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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh tuhan kita , akhirnya rangkaian kegiatan "Seminar / Kuliah Umum

Manajmen Pengembangan Diri" telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Acara dilaksanakan bekerjasama STIMA lMMl dengan BPR AMANH INSANI dalam rangka

meningkatkan mutu perguruan tinggi serta pengembangan kurikulum, mulai dari ilmu

manaiemen maupun ilmu penunjang bagi perguruan tinggi.

Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya acara

ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan.

Akhirnya, sernoga seminar ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para peserta, serta

meniadi bagian dalam memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perguruan tinggi

Jakarta, 7 April 2015

Ketua Pelaksan
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TAPORAN KEGIATAN SEMINAR

1.1 Pendahuluan

Acara seminar diselenggarakan pada tanggal 7 aptil 2075 di Lantai 3 Gedung BPR

Amanah lnsani.Jl. Raya Jatiwaringin lakarta Timur. Alhamdulillah, acara tersebut dapat

berlangsung dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara senat,

panitia dan pihak manajemen untuk mempersiapkan kegiatan inidengan professional.

1.2. Seminar "Manajemen Pengembangan Diri" dilaksanakan tanggal T aqil 2015 mulai pukul

O9.OO-12.00. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan acara seminar oleh Ketua

STIMA lMMl yang diwakili oleh Kepala Biro Kerjasama dan Pengembangan disusul dengan

materi seminar kemudian untuk Sesi ke 2 seminar diawali dengan pertanyaan-

pertanyaan. Seminar di sampaikan oleh lbu lnda D Hasman, SH, MM. moderator Dr. H.

Sa.ji, SH, M.Pd. Fokus kegiatan Seminar adalah bagaimana memberikan pencerahan

tentang pengembangan karir di bidang perbankan syariah.

Tingginya minat peserta ditunjukkan oleh banyaknya jumlah peserta, serta antusiasme

peserta selama seminar berlangsung. Jumlah peserta sebanyak 50 orang, dengan rincian

terlampir. Jumlah ini masih bertambah selama acara, namun karena keterbatasan

kapasitas ruang, maka panitia membatasijumlah pendaftar.

Demikianlah sekilas laporan kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 April

2015 semoga bermanfaat bagi kita semua.



KULIAH UMUM

MANAJEMEN PENGEMBANGAN DIRI

Pengembangan dirl manusia bersifat dinamis, berubah dari hari ke hari. Dinamisnya

pengembangan diri telah diisyaratkan Allah SWT dalam surat alHasyr ayat 18, Hai

orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dir,

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Pentintnya pengembangan diri
Setiap momentum pergantian tahun dalam perjalanan hidup kita, selalu kita iringi

dengan melakukan muhasabah. Hal ini dilakukan bukan sekedar untuk mengenang

masa lalu, namun sebagai persiapan untuk menghadapi masa depan. Dengan

melakukan muhasabah, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan, peluang

maupun tantangan yang kita miliki.

Negara lepang, dengan caranya sendiri mampu mengantarkan masyarakatnya meniadi

masyarakat dengan peradaban modern Rahasia pencapaian kemaiuan mereka adalah

Keizen. Kaizen adalah konsep yang diperkenalkan oleh Masaaki lmai, seorang pakar

produktivitas perusahaan lepang. lmai yang sejak tahun 1950-an mempelajarl

produktivitas industri Amerika kemudian menulis buku Kaizen, The Key to Japan s

competitive Success (1986) yang berisi rahasia keberhasilan perusahaan dan indust'i

Jepang.

Strategi Kaizen merupakan konsep tunggal manajemen Jepang yang menjadi kunci

sukses dalam persaingan. Kaizen berarti penyempurnaan secara kontinyu dan

melakukan pengembangan secara total dengan melibatkan semua unsur dan potensi

vang ada. Kaizen berorientasi pada proses dan usaha yang optimal, berbeda dengan

manajemen Barat yang lebih berorientasi pada hasil.

Upaya pengembangan diri
Pengembangan diri sebenarnya merupakan proses pembaruan- Proses ini disebut oleh

Stephen R. Covey dalam The 7 habits of Highly Effective People (1993) sebagai konsep

asah gergaji. Pembaruan yang dilakukan, menurut Covey mesti meliputi empat

dimensi yaitu: pembaruan fisil! spiritual, mental dan sosial/emosional'

Pembaruan fisik dapat dilakukan dengan melalui olahraga, asupan nutrisi, dan upaya

pengelolaan stres. Pembaruan spiritual dapat diraih melalui penjelasan tentang nilai

dan komitmen, melakukan studi atau kajian dan berkontemplasi atau berdzikir'

Dimensi mental dapat diperbarui melalui keglatan membaca, melakukan visualisasi,

membuat perencanaan dan menulis Adapun dimensi sosial/emosional diasah melalui

pemberian pelayanan, bersikap empati, melakukan sinergi dan menumbuhkan rasa

aman dalam diri. Dalam proses pengembangan diri diperlukan keseimbangan



(tawazun) dan sinergi (tanasuq) untuk mencapai hasil optimal sebagaimana yang

diharapkan.

Apa yang perlu dikembangkan?
Dalam melakukan pengembangan diri, kita memerlukan tolok ukur yang nyata dan

aplikatif untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah kita capai

Konsep Sharpening Our concept and Tools (SHOoT) yang dikembangkan oleh Lembaga

Manajenen Terapan Trustco berikut ini dapat kita jadikan sebagai contoh daftar
aktivitas pengembangan diri.

1. Memperluas pengetahuan mengenai fakta situasional. Jangan bersikap tak
acuh dengan Iingkungan sekitari

2. Menjalin hubungan dengan orang lain;

3. Mengelola waktu secara efektif;
4. Men.iaga keaktualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan. langan

malas mencari pengetahuan baru;

5. Berlatih untuk mengumpulkan fakta dan membuat asumsij

6. Membuat jurnal pribadi dengan menggunakan catatan harian agar jadwal kita

menjaditeratur.i

Melakukan secara mandiri
Proses pengembangan diri yang kita lakukan tidak akan berjalan lancar apabila kita

mengandalkan dukungan dari luar. Diperlukan sebuah etos tarbiah dzatiyah (self

education) yang berasal dari dalam diri kita sendiri Pembelajaran yang harus

dilakukan secara mandiri ini setidaknya mencakup tiga hal, yaitui

kemampuan membuat kurikulum atau agenda pribadi (self curriculum), kemampuan

menjadi pembelajar yang cepat {speed learner), dan belajar secara mandiri (self

learning).

Melakukan proses pengembangan diri memang tidak bebas hambatan, bahkan

seringkali penuh kendala. Albert Ellis, psikolog dan penulis terkenal dalam bukunya

Feeling Better, Getting Better, staying Better (2001) memperkenalkan konsep teIapi
Rational Emotive Behavior Theraphy (REBT) . Konsep ini dlperkenalkan oleh Ellis untuk

membantu mengatasi hambatan dalam pengembangan diri.
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