KEMAMPUAN
BERInISIATIF

Pengertian INISIATIF
• Inisiatif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memulai
pekerjaan atau tindakan tanpa disuruh atau diperintah
orang lain, dan tindakan tersebut mempunyai makna positif,
baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain
• Inisiatif adalah Dorongan utk Mengidentifikasi Masalah atau
peluang dan mampu Ambil Tindakan Nyata utk
Menyelesaikan Masalah atau menangkap Peluang. Saat kita
mempunyai dorongan sekecil apapun itu untuk
mengidentifikasi Masalah atau peluang maka kita sudah
mempunyai inisiatif, walaupun dalam kadar yang rendah.

KARAKTERISTIK INISIATIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hasrat Keingintahuan yang besar
Bersikap terbuka dalam pengalaman baru
Panjang akal
Keingintahuan untuk menemukan dan meneliti
Cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit
Cenderung mencari jawaban yang lusa dan memuaskan
Memiliki dedikasi bergairah secara aktif dalam melaksanakan
tugas
Berfikir fleksibel
Menanggapi Pertanyaan yang diajukan serta cenderung
memberi jawaban yang lebih banyak.

Faktor Yang Mempengaruhi
inisiatif
1.

Kemauan seseorang

Titik awal semua pencapaian adalah keinginan. Jika keinginan tidak ada dari dalam diri kita maka untuk
memunculkan inisiatif itu sngat suli. Keinginan yang diikiuti dengan inisiatif akan menghasilkan tindakan
positif kerah apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita perlu tahu apa yang kita inginkan secara jelas dan
spesifik agar inisiatif dapat tercipta. Hanya dengan mengetahui apa yang anda inginkan , akan membuat anda
membina inisiatif untuk mencapai apa yang anda inginkan dan seterusnya menghargai peluang yang ada.

2. Bertindak
Selain memiliki keinginan, impian dan cita-cita atau harapan, kita perlu mendorong diri sendiri untuk
mencapai apa yang kita inginkan. Inisiatif akan menghasilkan perasaan bertanggung jawab terhadap diri
sendiri untuk bertindak.

3. Resiko
Resiko selalu menjadi halangan untuk meningkakan inisiatif. Kita akan berhadapan dengan berbagai halangan
dan keberanian untuk mengambil resiko yang harid ditanggung didalam usaha mencapai keinginan kita.

4. Pengetahuan
Jika seseorang hanya memiliki pengetahuan yang sempit, maka cenderung orang itu memiliki tingkat inisiatif
yang kecil. Sebaliknya semakin banyak pengetahuan yang dimiliki sesorang, maka untuk meningkatkan
inisiatif cenderung lebih besar.

5 tingkat INISIATIF

CARA MENGEMBANGKAN
INISIATIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jangan pernah diam
Lakukan lebih dari yang anda butuhkan
Berfikir sebagai tim, bukan pekerja
Berbicara dan membagi Ide
Percaya diri
Pertimbangkan setiap peluang yang ada
Selalu Bersiap diri
Promosikan diri anda
Banyaklah bertanya

Cara meningkatkan inisiatif

1. Ubah Cara Berfikir.
Jika anda kurang inisiatif, sadarilah bahwa persoalannya
ada didalam diri anda, bukan orang lain. Tentukanlah
mengapa anda ragu-ragu mengambil tidakan. Apakab anda
takut pada resiko ? Apakah anda berkecil hati kareena
banyknya kegagalan dimasa lalu? Tidakkah anda melihat
potensi peluang yang ada? Carilah Sumber keraguan anda
dan atasilah itu. Anda takkan dapat maju jika tidak mulai
dari dalam diri sendiri.

Cara meningkatkan inisiatif
(lanjt...)

2. Jangan menunggu hingga peluang mengetuk anda.
Peluang tidaklah datang mengetuk pintu. Anda harus
mencarinya. Inventariskanlah aset, talenta dan sumber daya
anda. Dengan demikian anda akan mengetahui potensi anda.
Lewatkanlah setiap hari selama satu minggu untuk mencari
peluang. Dimana anda melihat adanya kebutuhan? Siapakah
yang sedang mencari keterampilan yang anda miliki.
Kelompok manakah yang benar-benar membutuhkan apa yang
anda tawarkan. Peluang ada dimana-mana.

Cara meningkatkan inisiatif
(lanjt...)
3. Ambil Langkah Berikutnya.
Melihat peluang adalah satu hal. Melakukan sesuatu dengan
peluang itu adalah hal yang berbeda. Seseorang pernah
menyindir, semua orang memiliki gagasan besar jika sedang
mandi, namun hanya sedikit yang keluar, mengeringkan
tubuhnya, dan melakukan sesuatu untuk
menindaklanjutinya. Pilihlah peluang terbaik yang anda
lihat, dan tindak lanjutilah semampu anda. Jangan berhenti
hingga anda telah melakukan segala hal untuk membuatnya
menjadi kenyataan.

“Orang yang mengambil inisiatif adalah yang
memimpin, selalu dalam pihak yang menguntungkan,
ia tahu apa yang harus diperbuatnya, orang yang
mengambil inisiatif akan mendapat banyak
keuntungan.”
David J Scwartz.

