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LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Suatu perguruan tinggi mengemban tiga kegiatan (Tridarma) yang merupakan pilar 

utamanya, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga kegiatan ini 

merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara sinergis dan simultan sesuai dengan arahan 

yang telah ditetapkan.  

 Kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi diarahkan untuk menjalankan 

fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan Ipteks, serta 

penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerja sama 

dengan berbagai instansi, baik pemerintah, swasta maupun industri.  

 Pengembangan institusi diciptakan melalui berbagai kegiatan penelitian yang hansilnya 

dapat digunakan untuk pengkayaan bahan pengajaran, proses belajar mahasiswa S1, S2 dan 

pengembangan iklim akademis (academic atmosphere) di perguruan tinggi. Oleh karena itu 

perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah para mamahsiswanya, 

sehingga menghasilkan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang Ipteks.  

 Penciptaan inovasi dan pengembangan Ipteks dilaksanakan mellui kegiatan penelitian 

dosen, proses belajar mengajar mahasiswa S3, dan penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar. Agar 

inovasi dan pengembangan Ipteks dapat memberikan kontribusinya pada penyelesaian masalah 

pembangunan dan pengambilan keputusan, maka kegiatan penelitian ini di perguruan tinggi perlu 

terus dipacu dan mutunya perlu ditingkatkan. Salah satu usaha yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan mutu penelitian adalah dengan menciptakan model penelitian kompetitif melalui 

tahapan seleksi usulan penelitian, pemantauan pelaksanaan, review laporan akhir, seminar artikel 

ilmiah serta publikasi dan penyebarluasannya.  

Mengembangkan jejaring penelitian merupakan salah satu hal yang penting agar para 

peneliti di perguruan tinggi secara bertahap dapat meraih tahapan-tahapan penelitian yang telah 

diungkapkan di depan. Hasil penelitian Lembaga Ekonomi UGM menunjukkan bahwa 

keberhasilan dalam mengembangkan suatu institusi sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga 

untuk menjalin networking (45 %), SDM (25%)  dan faktor lain (35%). 

Mencermati hal tersebut di atas maka  sangatlah penting untuk memberikan  arahan 

terhadap dosen-dosen muda UNRAM agar mereka secara aktif dapat mengembangkan kreativitas 

individu dan institusi untuk mampu mengembangkan jejaring bidang penelitian yang pada 

akhirnya dapat meraih kopetensi kelembagaan secara lebih besar. Dalam makalah ini penulis 



akan mengkhususkan dalam upaya mengembangkan pembinaan (coaching) networking 

penelitian antara dosen yunior dan senior untuk terjadinya perubahan (change) ke arah suasana 

atmosfer akademik yang harmonis dan sinergis.  

Makalah sederhana ini disarikan dari Buku Coaching for Change yang ditulis oleh  Kyne 

Thorne (2004), Kogan Page Limited London.  

 

PEMBINAAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH DP2M 

  Kegiatan penelitian dI Perguruan Tinggi diklasifikasikan ke dalam dua program, yaitu 

(1) Program Pembinaan dan (2) Program Penelitian Mandiri. Program Pembinaan diarahkan 

untuk menghasilkan peneliti mandiri, publiaksi bertarap nasional/internasional, bahan/materi 

pendidikan dan bimbingan untuk program S2/S3, dan peningkatan udaya meneliti yang produktif. 

Program ini mencakup Penelitian Dosen Muda (PDM), Penelitian Dasar (PD), Penelitian Kajian 

Wanita (PKW), Penelitian Pekerti (PP) yang didanai oleh Dirbinlitabmas (DP3M) Dikti, 

sedangkan yang didanai oleh Kantor Materi Ristek (KMRT) antara lain Riset Pengembangan 

Kapasitas/Daerah (RPK). Untuk Penelitian Mandiri lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi 

dan pengembangan Ipteks. Tergolong dalam program ini yang didanai oleh Ditbinlitabmas Dikti 

anatara Penelitian Hibah Bersaing (PHB), Hibah pasca Sarna (HPS) dan Riset Andalan Perguruan 

Tinggi dan Industri (RAPID), sedangkan yang oleh Kantor Menteri Ristek antara lain Riset 

Unggulan Terpadu (RUT) dan Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI).  

 

 Tabel 1. Uraian Kegiatan Program Penelitian Yang Dikelola Dirbinlitabmas 

 URAIAN  PDM  PKW PD PP PHB RAPID  

Tk. Pembinaan  Perintis  Perintis  Perintis  Perintis  Mandiri Mandiri  

Seleksi  DP3M DP3M DP3M DP3M DP3M DP3M 

Pelamar  S3 S3 Bebas  Bebas  Bebas  Bebas  

Jumlah Peneliti   3  3  3  3  5  3 

Lama Penelitian  1 1 1 2  4  3 

Batas Masuk Usul  31 Maret  

Biaya maks. (juta)  10 10 40 100 50 360 

Pemantauan  DP2M 

 



MEMRAKARSAI PERUBAHAN 

 Bagaimana sebaiknya hubungan networking penelitian antara senior dan yunior di suatu 

perguruan tinggi masih belum secara jelas dipahami bersama di antara kita. Mencermati berbagai 

peraturan pemerintah seperti UU Sidiknas tampak bahwa dosen-dosen senior yang dalam jenjang 

kepangkatan dikatagoarikan Pembina selayaknya memang mempunyai kewajiban untuk 

membina dosen-dosen yunior dalam mengembangkan Tri Darma Perguruan tinggi termasuk 

bidang penelitian.  Hal demikian belum banyak terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 

Bagaimana sebaiknya kita di Universitas Mataram ini dapat mengawali terjadinya perubahan 

kearah hubungan networking yang sinergis dan harmonis  antara dosen senior dan yunior dalam 

khususnya dalam bidang penelitian..   

 Salah satu faktor terpenting yang perlu kita gali dalam memrakarsai perubahan adalah 

membantu pembelajaran mengeksplorasi alasan mengapa mereka ingin berubah. Hal lain yang 

juga penting adalah pembelajaran mau berubah karena. Sebagai Pembina, anda dapat membantu 

seseorang mengeksplorasi berbagai pilihan, meskipun pada akhirnya yang bersangkutan yang 

harus memutuskan sendiri bahwa ia memang benar-benar menginginkan perubahan tersebut. 

Setiap orang berbeda, sehingga sebagai Pembina, kita harus mampu untuk membantu para 

pembelajar dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda, dengan langkah dan kecepatan yang 

sesuai dengan kondisi mereka. Bagian penting dalam proses ini anda adalah memahami proses 

perubahan. 

 Salah satu masalah terbesar bagi seseorang adalah soal waktu; mereka hanya tidak 

percaya bahwa mereka sebenarnya mempunyai waktu untuk apa yang mereka inginkan. Selain 

itu, mereka sebenarnya tahu apa yang ingin dilakukan dan tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. 

Namun upaya untuk mengembangkan pribadi kearah profesi individu dan institusi sering tidak 

masuk menjadi prioritas dalam daftar mereka. Hal ini tidak sekedar masalah bagi individu; hal ini 

sering direfleksikan/kilas balik dalam berbagai langkah dimana organisasi menugasi individu 

dengan pertemuan tujuan bisnis, daripada pencapaiyan yang seimbang antara tujuan individu dan 

tujuan institusi/perusahaan. 

 Salah satu bagian yang sangat penting dari setiap proses perubahan adalah adanya 

motivasi untuk berubah. Dari perspektif individu, tim atau organisasi, jika motivasi untuk 

berubah begitu rendah, maka peluang keberhasilannya menjadi sangat terbatas. Setiap orang juga 

mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap perubahan. Dalam kaitanya dengan tahap-tahap 



perubahan di bawah ini, beberapa orang akan menjadi proaktif apabila pendekatan yang lain-

lainnya juga lebih ditekankan. 

 Sebagian orang sangat antusias dengan perubahan, sedangkan yang lainnya tampak lebih 

berhati-hati atau bahkan acuh tak acuh. Manakala dihadapkan dengan opsi dan pilihan, sebagian 

orang akan mampu menciptakan solusinya sendiri, dan yang lain memerlukan lebih banyak 

dukungan. Sebagian orang lebih suka untuk bekerja sendiri, sedangkan relawan sejawatnya lebih 

suka dalam untuk bekerja sama. Manakala dihadapkan dengan sesuatu tindakan yang kurang 

berhasil, sebagian individu akan meresa senang dan ingin menyerah untuk berusaha lagi. 

Sementara yang lain akan bangkit untuk menghadapi tantangan dan mencari solusinya. Bagi 

seorang Pembina, bekerja dengan individu atau tim sangat penting untuk mengidentifikasi 

tanggapan yang berbeda-beda, sehingga dapat mendukung individu dengan membantu mereka 

mengenali letak preferensi/kesukaan mereka dan bagaimana memberikan tanggapan terbaik 

terhadap peluang dan tantangan yang muncul karena proses perubahan. 

 Ketika mencoba membuat perubahan yang signifikan delam pekerjaan atau kehidupan, 

seakan tampak mudah mengungkapkan hasrat untuk berubah tanpa dukungan motivasi untuk 

merealisasikannya, dalam skenario yang ideal, tujuan organisasi dan tim akan saling melengkapi 

tujuan pengembangan pribadi dari individu. Dengan adanya sinergi, individu merasa lebih 

termotivasi untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan kerja mereka yang lebih 

besar. 

 

PROSES PERUBAHAN 

 Jika kita ingin sukses dan berhasil dalam meraih sesuatu ada tiga hal di bawah ini yang 

perlu dipikirkan untuk dipertimbangkan. Yang pertama dalam berkarya kita harus menjadi yang 

pertama (be the first), munkin hal ini sulit dicapai untuk menjadi penemu seperti Thomas Edison 

dll. Yang kedua menjadi yang terbaik (be the best) dalam berkarya, dan yang inipun mungkin 

terbatas untuk orang-orang tertentu. Yang paling mudah adalah menjadi berbeda dengan orang 

lain (be different) dalam berkarya dan mengembangkan sesuatu yang lebih baik, lebih efisien, 

dan lebih lainnya dari biasanya. 

 Banyak orang mengatakan sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu secara berbeda, 

namun gagal saat menghadapi rintangan pertama. Dengan memahami tahapan-tahapan utama 

dalam proses perubahan dan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan perubahan, seseorang 



dapat mengembangkan strategi perubahan pribadinya. Ada beberapa model yang 

menggambarkan proses perubahan. Salah satu model proses perubahan, sebagaimana dapt dilihat 

dalam bagan 3.1.  

 Kita akan menguji setiap tahap proses tersebut. 

 

Visi Keseluruhan 

 Dalam upaya mencapai perubahan yang signifikan adalah penting untuk dapat 

meningkatkan motivasi agar segera mencapai masing-masing tahapan situasi dan melihat 

keuntungan potensial dari adanya perubahan kondisi atau tingkah laku. Secara organisasi, adalah 

penting untuk dapat mengartikulasikan visi yang jelas tentang bagaimana masa depan organisasi 

yang diinginkan dan mengjak karyawan anda menjadi satu bagian dalam mewujudkan tujuan 

bersama. Secara individu, kemampuan mengidentifikasi pekerjaan/tujuan hidup anda, atau 

berbagai target tujuan  dengan pertner hidup atau tim kerja anda, merupakan bagian yang penting 

dari pengembangan diri anda sendiri. Ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk menetapkan 

visi. Anda mugnkin cenedrung untuk mempergunakan pendekatan yang praktis, misalnya, 

pernyataan ini mungkin berlaku bagi anda: “Saya suka berpikir mempergunakan seluruh 

implikasi praktis sebelum saya memulai melakukan sesuatu yang baru atau berbeda”, atau 

alternatife yang lain. Anda cenderung menggunakan waktu untuk membayangkan bagaiman 

sesuatu harus dilakukan: “Saya suka bermimpi tentang kemungkinan.” Pendekatan apapun yang 

Anda pergunakan, selalu penting untuk mengidentifikasi apa yang sedang anda coba capai, 

kemudian tuliskan dan bertekad mencapainya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visi Keseluruhan 

 

 

 

 

Ketetapan Untuk Berubah 

 

 

 

 

 

Menggali bergabagai pilihan 

Mengembangan alternative, 

Dan mengeksplorasi berbagai 

Opsi  

 

 

 

 

 

Komitmen pribadi& berbuatlah 

 untuk 

Merealisasikanya 

 

 

 

 

Carilah dukungan, bertindaklah  

Dengan cerdik 

 

 

 

Menjawab tantangan, 



Mengatasi kemunduran. 

 

 

 

Motivasi Untuk Proses Berubah 

 

Bagan 3.1. Proses Perubahan 

 

Ketetapan Untuk Berubah 

 

 Seperti halnya dengan visi keseluruhan, bagian dari proses perubahan yang juga penting 

adalah mempunyai keinginan kuat dan ketetapan untuk berubah. Selian kinginan yang kuat, hal 

lain yang perlu dimiliki adalah kesenangan dalam dari untuk melakukan perubahan. Keduanya 

dapat mendukung tercapainya perubahan. Dalam organisasi, kedua hal ini mejadi factor yang 

kritis, karena orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan perubahan 

memerlukan kemampuan untuk mem[ertahankan kedua factor internal tersebut, meskipun 

barangkali tidak ada dukungan penuh dan sering mendapatkan penolakan kuat dari yang lain, 

bahkan diatara mereka yang menolak adalah para pengambil keputusan. Dalam tahap ini penting 

untuk lebih focus, mempunyai kemampuan mengidentifikasi berbagai harapan anda, mimpi, 

aspirasi, dan mengungkapkanya dalam serangkaian tujuan-tujuan terfokus, yang menjadi dasar 

untuk menyusun rencana tindakan yang nyata. Sebagaimana tujuan jangka panjang keseluruhan, 

berbagai tujuan harus terukur dan mengikuti prinsip SMART (Specific/spesipik, 

Measurable/terukur, Archiperable/dapat dicapai, Realistic/realistic, Timed/ada batasan waktu). 

Prinsip ini dapat diterapkan dalam mencapai tujuan hidup, juga tujuan pekerjaan. Pendekatan 

yang digunakan dalam melakukan proses perubahan berbeda-beda, terutama dalam menentukan 

perubahan yang berkaitan dengan kecepatan perubahan. Sebagian orang meggunakan pendekatan 

yang betul-betul dipertimbangkan dan memiliki wawasan kedepan: “Meskipun saya menetapkan 

tujuan saya sendiri, kadangkala saya menemukan kesulitan untuk memotivasi diri sendiri untuk 

tetap berupaya merealisasikan tujuan tersebut”, sementara yang lainnya lebih menyukai 

pendekatan langsung: “Jika saya mau melakukan sesuatu secara berbeda maka sering saya ingin 

melakukan segera.” Adalah penting untuk menetapkan tujuan tersebut secara realistis dan dapat 



dicapai; kalau tidak, Anda justru menetapkan kegagalan anda sendiri. Hal ini berlaku untuk 

tujuan individu ataupun sasaran organisasi. 

 

 

Menggali Berbagai Pilihan, Mengembangkan Berrbagai Alternatif 

 

 Sebagian orang cenderung menunggu perubahan itu terjadi pada mereka. Sementara yang 

lain ingin bertanggung jawab terhadap nasib mereka sendiri dan kadangkala kurang tepat dalam 

memotivasi perubahan untuk kepentingannya sendiri. Dalam tahapan eksplorasi, seorang 

Pembina dapat bertindak sebagai “Papan Gema (sounding board)”, yang memungkinkan sesorang 

pembelajar dapat dapat menggali dan menetapkan pilihan-pilihanya. Sebagian orang juga bisa 

mempergunakan kreatvitasnya dan meningkatkan berbagai opsi dan pilihanya secara lebih baik. 

Sering mereka mencari kesempatan untuk berubah akan menggunakan waktu untuk berpikir dan 

merencanakan sejumlah tindakan aksi. Jika anda sebagai sounding board, sangat penting untuk 

memahami bahwa individu mempunyai rasa memiliki terhadap perubahan tersebut, terutama jika 

perubahan mempunyai konsekuensi yang sangat besar, tanpa adanya rasa memiliki ini, individu 

tidak dapat melangkah maju. Bagi sebagian orang, menemukan solusi terhadap situasi yang sulit 

merupakan tantangan yang sesungguhnya. “Ketika saya mempunyai masalah, sering saya merasa 

sulit untuk keluar dari situasi itu segera” atau “Ketika mempunyai masalah, saya cenderung 

mengandalkan cara-cara lama untuk mencoba menyelesaikannya.” Sementara sebagian orang 

yang lain mungkin lebih kreatif: “Apa yang tampak oleh orang lain sebagai masalah yang tidak 

mungkin, bagi saya merupakan suatu peluang” atau “Saya sering punyabanya gagasan atau ide, 

tapi hanya sedikit dapat dilaksanaka.” 

 

 

Komitmen Pribadi dan Merealisasikan Komitmen ke Dalam Tindakan 

 

 Setiap perubahan memerlukan usaha dari individu. Tentu saja, individu dapat duduk 

dengan tenang dan membiarkan perubahan itu terjadi, tetapi mereka yang mempunyai komitmen 

pribadi dan berusaha merealisasikan komitmen tersebut ke dalam tindakan akan sering 

menemukan bahwa perubahan lebih mudah tercapai karena mempunyai tingkat kendali terhadap 



langkah dan pola perubahan tersebut dicapai.” Ketika saya memercayai sesuatu, saya menjadi 

terobsesi tentang hal itu,” atau “Apabila saya benar-benar ingin melakukan sesuatu secara 

berbeda, saya akan meweujudkannya.” Dalam scenario pembinaan, tahapan ini benar-benar 

membantu untuk mengidentifikasi orang yang disiapkan melakukan sesuatu tindakan, dan bukan 

untuk mereka yang tidak dapat mewujudkan mimpi mereka, sebagaimana digambarkan, ada suatu 

tutuk yang perlu dicapai sebelum seseorang benar-benar siap melakukan langkahpertama. 

Sebagai Pembina, anda dapat membantu mereka mengambil langkah pertama tersebut. Pada 

tahap ini, penting untuk tetap berkomunikasi, karena beberapa orang kemungkinan kehilangan 

rasa percaya diri setelah melakukan langkah pertama, seperti bayi yang sedang belajar berjalan, 

mungkin tiba-tiba terduduk dan tidak yakin untuk memulainya lagi.” Saya kadang juga terlalu 

gampang menyerah” atau “Saya merasa sulit untuk memaafkan diri sendiri dalam melakukan 

sesuatu secara berbeda.”  

 

Dapatkan Dukungan, dan Berlakulah Cerdik  

 

 Ini merupakan tahapan penting lainnya. Melakukan sesuatu perubahan seorang sendiri 

bisa jadi merupakan pengalaman yang menantang bagi seseorang. Membangun dan 

menggunakan jaringan dukungan bisa jadi merupakan pengalaman yang lebih positif. Seorang 

Pembina mungkin merupakan sumber dukungan yang berharga pada tahap ini dengan 

membangun jaringan orang dan mengidentifikasi sumber-sumber lainnya. Penting bagi anda 

untuk mengetahui darimana mereka berasal. Menurut berapa orang yang kreatif, berhubungan 

(membangun relasi dengan orang lain adalah hal yang sulit untuk dilakukan.”Saya sering 

memerlukan waktu untuk pribadi saya sendiri,” Saya lebih suka tidak membagikan perasaan saya 

dengan orang lain”, “Saya punya sebuah jaringan orang yang professional yang saya gunakan 

untuk membantu saya dalam mencapai tujuan saya”,”Saya senang membina orang lain dan 

membantu mereka untuk menemukan solusi” atau “Saya punya kelompok teman dekat, yang bisa 

saya ajak untuk bersenang-senang.” 

 

 

 

 



Menagggapi Tantangan, Mengatasi Kemunduran 

 

 Dari keseluruhan proses perubahan, ada perbedaan penting antara penerimaan dan 

tantangan proses. Tantangan tidak harus berarti konflik, tetapi tantangan dapat berarti 

kemampuan untuk mengambil sikap yang proaktif baik melalui dukungan terhadap perubahan 

actual atau setidaknya mengambil bagian aktif dalam kegiatan dan dialog seputar perubahan. 

“Jika saya sepakat untuk melakukan sesuatu, saya akan melakukan dengan tuntas”,”Saya siap 

untuk mengambil resiko”, atau “Saya benar-benar melihat masalah sebgaai kesempatan untuk 

menemukan solusi”. Bagi orang lain, menanggapi tantangan jauh lebih berat “Jika seseorang 

sangat menantang saya, maka saya akan mundue” atau “Manakala menghadapi masalah, sering 

saya ingin agar orang lain membantu saya untuk mengatasinya”. Perbedaan mencolok yang 

menarik antara kedua gaya tersebut adalah ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang tidak 

berhasil: “Saya kadangkala merasa kewalahan dengan kekalahan” lawan “Saya telah mencoba 

setiap upaya untuk mengatasinya dan ini masih belum berhasil saya tidak takut untuk menyerah 

untuk terus mencari ide dan mencari kesempatan lain.” Bagi seorang Pembina, membantu orang 

mengendalikan kondisi yang sulit merupakan bagian penting dari proses perkembangan pribadi. 

 

MEMUTUSKAN SIKLUS 

 Salah satu alas an mengapa orang tidak berhasil mencapai tujuan karena mereka tidak 

benar-benar focus untuk melakukan segala upaya mencapi hal tersebut. Sering jauh lebih mudah 

untuk tidak melakukan apa pun daripada merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan anda. Jika 

orang yang akan anda bina merasa sulit untuk memulai, anda bisa minta mereka untuk 

mengidentifikasi jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 

 

1. Apa yang sedang menghalangi saya untuk maju? 

2. Apa yang akan saya lakukan secara berbeda? 

3. Apa yang dapat saya lakukan saat ini untuk membantu saya mengambil langkah awalk 

menuju tercapainya visi saya? 

4. Bantuan apa yang saya butuhkan? 

5. Siapa yang saya ketahui dan saya percaya untuk membicarkan apa yang ingin saya capai? 

6. Apa yang akan terjadi terhadap saya jika saya tidak mulai? 



7. Apabila saya memutuskan untuk menunggu, apa alasannya? 

8. Apabila saya ingin menunggu, kapan waktunya yang tepat? 

9. Apa yang merupakan keberhasilan terbaik dalam hidup saya? 

10. Apa yang dapat saya pelajari dari keberhasilan ini untuk membantu saya mencapai visi 

dan tujuan saya saat ini? 

 

Jawaban atas kesepuluh pertanyaan tersebut dapa membantu seseorang untuk bergerak 

maju mencapai visinya. Setiap pertanyaan dirancang untuk membantu seseorang mencapai tujuan 

dan visi tersebut. Ada beberapa alas an yang sangat valid mengapa sekarang bukanlah waktu 

yang tepat bagi mereka untuk melakukan perubahan. Ini bukan berarti bahwa mereka telah gagal 

atau tidak akan berhasil. Dengan memahami mengapa mereka harus menunggu dan akibat-akibat 

yang potensial akan terjadi, anda telah mendorong mereka untuk mengendalikan situasi dan 

melakukan penilaian yang realistis terhadap situasi mereka saat ini. 

Salah satu pertanyaan medasar yang harus mereka tanyakan kepada diri mereka sendiri 

belum mulai menetapkan serangkaian tujuan adalah: Apakah saya benar-benar melakukannya? 

Jika ini merupakan tujuan yang sudah ada dalam daftar sementara langkah-langkah yang akan 

mereka lakukan, maka lebih penting bagi mereka untuk menanyakan pertanyaan berikut: Apakan 

saya masih ingin melakukannya? Kadangkala perasaan yang begitu lega dapat dialami ketika 

mereka menyadari bahwa mereka dapat keluar dari tujuan dan menetapkan tujuan yang baru. 

Begitu mereka telah menetapkan sebuah gagasan, mungkin mereka ingin menguji 

kesiapan untuk mencapai tujuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam table 3.1.  

Gunakan daftar ini untuk melihat kesiapan mereka. 

 

         Ya  Tidak  

 

Dapatkah mereka menggambarkan tujuan dalam satu atau dua kalimat? 

 

Apakah mereka benar-benar telah meneliti gagasan mereka? 

 

Manakala mereka mempunyai waktu luang, apakah mereka siap untuk mengungkapkan pikiran? 

 



Apakah mereka senang membicarakan hal ini? 

 

Dapatkah mereka berbagi dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan ini? 

 

Apakah mereka telah memiliki semua infromasi yang mereka butuhkan terhadap tujuan ini? 

 

Apakah mereka telah memiliki jaringan dari orang yang mendukung mereka? 

 

Dapatkah mereka mengatasi tantangan dalam pencapain tujuan? 

 

Apakah mereka benar-benar ingin melakukannya? 

 

 

 Jika mereka telah menjawab “Ya” terhadap 10 pertanyaan tersebut, itu menunjukkan 

bahwa mereka siap untuk mulai berupaya keras mengejar tujuan. Jika mereka menjawab “Tidak” 

atas beberapa pertanyaan, ini menunjukkan wilayah yang menunjukkan bahwa mereka masih 

harus bekerja keras. 

 Kuncinya adalah jangan menyerah! 

 Dalam kenyataannya, untuk mencapai tujuan mereka, dibutuhkan para pembelajar 

individu untuk mengatasi berbagai kesulitan yang munsul. Rencana kerja berikut ini dirancang 

untuk membantu anda bekerja, dengan memerhatikan apa yang penting dari mereka dan 

mengambil tindakan positif agar mereka tetap melangkah untuk mencapai perubahan. 

 

JANGAN MENYERAH! BUAT RENCANA KERJA 

 

1. Buatlah penilaian nyata dari masalah. Apa saja masalah tersebut? Mengapa hal tersebut 

terjadi? 

2. Galilah opsi-opsi. Alternatife apa saja yang mereka punya? 

3. Ingatlah teori tentang waktu yang tepat, tempat yang tepat? Apakah salah satu begian 

tersebut ada yang hilang? 



4. Dorong mereka untuk berpikir tentang rencana awal. Apakah mereka telah menyimpang 

dari rencana awal tersebut? Apakah situasi mereka telah berubah? 

5. Dorong mereka untuk melakukan penilaian risiko dari keberlangsungan rencana mereka. 

Pikirkan dampak potensial bila upaya pencapaian target yang direncanakan akan 

dihentikan? 

6. Dorong mereka untuk berbicara pada orang lain, minta nasihat jika perlu minta bantuan 

dari orang yang professional. 

7. Dorong mereka menjadi realistis, untuk mengidentifikasi apa isu yang nyata. Dapatkah 

mereka mengatasinya? Dapatkah mereka membuat rencana kerja yang dapat mengatasi 

masalah? 

8. Dorong mereka melakukan rencana yang telah disusun. 

9. Dorong mereka untuk memonitor rencana kerja secara langsung dan me-review secara 

teratur untuk mengecek bahwa mereka masih berada di dalam jalur. 

10. Dorong mereka berpikir secara positif, sekalipun mereka menarik diri dari upaya 

mewujudkan perubahan. Dorong mereka untuk membuat rencana untuk mengisi kembali 

energi mereke. 

 

MEMULAI RENCANA 

 

 Salah satu  bagian terberat untuk mencoba mencapai tujuan adalah ketika hendak 

memulainya. Sangat mudah untuk menyimpang, lalu menunda langkah awal. Sering orang 

menggunakan pemicu dari luar (eksternal) seperti Tahun Baru untuk mulai mencoba dan 

memulai resolusi untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Hal ini baik selama ada strategi yang 

mengikutinya. Ini tidak hanya tentang mengatakan bahwa besok akan menjadi berbeda; anda 

perlu sebuah rencana untuk mengidentifikasi mengapa anda akan membuatnya berbeda. 

Menetapkan tanggal tercapinya sasaran juga penting, gunakan tujuan yang SMART (Spesifik, 

Dapat Dicapai, Realistis, Berbatas Waktu). Tujuan SMART dapat digunakan dengan segala 

ambisi, apakah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan tujuan, aspiratif atau bersipat 

personal: 

 



 Spesifik: Apa yang sebenarnya ingin Anda capai? Dapatkah anda menuliskannya dalam 

sebuah kalimat? Jika tidak, dapatkah anda membuat ringkasan terhadap parameter-

parameter yang luas? Jika anda punya beberapa tujan, dapatkah anda menentukan mana 

yang prioritas dilihat dari waktu yang ada dan kepentingannya? 

 Terukur: Bagaimana anda akan tahu bahwa anda telah mencapainya? Dapatkah anda 

menulis beberapa ukuran kesuksesan? 

 Dapat di capai: Ini adalah salah satu uji ambisi anda yang terpenting. Jika ini tidak dapat 

diukur, kemudian anda merasa demotivasi dan jika ini tidak dapat dicapai, mengapa anda 

menetapkan posisi anda pada kegagalan? Hal penting lainnya adalah mengetahui bahwa 

rencana anda membutuhkan lebih dari satu periode untuk membantu anda mencapai 

tujuan yang lebih besar. 

 Realiatis: Ini barangkali merupakan salah satu langkah terpenting. Ini menggerakkan 

tujuan dari sebuah fantasi menjadi kenyataan. Tidak baik untuk menetapkan tujuan anda 

yang sangat tidak realistis; ini bukan tentang penetapan tujuan anda yang menantang, 

tetapi lebih mengenai adopsi sebuah pendekatan berdasarkan pikiran yang sehat 

(commonsense approach). Salah satu kegagalan dari beberapa pembelajaran motivasional 

adalah mendorong orang untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Sementara untuk 

sebagian orang, hal ini dapat membuktikan untuk mejadi pemicu yang menetapkan 

mereka pada jalurnya. Untuk kebanyakan dari kita, harapan dan mimpi mengharapkan 

pondasi yang lebih pasti. Kami ingin menentramkan hati bahwa ini adalah hal tepat untuk 

kita, dan bahkan setelah kami menggali semua opsi, kita menolak dan berkata,” mungkin 

tahun depan” atau” Saya belum siap untuk melakukan ini” atau” Ibu/anak/mitra saya 

memerlukan saya untuk menjaga saya” atau “ saya terlalu capek untuk memulai”. Dengan 

menetapkan tujuan yang realistis, anda meminimalisasikan risiko yang ada di 

belakangnya. 

 Terbatas waktu: Kapan anda ingin melakukan hal ini? Tahun ini, Tahun depan, Dalam 

waktu lima tahun? Masyarakat kita telah menjadi jauh lebih cepat. Dalam istilah bisnis, 

organisasi telah menjadi fokus pada renana tahunan mereka, tanpa kerangka kerja secara 

garis besar untuk tiga atau lima tahun. Yang mereka sadari bahwa kecepatan perubahan 

adalah sangat besar yang memungkinkan untuk menggunakan waktu merencanakan 

tujuan jangka panjang, ketika anda benar-benar memerlukan fleksibilitas dan kemampuan 



untuk bergerak dengan cepat dalam jangka pendek sementara pada saat yang sama 

menetapkan parameter-parameteryang luas untuk jangka panjang. Ini merupakan 

pendekatan yang bermanfaat untuk menetapkan tujuan jangka panjang anda. Jika anda 

menanggapi dengan baik pendekatan berjangka waktu. Anda dapat menetapkan tujuan 

anda berdasarkan kerangka waktu yang anda harapkan untuk mencapai tujuan anda. 

 

TERAPKAN DALAM PRAKTIK 

 

 Apabila anda mengikuti prinsip-prinsi SMART, Anda dapat menetapkan diri anda dalam 

daftar tujuan yang dapat dicapai. Jika anda menerapkan teknik ini, adalah bijaksana untuk 

mengkaji kembali tujuan anda sehingga anda dapat mengidentifikasi apakan anda berada dalam 

sasaran atau target. Ada perasaan puas yang sangat besar ketika anda melihat bahwa anda telah 

mencapai sesuatu. Ini menggambarkan pentingnya menetapkan tujuan yang SMART. Jika tujuan 

tidak SMART, mereka mungkin akan lebih merasa frustasi daripada termotivasi. Makin besar 

ambisi anda, anda perlu untuk semakin fokus. Anda perlu melindungi diri dengan membangun 

jaringan di sekitar yang terdiri dari orang-orang yang akan memberikan dukungan terhadap upaya 

anda mencapai tujuan. 

 Banyak orang yang berhenti dari upaya mencapai ambisi mereka karena merasa iri atau 

tidak aman. Hal ini benar terutama dalam konteks kemitraan. Apakah bisnis atau pribadi. 

Disinilah pentingnya untuk menemui orang yang sependapat (like-minded people), untuk 

mengadakan jaringan an seorang mentor dan khususnya untuk mengetahui diri anda sendiri. 

Setiap orang yang telah mencapai ambisinya yang pernah saya jumpai, benar-benar tersembunyi. 

Ini merupakan sebagian dari kepercayaan terhadap diri sendiri, mengatakan pada diri sendiri,” 

saya bisa melakukannya!”  

 

 

 

 

 

 

 


