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2. INDIKATOR PERILAKU

Skala Penilaian

0
Memberikan pelayanan

yang minimal

 Fokus terhadap kebutuhan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan

 Menyalahkan pelanggan atas kesalahan yang terjadi

1
Merespon pelanggan

dengan tepat

 Menindaklanjuti permintaan, pelayanan dan keluhan pelanggan

 Memberikan up date perkembangan terbaru pada pelanggan

2
Memelihara komunikasi

yang baik

 Memelihara komunikasi yang baik dengan pelanggan mengenai harapan bersama

 Memonitor kepuasan pelanggan

 Menyampaikan informasi berguna kepada pelanggan

 Memberikan pelayanan ramah dan menyenangkan

3
Mengambil tanggung 

jawab pribadi

 Mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pelanggan

 Tidak melemparkan atau melepaskan diri dari masalah yang dihadapi pelanggan

 Melayani masalah dengan cepat meskipun mungkin hasilnya tidak memuaskan dan menimbulkan

kerugian

4

Bertindak dan

menanggapi kebutuhan

dasar pelanggan

 Bertindak lebih dari diharapkan pelanggan

 Memahami bisnis pelanggan dan atau mencari informasi mengenai kebutuhan mendasar

sesungguhnya dari pelanggan lebih dari yang diutarakan oleh pelanggan

 Memberikan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (memakai perspektif

pelanggan)

5
Menggunakan perspektif

jangka panjang

 Bekerja dengan menggunakan perspektif jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan pelanggan

 Bertindak sebagai penasihat yang dipercaya

 Mencari keuntungan jangka panjang untuk pelanggan

 Terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk pelanggan
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3. SKALA PENILAIAN

1 2 3 4 5
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-



3. SKALA PENILAIAN

1 2 3 4

Sangat

+
Sangat

-



4. CATATAN KETERANGAN

A. CATATAN POSITIF (+)

B. CATATAN NEGATIF (-)



4. CATATAN KETERANGAN

C. BENTUK CATATAN



5. BENTUK FORM

Nama Asese  :

Nama Asesor : Tanggal :

RATING untuk PRESENTATION

Communication - Oral

Mengekspresikan ide atau pendapat lisan secara jelas dan efektif serta disampaikan dengan konstruktif

Indikator Negatif Rating Indikator Positif

1 2 3 4

a Menyampaikan presentasi secara bertele- Menyampaikan presentasi secara sistematis

tele; tidak terfokus dan tidak sistematis

b Menyampaikan presentasi dengan sikap Menyampaikan presentasi dengan sikap

yang gugup, grogi dan agak minder yang tenang dan penuh percaya diri

c Gaya bicaranya terpotong-potong dengan Gaya bicaranya lancar dan disampaikan

intonasi suara yang kurang jelas dan dengan intonasi suara yang jernih 

monoton

d Kontak mata hanya diarahkan pada satu Kontak mata dilakukan secara interaktif

titik

e Gerak tangan dan mobilitas tubuh dilakukan Gerak tangan dan mobilitas tubuh dilakukan

secara tidak proporsional -- terlalu sedikit secara proporsional

atau terlalu banyak

f Tidak menggunakan alat bantu presentasi Menggunakan alat bantu presentasi (mike,

secara optimal projector, papan tulis, dll) secara optimal

Bukti Perilaku untuk Mendukung Rating yang Anda berikan:

Indikator A

Indikator B

Indikator C

Indikator D

Indikator E

Total Nilai :

Kompetensi

Nama dan Definisi

Standard 
Indikator Perilaku

Skala Penilaian

Catatan
Keterangan



5. BENTUK FORM

A. MULTI PAGE CONCEPT
R A T I N G     F O R M

(BASIC)
Fokus Group Discussion Role Play Case Study

Work Standard Nama Asese  :

Berupaya untuk bekerja dengan baik atau melebihi standard keunggulan Nama Asesor :

Tanggal :

Key Behavior Key Action Jabatan
Deskripsi Indikator Negatif 1 2 3 4 Indikator Positif Indikator Pendukung

a

Takes 

Independent 

Action

Proaktif dalam melakukan tindakan atau 

implementasi dengan menciptakan gagasan 

baru (solusi yang potensial) untuk mengatasi 

kondisi atau masalah yang terjadi. 

Tidak Proaktif dalam bertindak, tidak 

menciptakan gagasan baru untuk mengatasi 

kondisi atau masalah yang terjadi

Proaktif bertindak dengan menciptakan 

gagasan baru untuk mengatasi kondisi atau 

masalah yang terjadi

b
Goes Above & 

Beyond

Mengambil tindakan melebihi dari apa yang 

diisyaratkan perusahaan agar dapat mencapai 

tujuan

Mengambil tindakan hanya sedikit sekali 

dari yang diisyaratkan

Mengambil tindakan melebihi dari yang 

diisyaratkan

c
Continuous 

Improvement

Memberikan ide perbaikan berkelanjutan / 

inovasi dengan analisa yang sistematis

Tidak Memberikan ide perbaikan, terlebih 

dengan analisa sistematis

Memberikan ide perbaikan dengan analisa 

sistematis

d
Objective 

Measurement

Memastikan upaya yang dilakukan telah 

mencapai standar kualitas yang diharapkan 

dengan merespon setiap input yang diterima

Tidak ada upaya untuk mencapai standard 

yang diharapakn, terlebih merespon input 

yang diterima

Memastikan upaya untuk mencapai 

standard yang diharapakn dengan 

merespon input yang diterima

Total Nilai

R A T I N G     F O R M
(BASIC)

Fokus Group Discussion Role Play Case Study

Bussiness Acumen
Nama Asese  :

Ketajaman dan kecepatan dalam memahami dan mengambil keputusan tepat yang berurusan dengan situasi bisnis dengan cara yang cenderung mengarah pada

hasil yang baik Nama Asesor :

Tanggal :

Key Behavior Key Action Jabatan

Deskripsi Indikator Negatif 1 2 3 4 Indikator Positif Indikator Pendukung

a Thinking Anallitaclly
Mampu memformulasikan hasil analisa dan sintesanya 

dari suatu pekerjaan menjadi sebuah bisnis proses yang 

utuh

Tidak mampu memformulasikan hasil analisa 

sintesa suatu pekerjaan menjadi sebuah bisnis 

proses yang utuh

Mampu memformulasikan hasil analisa sintesa 

suatu pekerjaan  menjadi sebuah bisnis proses yang 

utuh

b Planning Oragnizing
Kemampuan untuk menetapkan  serangkaian 

perencanaan yang ditindaklanjuti dengan tindakan 

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki

tidak mampu menetapkan serangkaian 

perencanaan, ditindaklanjuti tindakan mengelola 

seluruh sumber daya

Mampu menetapkan serangkaian perencanaan, 

ditindaklanjuti tindakan mengelola seluruh sumber 

daya

c
Cost & Benefit 

Analysis
Membuat cost & benefit analysis yang tepat pada aspek 

pekerjaan yang dilakukan

Tidak mampu membuat Cost & Benefit analysis yang 

tepat pada aspek pekerjaan yang dijalankan

Mampu membuat Cost & Benefit analysis yang tepat 

pada aspek pekerjaan yang dijalankan

d Assesing Risk
Mengidentifikasi kebutuhan system pengendalian 

internal dan tindakan yang tepat sesuai regulasi apabila 

ada potensi masalah

Tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem 

pengendalian internal dan tindakan yang tepat 

sesuai regulasi apabila ada potensi masalah

Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem 

pengendalian internal dan tindakan yang tepat 

sesuai regulasi apabila ada potensi masalah

e Decision Making

Menetapkan keputusan berdasarkan analisa yang tepat 

untuk menangani segala                   bentuk kontroversi 

yang kemungkinan akan berpengaruh merugikan bagi 

unit kerjanya

Tidak mampu menetapkan keputusan berdasarkan 

analisa yang tepat, atau tidak mampu menangani 

segala bentuk kontroversi yang mungkin 

berpengaruh merugikan unit kerjanya

Mampu menetapkan keputusan berdasarkan analisa 

yang tepat untuk menangani segala bentuk 

kontroversi yang mungkin berpengaruh merugikan 

unit kerjanya

R A T I N G     F O R M
(BASIC)

Fokus Group Discussion Role Play Case Study

People Handling Nama Asese  :

Menginspirasi, memotivasi dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan Nama Asesor :

Konsisten mengembangkan dan memelihara hubungan kerja kooperatif, mendorong dan memfasilitasi 

kerjasama dalanm organiasi dan kelompok stakeholder, menumbuhkan komitmen, semangat tim, 

kebanggan dan kepercayaan Tanggal :

Key Behavior Key Action Jabatan

Deskripsi Indikator Negatif 1 2 3 4 Indikator Positif Indikator Pendukung

a
Leading 

People

Menciptakan lingkungan yang              

mendorong terjadinya kerjasama, 

penyelesaian masalah kolektif                      

dan pengambilan keputusan 

partisipatif

Tidak mampu menciptakan 

lingkungan yang mendorong 

terjadinya kerjasama, 

penyelesaian masalah kolektif 

dan pengambilan keputusan 

partisipatif

Menciptakan lingkungan yang 

mendorong terjadinya kerjasama, 

penyelesaian masalah kolektif

dan pengambilan keputusan

partisipatif

b Building Trust

Membantu memperjelas tujuan, 

peran/ tanggung jawab anggota tim 

serta mampu mendelegasikannya 

kepada anggota tim

Tidak membantu memperjelas 

tujuan, peran / tanggung jawab 

anggota tim serta mampu 

mendelegasikannya kepada 

anggota tim

Membantu memperjelas tujuan, 

peran / tanggung jawab anggota 

tim serta mampu 

mendelegasikannya kepada 

anggota tim

c
Coaching/ 

Mentoring

Bertindak sebagai mentor dan coach 

baik formal maupun informal bagi 

rekan dan  anggota unit kerjanya

Tidak mampu bertindak sebagai 

mentor dan coach baik formal 

maupun informal bagi rekan dan 

anggota unit kerjanya

Bertindak sebagai mentor dan 

coach baik formal maupun 

informal bagi rekan dan anggota 

unit kerjanya

Total Nilai



5. BENTUK FORM

A. MULTI PAGE CONCEPT

Penilai

Subyek

Dinilai



5. BENTUK FORM

B. ONE PAGE CONCEPT
R A T I N G     F O R M

Nama Asesor :

(MANAGER)
Tanggal :

Work Standard Metode RolePlay
Case Analysis & Group 

Discussion
In Tray Meeting Facilitation

Berupaya untuk bekerja dengan baik atau melebihi standard keunggulan

Nama Asese

A B C D A B C D A B C D A B C D

Key Behavior Deskripsi Key Action Jabatan

a Takes Independent Action
Proaktif dalam melakukan tindakan atau implementasi dengan menciptakan gagasan baru (solusi 

yang potensial) untuk mengatasi kondisi atau masalah yang terjadi. 

1. Mengevaluasi implementasi pekerjaan saat ini

2. Mengevaluasi implementasi pekerjaan saat ini dengan memastikan anggotanya memberikan gagasan baru

3. Mengevaluasi implementasi pekerjaan saat ini dengan memastikan seluruh anggotanya proaktif memberikan gagasan baru

4. Mengevaluasi implementasi pekerjaan saat ini dengan memastikan seluruh anggotanya proaktif memberikan gagasan baru dan memutuskan ide/gagasan yang paling efektif untuk

diterapkan

Skor

Note (+)

Note (-)

b Goes Above & Beyond Mengambil tindakan melebihi dari apa yang diisyaratkan perusahaan agar dapat mencapai tujuan

1. Mampu bertindak sesuai otoritasnya mendorong anggota timnya berorientasi kualitas kerja

2. Mampu bertindak sesuai otoritasnya dan mengambil tindakan yang mendorong anggota timnya menghasilkan kualitas kerja

3. Mampu bertindak sesuai otoritasnya dan mengambil tindakan yang mendorong anggota timnya menghasilkan kualitas kerja yang tinggi

4. Mampu bertindak sesuai otoritasnya dan mengambil tindakan yang mendorong anggota timnya menghasilkan kualitas kerja yang tinggi meski dalam keterbatasan dan tekanan

Skor

Note (+)

Note (-)

c Continuous Improvement Memberikan ide perbaikan berkelanjutan / inovasi dengan analisa yang sistematis

1. Menetapkan ruang lingkup perbaikan pribadi

2. Menetapkan ruang lingkup perbaikan yang akan dilakukan timnya

3. Menetapkan ruang lingkup perbaikan berkelanjutan yang akan dilakukan timnya

4. Menetapkan ruang lingkup perbaikan berkelanjutan yang akan dilakukan bersama dengan timnya

Skor

Note (+)

Note (-)

d Objective Measurement
Memastikan upaya yang dilakukan telah mencapai standar kualitas yang diharapkan dengan 

merespon setiap input yang diterima

1. Menyusun sasaran program kerja pada unit kerjanya

2. Menyusun sasaran program kerja jangka panjang pada unit kerjanya

3. Menyusun sasaran program kerja jangka panjang pada unit kerjanya serta memastikan keselarasan setiap unit kerja 

4. Menyusun sasaran program kerja jangka panjang pada unit kerjanya serta memastikan keselarasan setiap unit kerja sesuai peran dan tanggung jawabnya

Skor

Note (+)

Note (-)

Total Nilai

Bussiness Acumen Metode RolePlay
Case Analysis & Group 

Discussion
In Tray Meeting Facilitation

Ketajaman dan kecepatan dalam memahami dan mengambil keputusan tepat yang berurusan dengan situasi bisnis dengan cara yang cenderung mengarah pada hasil yang baik

Nama Asese

A B C D A B C D A B C D A B C D

Key Behavior Deskripsi Key Action Jabatan

a Thinking Anallitaclly
Mampu memformulasikan hasil analisa dan sintesanya dari suatu pekerjaan menjadi sebuah 

bisnis proses yang utuh

1. Menganalisa permasalahan dengan pihak/fungsi lain 

2. Menganalisa dan mensintesa kompleksitas keterkaitan permasalahan dengan pihak/fungsi lain 

3. Menganalisa dan mensintesa kompleksitas keterkaitan permasalahan dengan pihak/fungsi lain dan merumuskan tindakan penyelesaian

4. Menganalisa dan mensintesa kompleksitas keterkaitan permasalahan dengan pihak/fungsi lain dan merumuskan tindakan penyelesaian yang terintegrasi

Skor

Note (+)

Note (-)

b Planning Organizing
Kemampuan untuk menetapkan  serangkaian perencanaan yang ditindaklanjuti dengan tindakan 

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki

1. Mampu menguraikan sasaran kerja tahunan kepada anggota timnya

2. Mampu menguraikan sasaran kerja tahunan kepada anggota timnya, memberikan arahan secara managerial

3. Mampu menguraikan sasaran kerja tahunan kepada anggota timnya, memberikan arahan secara managerial dan melakukan monitoring 

4. Mampu menguraikan sasaran kerja tahunan kepada anggota timnya, memberikan arahan secara managerial dan melakukan monitoring secara berkala

Skor

Note (+)

Note (-)

c Cost & Benefit Analysis Membuat cost & benefit analysis yang tepat pada aspek pekerjaan yang dilakukan

1. Memastikan pekerjaan alokasi sumber daya (Fisik, waktu, teknologi, manusia, dan uang) dalam pencapaian kerja

2. Memastikan setiap pekerjaan alokasi sumber daya (Fisik, waktu, teknologi, manusia, dan uang) dalam pencapaian kerja

3. Memastikan setiap pekerjaan alokasi sumber daya (Fisik, waktu, teknologi, manusia, dan uang) yang tepat dalam pencapaian kerja

4. Memastikan setiap pekerjaan alokasi sumber daya (Fisik, waktu, teknologi, manusia, dan uang) yang tepat  dan  sesuai sehingga menunjang dalam pencapaian kerja

Skor

Note (+)

Note (-)

d Assesing Risk
Mengidentifikasi kebutuhan system pengendalian internal dan tindakan yang tepat sesuai regulasi 

apabila ada potensi masalah

1. Menciptakan sistem pengendalian internal

2. Menciptakan sistem pengendalian internal dalam skala unit kerjanya

3. Menciptakan sistem pengendalian internal dan mengambil tindakan dalam skala unit kerjanya

4. Menciptakan sistem pengendalian internal dan mengambil tindakan yang tepat sesuai otoritasnya dalam skala unit kerjanya

Skor

Note (+)

Note (-)

e Decision Making
Menetapkan keputusan berdasarkan analisa yang tepat untuk menangani segala                   bentuk 

kontroversi yang kemungkinan akan berpengaruh merugikan bagi unit kerjanya

1. Menggunakan informasi bersifat formal atau informal saja dalam menetapkan keputusan pribadi

2. Menggunakan informasi bersifat formal atau informal saja dalam menetapkan keputusan bagi unit kerjanya

3. Menggunakan setiap informasi bersifat formal maupun informal dalam menetapkan keputusan bagi unit kerjanya

4. Menggunakan setiap informasi bersifat formal atau informal dalam menetapkan keputusan produktif bagi unit kerjanya

Skor

Note (+)

Note (-)

Total Nilai

People Handling Metode RolePlay
Case Analysis & Group 

Discussion
In Tray Meeting Facilitation

Menginspirasi, memotivasi dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan. Konsisten mengembangkan dan memelihara hubungan kerja kooperatif, mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalanm organiasi dan kelompok stakeholder, menumbuhkan komitmen, semangat tim, kebanggan dan kepercayaan

Nama Asese

A B C D A B C D A B C D A B C D

Key Behavior Deskripsi Key Action Jabatan

a Leading People
Menciptakan lingkungan yang              mendorong terjadinya kerjasama, penyelesaian masalah 

kolektif                      dan pengambilan keputusan partisipatif

1. Memotivasi anggota tim bekerjasama 

2. Memotivasi anggota tim bekerjasama mencapai sasaran kinerja 

3. Memotivasi anggota tim bekerjasama mencapai sasaran kinerja melalui penghargaan secara formal 

4. Memotivasi anggota tim bekerjasama mencapai sasaran kinerja melalui penghargaan secara formal maupun informal

Skor

Note (+)

Note (-)

b Building Trust
Membantu memperjelas tujuan, peran/ tanggung jawab anggota tim serta mampu 

mendelegasikannya kepada anggota tim

1. Mempertimbangkan salah satu, kekuatan atau kelemahan sumber daya manusia dalam suatu unit kerjanya

2. Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia dalam suatu unit kerjanya 

3. Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia dalam suatu unit kerjanya untuk menganalisa beban kerja dalam tim

4. Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia dalam suatu unit kerjanya untuk menganalisa beban kerja dan pembagian peran dan tanggung jawab setiap individu di 

dalam tim

Skor

Note (+)

Note (-)

c Coaching/ Mentoring
Bertindak sebagai mentor dan coach baik formal maupun informal bagi rekan dan  anggota unit 

kerjanya

1. Memetakan kompetensi anggotanya 

2. Memetakan kompetensi anggotanya dan mengembangkannya 

3. Memetakan kompetensi anggotanya dan Menyusun rencana pengembangannya

4. Memetakan kompetensi anggotanya dan Menyusun rencana pengembangannya yang sesuai

Skor

Note (+)

Note (-)

Total Nilai



5. BENTUK FORM

B. ONE PAGE CONCEPT

Penilai

Subyek

Dinilai


