembangan potensi diri hendaknya
masing-masing mencari hambatan-hambatan yang ada pada dirinya maupun meminta bantuan ahli
untuk menggali hambatan yang ada pada dirinya , Dalam kaitannya dengan pemimpin kreatif dan
inofatif hambatan lebih dititik beratkan pada hambatan internal maupun eksternal. Hambatan
internal lebih menekankan pada hambatan dalam diri sendiri, sedangkan hambatan eksternal lebih
menekankan pada hambatan di luar dirinya,
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D. Tips Pengembangan Potensi Inovatif

Beberapa hal yang disarankan dari beberapa ahli pengembangan diri antara lain
1) Menambah Pengetahuan (P1).
Bertambahnya jenis dan bobot ilmu pengetahuan, membuat kita kaya akan pengetahuan,
dan akan membuat kita memiliki opini-diri yang lebih baru dan lebih bagus. Bagaimanakah
mendapatkan ilmu pengetahuan tergantung pribadi masing-masing. Misalnya dengan
melanjutkan sekolah, melakukan self-learning, self-education, dan lain-lain. Membaca
juga merupakan salah satu pilihan misalnya membaca buku-buku dan artikel
pengembangan diri, membaca riwayat hidup atau pemikiran tokoh dapat memberikan
insight dan memperbaiki konsep diri anda.
2) Menambah Pengalaman (P2).
Pengalaman adalah guru yang bijaksana, demikianlah kata orang bijak. Pengalaman
bukanlah serangkaian peristiwa yang menimpa kita, melainkan apa yang kita lakukan atas
peristiwa itu baik itu pengalaman bagus maupun pengalaman buruk, upaya menyikapi
pengalaman tersebut akan meningkatkan kemampuan kita dalam menyikapi berbagai
keadaan. Dengan kata lain menambah pengalaman akan membuat kita tahu apa yang bisa
kita lakukan sekarang dan apa yang belum bisa kita lakukan. Cara yang bisa kita tempuh
antara lain:
Bergaul dengan orang yang berbeda profesi.
Mempraktekkan ide-ide perbaikan sampai berhasil
Mengatasi masalah dengan cara yang positif dan dengan cara yang berbeda

Meraih

target positif, Mewujudkan standar prestasi yang kita buat, berkreasi
Melakukan inovasi-inovasi dan Mengembangkan ide-ide yang kreatif Semakin
banyak pengalaman yang anda lakukan akan memperbaiki konsep-diri. Semakin banyak
kemampuan yang kita ketahui, semakin meningkatkan potensi kreativitas dan inovasi.
3) Melakukan perenungan diri (P3)
Perenungan diri bukan berarti melamun yang tidak punya arti, akan tetapi merenung adalah
suatu upaya untuk mengingat kembali apa yang tersimpan dalam memori kita agar kita
mampu menemukan hakekat hidup. Selalu menanyakan pada diri sendiri, mengapa saya
hidup? Mengapa Allah menciptakan saya? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan yang
diharapkan sang pencipta? Mengapa belum mencapai ? Apakah masalahnya. Pertanyaanpertanyaan seperti ini akan menghantarkan kita pada pencarian diri yang sesungguhnya.
Dan akan berusaha mencari dan mencari hakekat kehidupan yang sesungguhnya. 4)
Menambah Pergaulan (P4)). Pergaulan, dalam arti yang luas, akan memperbaiki konsepdiri tapi dengan syarat:, asalkan kita membuka diri untuk mengambil pelajaran dari orang
yang kita kenal. Orang lain memang tidak bisa menyulap kita menjadi siapapun dan
apapun. Namun jangan lupa, orang lain mengilhami kita, orang lain meng-inspirasi kita,
orang lain adalah contoh bagi kita, orang lain adalah pembimbing kita, orang lain adalah
pelajaran buat kita. Intinya, perbanyaklah mengenal orang (langsung atau tidak langsung)
dan perbanyaklah mengambil pelajaran.
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E. RANGKUMAN
Pengembangan potensi diri harus diawali dengan pengukuran potensi diri untuk mengenal
secara baik potensi apa saja yang bisa berkembang. Teknik pengenalan diri bisa dilakukan dengan
berbagai macam cara, antara lain secara individual, melalui feedback (tanggapan dari orang lain),
dan pengukuran potensi diri. Selain itu, kita harus memahami hambatan-hambatan dan saran
pengembangan potensi diri untuk memaksimalkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif.

F. LATIHAN
1. Bagaimana anda memaknai konsep diri dalam pengembangan potensi diri anda sebagai
pemimpin adaptif?
2. Menurut Anda, apakah pengukuran potensi diri perlu dilakukan dan bagaimana semestinya
agar anda muncul sebagai pemimpin yang inovatif?
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BAB IV
RANCANGAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Indikator keberhasilan:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat dapat : memahami tentang Membangun
Tim Kerja Kreatif; Pengertian Rancangan Pengembangan Potensi diri; Personal Goal
Setting

A. Pengertian Rancangan Pengembangan Potensi Diri

Kemampuan mengembangkan potensi diri bagi pemimpin perubahan sangat diperlukan.
Pengembangan diri merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Kegiatan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi konsep diri, melakukan
pengenalan potensi diri, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan diri serta
membuat rancangan pengembangan diri. Rancangan pengembangan potensi diri berkaitan dengan
peranan pemimpin sebagai agen perubahan. Pengembangan ini meliputi aspek pengembangan
terhadap potensi diri dan terhadap potensi organisasi yang mampu mengembangkan iklim kerja
yang kreatif. Dalam pengembangan diri ini tentunya dapat dimulai dengan hal-hal sebagai berikut
: 1) Tentukan potensi yang akan dikembangkan berkaitan dengan aspek berfikir kreatif dan inofatif
2) Tentukan cara menilai keberhasilannya 3) Berani menghadapi resiko yang diperhitungkan; 4)
Mensyukuri kemajuan walaupun sedikit; 5) Mencptakan suasana yang mendukung; 6) Berani
mencari feedback.

B. Mengembangkan Iklim Kreatif di Organisasi

Aspek yang paling penting untuk

dipertimbangkan bagi organisasi dalam rangka

memaksimalkan kreativitas dan inovasi, adalah pemahaman atas kreativitas masing-masing
individu. Penelitian pada kreativitas individu menghasilkan tiga komponen utama yang diperlukan
untuk setiap kreativitas, yaitu domain keterampilan, kemampuan berpikir dan bekerja kreatif dan
motivasi intrinsik. Dari ketiganya, motivasi adalah salah satu yang paling mudah berpengaruh atau
dengan kata lain, salah satu yangpaling sedikit membutuhkan jumlah waktu luang untuk
meningkatkannya. (Amabile 1998). Amabile menyodorkan enam praktik manajerial utama yang
berpengaruh terhadap tiga aspek kreativitas individu untuk merangsang kreativitas organisasi
yaitu;
1) Challenge (Tantangan),
2) Freedom (Kebebasan),
3) Resources (Sumber Daya),
4) Work-Group Features (Fitur Kerja-Kelompok) untuk berbagi kegembiraan atas
tujuan tim dan juga kesediaan untuk membantu tim lain yang mengakui
pengetahuan dan perspektif unik,
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5) Supervisory Encouragement (Dorongan Atasan/Pimpinan) dimana ide-ide baru
perlu didorong
6) Organizational Support (Dukungan Organisasi).

Jeff Mauzy dan Richard A. Harriman dalam bukunya Creativity Inc. memberikan
penjelasan pentingnya kreativitas dan bagaimana membangunnya dalam sebuah organisasi.
Kreativitas adalah proses timbulnya ide yang baru, sedangkan inovasi adalah pengimplementasian
ide itu sehingga dapat merubah dunia. Kreativitas membelah batasan dan asumsi, dan membuat
koneksi pada hal-hal lama yang tidak berhubungan menjadi sesuatu yang baru. Inovasi mengambil
ide itu dan menjadikannya sebuah barang atau jasa, atau bahkan sebuah konsep, prinsip, prosedur,
solusi dan juga mungkin proses lain yang nyata di institusi. Untuk itu, ada beberapa langkah yang
perlu diperhatikan; pertama, menciptakan budaya berpikir kreatif, kedua, menciptakan iklim kerja
yang kondusif baik iklim institusi maupun iklim bagi karyawan secara personal, langkah ketiga,
menciptakan dukungan nyata dari institusi.
Untuk menciptakan dukungan secara nyata ini, ada tahapan-tahapan yang dikemukakan
Jeff Mauzy dan Richard A. Harriman. Yakni, langkah dasar, eksplorasi ke segala arah, pemilihan,
fokus dan eksplorasi detil, penyimpulan tindakan, transformasi dan pengembangan, dan akhirnya
implementasi. Ketujuh tahapan ini merupakan framework pelaksanan inovasi dalam institusi.
Kreativitas dan inovasi tak harus berasal dari ide yang besar. Dengan mengerti cara sederhana
untuk merealisasikan ide-ide “kecil” yang Anda miliki, akan bisa mengubahnya menjadi cetusan
inovasi dan kreativitas.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas yaitu; 1) Tahu Apa
Yang Membuat Bergairah, 2) Temukan Ide, 3) Rapikan Pikiran, 4) Nikmati Ritual Keatif, 5)
Sisihkan Waktu Untuk Refleksi dan Introspeksi, 6) Bersyukur, 7) Menghargai apa pun yang Anda
lihat dan alami, 8) Ciptakan Komunitas, 9) Abaikan Suara Negatif, dan 10) Rayakan Kemenangan
Kecil.
Efektivitas dan kemampuan dari seorang pemimpin yang menentukan seberapa tinggi
orang dapat naik dan seberapa baik suatu organisasi dapat eksis. Inilah yang John Maxwell sebut
sebagai hukum tutup, “Semakin baik pemimpin, semakin besar potensi keberhasilan tim atau
organisasi”. Apa yang membuat seorang menjadi pemimpin? Dalam sebuah organisasi yang
rasional gelar dan jabatan menegaskan kemampuan kepemimpinan, tetapi hal tersebut tidak benarbenar menandakan kemampuan itu. Dibutuhkan lebih dari sekedar gelar dan jabatan tertentu untuk
memimpin orang-orang ke arah yang benar, bahkan, kadang-kadang pemimpin yang paling efektif
tidak mempunyai gelar sama sekali.
Joe Klein dalam bukunya Politics Lost mendefinisikan pemimpin politik yang baik dengan
menanyakan tiga pertanyaan, yaitu; apakah dia kuat/kompeten, bisa dipercaya/berkarakter,
berkomitmen? Pemimpin berfokus pada pemecahan masalah dan menciptakan kesempatan.
Kepemimpinan yang efektif adalah tentang membantu orang dan institusi mencapai tujuan-tujuan
baru dan menjangkau ke tempat-tempat tujuan yang sebelumnya mereka tidak pernah.
Kepemimpinan sejati adalah beberapa langkah di atas menjadi seorang manajer dalam mencapai
tingkat pribadi yang lebih dalam. Bagi seorang pemimpin, sebuah pekerjaan lebih daripada
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mengarahkan karyawan; tetapi hal itu menjadi misi untuk mempengaruhi orang dalam suatu
organisasi untuk mengungguli potensi mereka sendiri. Suatu pergerakan ke arah kepemimpinan
berarti pergeseran kekuasaan, meninggalkan kekuasaan atas karyawan untuk menciptakan
kekuasaan dengan karyawan.
Wilayah fokus lain sebagai seorang pemimpin meliputi;
1) Memaksimalkan potensi pribadi Anda,
2) Belajar untuk memanfaatkan sumber daya secara benar,
3) Mengembangkan visi pribadi dan organisasi dengan jelas,
4) Menilai komunikasi yang sehat,
5) Memberdayakan diri sendiri dan orang lain, dan
6) Melayani karyawan dalam rangka mempertahankan dan memotivasi mereka.

C. Personal Goal Setting
Orang bijak berkata “ Apabila anda gagal merencanakan, maka sebenarnya anda telah
merencanakan kegagalan”. Tentu anda tidak akan merencanakan kegagalan anda bukan? Untuk
itu maka buatlah rencana pengembangan diri anda secara sistimatis dalam bentuk personal goal
setting. Elemen apakah yang perlu ada dalam personal goal setting? Goal Setting with NeuroLingguistic Programming meliputi elemen-elemen berikut ini :

1. SAYA Saya-lah yang menentukan pencapaian GOAL saya. SAYA lah yang berpikir ,
membuat keputusn, dan bertindak, oleh sebab itu Saya-lah yang menentukan dan
bertanggungjawab atas hasil yang saya capai. Oleh karena itu dalam pembuatan goal setting
benar-benar harus memperhatikan segala aspek yang ada baik internal maupun eksternal.
2. Orientasi Outcome
Setiap pemikiran, keputusan, perilaku, terarah pada GOAL. Semua PERILAKU kita adalah
untuk meninkatkan kemampuan Sumber Daya untuk mencapai GOAL. Outcome
merupakan capaian kinerja yang telah dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana dan
prasarana yang tersedia, terukur, rational, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja
organisasi.
3. Fleksibel
Memiliki Fleksibilitas untuk merubah cara, menambah sumber daya, menyesuaikan
perilaku, sampai Goal tercapai. Karena sesungguhnya tidak ada kegagalan, karena
kegagalan adalah sukses yang tertunda dengan menyikapi berbagai feedback yang
diterimanya. Kegagalan adalah proses belajar, yang perlu dilakukan perbaikan secara terus
menerus dan berkesinambungan.

Di samping itu dalam menetapkan Goal yang KUAT dan DAPAT DICAPAI , dengan :
1) Dinyatakan dalam bentuk positif, goal dituliskan dalam bentuk kalimat positif, goal
dinyatakan secara spesifik , dapat diukur, ada ukuran waktu, aplikatif (SMART) dan
kontekstual. Contoh : Saya ingin......................................................................................
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2) Diinisiatifkan dan dijamin dapat dicapai oleh pembuat goal. Yang membuat goal menjamin
bahwa goal tersebut akan dimulai, dilaksanakan, dan diselesaikan olehnya dan dapat
dikendalikan sengan tepat.
3) Goal mempunyai bukti indera Menjawab pertanyaan; “Apa yang saya Lihat., Dengar dan
Rasakan saat tercapainya goal tersebut. Goal harus mempunyai bukti indera— sesuatu
yang dapat diinderakan.
Contoh : Saat saya mencapainya.......................................
4) Menjaga sistem rapport/ Ekologi Menjawab pertanyaan “Apakah yang terjadi dengan
sistem Rapport saat saya mencapai goal tersebut?. Apakah ada harga yang bisa saya
terima, seberapa besar harga tersebut ? apakah ada hal-hal penyeimbang yang harus saya
perhatikan untuk tercapainya goal tersebut. Satu hal yang penting untuk diingat bahwa
kesuksesan organisasi merupakan rapport positive yang tidak dapat dihargai dengan barang
apapun, karena kepuasan kinerja (performance satisfaction) merupakan positive reward
yang tidak ternilai harganya.

Setelah anda memperhatikan syarat-syarat pembuatan goal tersebut , maka segeralah
membuat goal setting dalam sebuah rencana berikut ini :

PERSONAL GOAL SETTING
Nama :………………………………………..
Jabatan :………………………………………
Unit Organisasi :………………………………………
Hal yang akan saya lakukan setelah selesai Diklat Pim III dalam peran saya sebagai agen
perubahan adalah ini : (dinyatakan dalam bentuk positif dan SMART)
1. Yang Berkaitan dengan pengembangan Diri :
......................................................................................................
.....................................................................................................
2. Yang berkaitan dengan Pengembangan Organisasi :
...................................................................................................
..................................................................................................
Hal-hal yang mungkin menghambat pencapaian personal goal setting saya adalah : ( internal dan
eksternal)
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
Saat saya mencapai goal , saya merasa :…………………….
Langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut di atas adalah:
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
Mengetahui :

Yang membuat pernyataan:

(....................................) (.........................................)
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C. Rangkuman
Pemimpin perubahan seharusnya mampu mengembangkan potensi diri . Kegiatan tersebut
dimulai

dengan

mengidentifikasi

konsep

diri,

melakukan

pengenalan

potensi

diri,

mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan diri serta membuat rancangan
pengembangan diri. Rancangan pengembangan potensi diri berkaitan dengan peranan pemimpin
sebagai agen perubahan. Pengembangan ini meliputi aspek pengembangan terhadap potensi diri
dan terhadap potensi organisasi yang mampu mengembangkan iklim kerja yang kreatif.
Orang bijak berkata “ Apabila anda gagal merencanakan, maka sebenarnya anda telah
merencanakan kegagalan”. Untuk itu, pemimpin perubahan harus merencanakan, salah satu
tekniknya dengan membuat personal goal setting dalam kurun waktu tertentu.

D. Latihan
1. Menurut Amabile (1998), ada enam praktik manajerial utama yang berpengaruh terhadap
tiga aspek kreativitas individu untuk merangsang kreativitas organisasi. Jelaskan
2. Gambarkan dan jelaskan personal goal setting Bapak/Ibu terutama dalam menciptakan
perubahan dan inovasi dalam organisasi
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