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1. PENDAHULUAN 

1.1 Pengantar 

 Dalam setiap perbuatan dan tingkah laku manusia, dorongan 

itu sangat penting artinya. Dan hal ini lebih penting lagi dalam 
bidang usaha, industri dan dalam organisasi yang bertujuan 
untuk melaksanakan atau untuk mengatasi suatu kesulitan. 

 
 semua dorongan untuk maju, mempunyai dasar-dasar yang 

sama, yaitu keinginan untuk memuaskan kondisikondisi yang 
bersifat jasmaniah tadi, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok dari 
biologis manusia. Beberapa ahli malah mengatakan, bahwa 

hanyalah cara-caranya yang berbeda dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan itu, yaitu yang dipengaruhi atau 

ditentukan oleh kebudayaan dimana seseorang itu hidup. 
 

 Bagaimanapun, penyelidikan atau riset yang dilakukan 

beberapa ahli-ahli psikologis akhir-akhir ini menyatakan, bahwa 
orang masih mempunyai kebutuhan dasar yang lain, kebutuhan 

mana selama ini kurang mendapat perhatian. 

 

 

SELF-P
R

O
P

A
G

A
TIN

G
 EN

TR
EP

R
EN

EU
R

IA
L ED

U
C

A
TIO

N
 D

EV
ELO

P
M

EN
T 

(SP
EED

) 

MODUL 

14 
Minggu 14 



 

Page 2 of 3 
 

ETIKA PROFESI / Pengendalian 

 

 2012 Brawijaya University 

 

1.3 Definisi 

  

2. FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MENDORONG ANDA 

UNTUK MAJU SUKSES : 
  1. Dorongan untuk menjadi lebih kompeten  

2. Bagaimana sistem tindakan anda bekerja 

3. menghadapi dorongan-dorongan anda 

4. kesibukan harus efisien 

5. jangan meremehkan kelebihan dan keunggulan yang sedikit 

6. Bukan berapa banyaknya tapi bagaimana menggunakannya 

7. Pisahkanlah yang penting dari yang kurang penting dan tidak penting 

8. Sepuluh jalan untuk memaksimalkan tenaga dan dorongan 

 Beberapa ketidak efisienan berguna juga. 

 Atur dan rencanakanlah tujuan-tujuan yang efektif. 

 Persiapkanlah diri anda sendiri. 

 Jangan mencoba untuk menjadi orang yang ahli dalam setiap hal. 

 Sadarilah kemampuan-kemampuan anda dan terimalah kekurangan-kekurangan 

anda. 

 Taksir dan nilailah pengaruh anda terhadap orang lain. 

 Ulangi sukses-sukses anda. 

 Belajarlah dari kegagalan-kegagalan anda. 

 Carilah seorang manejer dan pelatih yang baik. 

 Perhatikanlah hal-hal yang kecil. 

9. Buatlah rencana untuk masa depan. 

 
 

 

REFERENSI 
Isnanto, R.Rizal. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. 

Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang.  

 
 

PROPAGASI 

1.2 TUJUAN 
1.2.1 Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan memiliki kemampuan secara 
komprehensif, merespon dan ketrampilan yang presisi tentang  Pengendalian dan 
penggunaan dorongan eksekutif 

 
1.2.2 Tujuan Instruksional Khusus 

Tujuan pembelajaran tentang   Pengendalian dan penggunaan dorongan eksekutif 
adalah: 

 Mahasiswa dapat mengerti faktor penentu kesuksesan 
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A. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal) 
Buatlah sebuah rencana untuk masa depan anda... 

 

 

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 
1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan kesibukan harus efisien 

 

 


