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Strictly confidential, for internal used only, distributed to high-level management 

ASPEK PSIKOLOGIS URAIAN  

  D C B A 

Concern for Order, Quality 

and Accuracy 

Kemampuan untuk me-monitor dan mengecek pekerjaan sendiri 

dan pekerjaan orang yang terkait dengan bidangnya secara 

terus-menerus sehingga kinerja dalam perusahaan dapat 

mencapai standar yang ditentukan, teliti mengerjakan detail 

tugas, dan tepat dalam pelaksanaan perintah tugas. 

  X  

Loyalty 

Sikap mengutamakan kejujuran dalam segala tindakannya. 

Selaras antara sikap dengan perbuatan dan berkomitmen 

terhadap perusahaan dan profesi.  

Aspek ini tercermin dalam kepatuhan terhadap peraturan dan 

ketentuan yang  diberikan oleh perusahaan dan juga norma 

secara umum. 

  X  

Curiosity 

Sikap ingin tahu dan mencaritahu mengenai hal-hal yang 

penting dalam pengembangan perusahaan. Secara aktif 

berusaha untuk meningkatkan kompetensinya tanpa 

diinstruksikan, dan berusaha mencapai hasil yang lebih baik. 

Hal ini disertai oleh kreativitas untuk memberikan ide dan 

gagasan di luar kebiasaan. 

 

 
X   

Teamwork and 

Cooperation 

Kemampuan untuk bekerjasama yang dilandasi oleh sikap saling 

menghargai dan menghormati baik pada rekan kerja maupun 

pelanggan. Teamwork ini juga dapat diartikan sebagai sikap 

saling peduli dan saling memberikan saran membangun. 

 

 

 

X   

Leadership 

Keinginan untuk mengambil peran sebagai pemimpin suatu 

kelompok. Hal ini disertai dengan niat yang tulus untuk 

mendorong pengembangan diri orang lain serta kemampuan 

untuk mendelegasikan dan membimbing bawahannya. Hal ini 

disertai dengan kemampuan memonitor dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahannya. 

 

X 
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Business Awareness 

Kemampuan untuk menyadari, memahami, dan peka akan 

dampak hubungan timbal balik dari berbagai aspek aktivitas 

pekerjaan yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis 

perusahaan. 

 X   

Conceptual Thinking 

Kemampuan berpikir untuk memahami situasi atau masalah 

dengan mengidentifikasi ke dalam bagian-bagian atau membuat 

hubungan sebab akibat antar situasi. 
  X  

Achievement orientation 

Kemampuan untuk mencapai hasil terbaik berdasarkan standar 

prestasi yang  ditentukan untuk dirinya sendiri dan perusahaan 

melampaui prestasi yang lalu. Dengan upaya mengambil 

tindakan untuk menghadapi tantangan dan peluang saat ini dan 

masa mendatang,  bukan sekedar berpikir tentang suatu tindakan 

di masa mendatang tetapi telah segera berindak proaktif.   

Menetapkan target  secara maksimal secara terus menerus tidak 

mengenal lelah mengejar target dan tujuan yang terukur sebagai 

patokan keberhasilan bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

Initiative 

Kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara 

situasi yang kaitannya tidak nampak dengan jelas. Ini termasuk 

kemampuan untuk mengidentifikasi isu mendasar pada situasi 

yang rumit.  

 X  

 

 

 

 
A = ARTmazing (Baik, perlu dipertahankan) 
B = Balance (Baik, perlu ditingkatkan) 
C = need to Check (Perlu ditingkatkan kompetensinya) 
D = dARTs training, please! (Kompetensi dibawah standar yang diharapkan) 

 

Gambaran Psikologis 
ASPEK PSIKOLOGIS  
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Kecerdasan Umum Cepat mempelajari hal / materi baru dan mampu memecahkan masalah yang kompleks   X    

Berpikir Analis Mampu memecah persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat 
ditangani secara lebih mudah dengan cara yang sistematis 

 
 X    

Kemampuan 
Hitungan 

Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan analisa dan pengolahan 
angka / perhitungan 

 
 X    

Kemampuan Verbal Mampu memahami, mengolah dan menarik kesimpulan informasi yang bersifat verbal, 
mampu menyampaikan dengan jelas dan sistematis 

 
 X    

Berpikir Logis / 
Penalaran 

Mampu berpikir secara logis dan mampu menangkap suatu hubungan antar problem dan 
menyimpulkannya menjadi satu pengertian yang utuh 

 
 X    

Kemampuan 
Abstraksi 

Mampu membayangkan suatu obyek 3 dimensi, menganalisanya sehingga mampu 
berpikir secara konstruktif terhadap suatu obyek 

 
 X    

Daya Ingat Mampu berkonsentrasi dalam jangka waktu relatif lama terhadap suatu permasalahan   X    

SI
KA

P 
KE

RJ
A

 Sistematika Kerja 
Mampu mengorganisasikan tugas-tugasnya secara baik dan menggunakan sumber daya 
secara optimal 

 
  X   

Motivasi Berprestasi 
Memiliki dorongan yang kuat untuk meningkatkan prestasi, serta memiliki semangat 
kerja tinggi 

 
    X 

Integritas Memperhatikan prosedur kerja dengan baik sehingga hasil kerja sesuai standar kualitas    X   
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Daya Tahan Kerja 
Memiliki ketahanan kerja yang kuat sehingga mampu menyelesaikan tugas tepat waktu 
dengan dengan beban / tekanan pekerjaan sesuai standar 

 
  X   

Ketelitian Bekerja dengan cermat, hati-hati dan efisien    X   
Inisiatif – 
Kemandirian 

Mampu mengambil keputusan dan bertindak untuk menuntaskan tanggung jawab 
pekerjaannya tanpa pengawasan atasan 

 
X     

Kecepatan Kerja Cepat dan efektif dalam menyelesaikan tugas, bekerja dengan teratur  
 X    

KE
PR

IB
A

D
IA

N
 

Kepercayaan Diri 
Memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menangani tugas atau 
pekerjaan, yang meliputi keyakinan diri dalam menerima tantangan tugas yang 
meningkat 

 
 X     

Pengendalian Emosi / 
Kematangan 

Memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan emosi sehingga dapat tampil 
terkendali serta tidak kehilangan keseimbangan diri 

 
 X    

Kerjasama Aktif dan berpartisipasi dalam kelompok, kooperatif, peka dengan kepentingan 
kelompok, tetap produktif dalam tim kerja 

 
X     

Penyesuaian Diri Fleksibel dan mampu memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi 
dengan tuntutan (norma) lingkungan 

 
X     

Hubungan Sosial 
Senang dan mudah bergaul serta mampu memelihara hubungan dengan orang lain, 
perduli terhadap kebutuhan orang lain 

 
X     

Komitmen Organisasi 
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan perilaku dirinya dengan 
perilaku organisasional 

 
 X    

 Ket : 1 : Kurang Sekali ; 2 : Kurang ; 3 : Cukup ; 4 : Cukup Baik ; 5 : Baik ; 6 : Baik Sekali ; 
Grey area = Standar nilai jabatan ; X = hasil nilai individu 

 

DESKRIPSI PSIKOLOGIS 

POSITIVE NEED TO IMPROVE 

• Drive for Result 

Ybs mempunyai keinginan yang tinggi untuk 

mendapatkan prestasi dalam bekerja. Ia memiliki niat 

yang baik dalam bekerja serta harapan yang optimis pada 

perusahaan tempatnya bekerja, sehingga ia terdorong 

untuk selalu berupaya menghasilkan kinerja yang baik 

selama bertugas. 

 

 

• Pemikiran Konseptual 

Ybs cukup mampu mengkaji kelemahan-kelemahan yang 

timbul dalam  suatu aktivitas kerja, sehingga secara 

kognitif ia mampu memperbaiki kinerjanya dan 

perusahaan serta capable dalam memberikan usulan bagi 

pengembangan program kerja yang efektif, namun saat 

ini ia masih berorientasi pada perbaikan bagi kinerjanya 

sendiri ketika melakukan kesalahan kerja, bukan pada 

penciptaan ide-ide inovatif secara aktual dalam 

lingkungan kerjanya. 

 

• Curiousity 

Sebenarnya ia memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal 

baru dan perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, 

namun rasa ingin tahunya ini kurang diperdalam dan 

diaktualisasikan secara langsung dalam tindakan nyata, 

ia masih enggan untuk mempelajari informasi-informasi 

yang up to date secara kontinyu agar lebih bermanfaat 

bagi pengembangan skills yang dimilikinya.  

 

• Kepemimpinan 

Sebenarnya ia cukup kompeten dalam mengelola 

prioritas tugas, hanya saja ia masih kurang taktis dalam 

menghadapi situasi genting / darurat dan masih 

cenderung memasrahkan pengambilan keputusan 

penting pada orang lain yang dianggapnya lebih mampu. 

Ia perlu mempelajari teknik-teknik yang lebih tinggi 

dalam memimpin rekan kerjanya. 
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• Teamwork and Cooperation 

Ybs masih cenderung berfokus pada pemenuhan 

kebutuhan pribadinya dalam berelasi dengan orang lain, 

hal ini menjadikan ia masih kurang peka terhadap 

kebutuhan dan perasaan orang lain, ia kurang dapat 

merespon kebutuhan rekan kerjanya secara simpatik – ia 

masih perlu meningkatkan keterbukaan dan kemampuan 

beradaptasi dalam menghadapi berbagai karakter orang 

lain dalam lingkungannya. 

• Business Awareness 

Ybs masih kurang peka untuk mengidentifikasi peluang-

peluang bisnis yang ada di lingkungan, ia perlu 

meningkatkan keterbukaan terhadap masukan dari orang 

lain dan lebih tajam dalam menilai fenomena bisnis 

yang ada di sekitarnya agar lebih kompeten dalam 

memanfaatkan peluang yang muncul agar dapat 

membawa manfaat bagi kemajuan perusahaan.   
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DESCRIPTION 

Sdr. XXXX mempunyai kemampuan kognitif yang tegolong RATA-RATA / SEDANG dengan IQ = 97 (skala IST). 

Dengan kemampuan tersebut diprediksikan  ia memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan mencari solusi 

permasalahan kerja dengan tingkat kompleksitas sedang. Daya tangkap yang cukup juga mendukungnya untuk merespon 

informasi-informasi kerja baru dan mengolahnya agar dapat bermanfaat baginya dalam bekerja. Ia juga cukup mampu 

membuat perencanaan kerja secara sistematis dan menganalisa persoalan yang dihadapinya untuk dicari inti persoalannya 

sehingga ditemukan solusi yang tepat bagi persoalan tersebut. 

Terkait dengan posisi Manajer Keuangan dan Akuntansi yang sedang diampunya, ybs perlu mempelajari teknik-teknik 

kepemimpinan yang lebih asertif dan taktis sehingga dapat membawahi rekan-rekan kerjanya pada tujuan yang ingin 

dicapai dalam perusahaan secara efektif. Ia juga perlu belajar untuk lebih percaya diri dan lebih terbuka dalam 

sosialisasinya sehingga dapat mengeluarkan kompetensi diri yang sesungguhnya dalam pekerjaannya. 

Tipe kepribadian ybs adalah ISTJ (Intravert, Sensing, Thinking, Judging) yang bermakna bahwa ybs lebih suka 

mendapatkan nilai-nilai emosional yang bermakna dari hasil kerjanya, memperhatikan pendapat orang lain, cenderung 

mengandalkan penilaian faktual yang langsung dilihatnya di lapangan, dan berlandaskan aturan dalam bekerja. 

Karakter ybs ini didukung dengan cara berpikirnya yang linear (red brain), butuh banyak fakta dalam bekerja, kurang 

fleksibel ketika menghadapi hal-hal yang berada di luar aturan atau sistem kerja yang sudah ada.   

Hal yang dapat menjadi catatan pengembangan sdr. XXXXX : 

• Mengikuti kelas kepemimpinan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan secara taktis dan 

bagaimana mendelegasikan tugas kepada rekan-rekan kerjanya secara efektif. 

• Lebih terbuka terhadap kritikan dan teguran dari orang lain serta meningkatkan kesediaan untuk menjadi pendengar 

yang baik, hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berempati terhadap pelanggan. 

• Banyak mempelajari buku-buku pengembangan diri sehingga dapat mengasah karakter diri menjadi lebih percaya diri 

dan lebih berkharisma. 

• Banyak berdiskusi dengan rekan kerja dalam satu forum yang rutin diadakan dan mendukung keterbukaan pendapat 

antar karyawan sehingga mendapatkan masukan yang membangun dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. 

Saran untuk atasan dalam mendampingi sdr. XXXXX : 

• Ybs tergolong orang operasional praktis, untuk itu pemberian instruksi secara langsung, singkat dan to the point adalah 

hal yang sesuai dengan dirinya, ia juga menyukai fakta ringkas dan pertimbangan logis dalam menerima suatu 

masukan atau saran. 

• Sebenarnya  ia adalah orang yang senang menerima pujian dan berorientasi pada hasil dalam bekerja. Untuk itu 

disarankan untuk memberikan coaching session pada ybs 3-4 minggu sekali, dengan  tujuan memperlihatkan 

kepadanya kesempatan atau peluang untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik dan memberikan reinforcement atas 

prestasi kerja yang dibuatnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN : 

Dari hasil evaluasi psikologis, dapat disimpulkan bahwa catatan penting untuk Sdr. XXXXX adalah meningkatkan 

keterbukaan dalam bekerjasama dengan orang lain sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam tim kerja, ia patuh 

pada prosedur kerja namun terkadang dapat menjadi terlalu kaku dalam memegang aturan atau prosedur kerja 

tersebut sehingga perlu mempelajari strategi kerja yang adaptif sehingga handal pula dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerjanya, ia juga perlu belajar lebih peka dan empatik sehingga dapat 

memimpin berbagai karakter rekan kerjanya dengan baik.  

Untuk meningkatkan hasil kerja ybs dalam perusahaan, diharapkan ybs dapat mengikuti saran dan masukan seperti 

tertera diatas. 

 

Surabaya, 24 Maret 2017 

 Psikolog 

 

 

 

Amelia Hirawan, Psi. 
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PROFIL KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
TINGKAT KEMAHIRAN 

1 2 3 4 5 

KOMPETENSI INTI 

1. Achievement Orientation 
     

     

     

2. Teamwork and Cooperation 
     

     

     

3. Customer Orientation 
     

     

     

4. Concern for Order, Quality and Accuracy 
     

     

     

KOMPETENSI MANAGERIAL 

5. Organizational Commitment 
     

     

     

6. Develop Other 
     

      

     

7. Analytical Thinking 
     

     

     

8. Team Leadership 
     

     

     

9. Impact & Influence 
     

     

     

KOMPETENSI FUNGSIONAL 

10. Technical Expertise 
     

     

     

11. Information Seeking 
     

     

     

12. Problem Solving 
     

     

     

 
JOB FIT % 54% 

KETERANGAN  StandarKompetensiJabatan  HasilAsesmenIndividu 

 


