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“ASSESSMENT CENTER”

A

ssessment center merupakan
s e b u a h
p r o s e s
penilaian/asessemen secara
terintegrasi yang dilakukan secara
sistematis baik untuk melihat
kemampuan dan potensi kemampuan,
serta sikap yang dimiliki oleh kandidat
dengan menggunakan berbagai
simulasi, wawancara, inventori dan tes
terstandar. Di dalam proses ini akan
terlibat beberapa assessor dan berbagai
simulasi agar dapat lebih mampu
memotret kandidat dari berbagai sudut.

diakhiri dengan wawancara. Proses
wawancara yang dilakukan bukan hanya
wawancara yang bersifat mendalam,
namun wawancara keperilakuan atau
dikenal dengan Behavior Evidence
Interview (BEI), yang berusaha melacak
perilaku kandidat di masa lalu.

Di dalam pendekatan assessment center
ini, seorang kandidat akan dilihat
melalui berbagai sisi dan cara. Ibarat
sedang melakukan pemotretan, maka
satu objek foto akan dilihat dari berbagai
sudut dan posisi. Demikian pula dalam
proses assessment center ini, oleh
karenanya memakan waktu yang tidak
dapat dilakukan secara singkat, berkisar
antara 1 ½ hingga 2 hari penuh.
Kandidat selama assessment center ini
akan dihadapkan dengan berbagai
tahapan proses, mulai dari tes tertulis
(dalam bentuk inventori ataupun power
test), tes proyektif, dan berbagai macam
simulasi (in-tray, presentasi,
game/permainan kelompok) kemudian
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Kekuatan dari metode ini, selain dilakukan dengan multi
metode dan simulasi, juga harus dilakukan oleh multi
assessor. Setiap kandidat akan dinilai oleh lebih dari 2
asessor, yang kemudian pada proses konsolidasi hasil
penilaian akan dibahas dinamika munculnya nilai tersebut.
Tentu saja prinsip multi metode dan multi assessor ini dapat
meningkatkan kejelian dalam proses seleksi, dan menjamin
objektivitas dalam proses penilaiannya
Pada sisi pembuatan laporan, assessment center
menyajikan laporan yang sangat lengkap dan terintegrasi.
Laporan tidak hanya dari aspek kemampuan intelektual,
kerja dan manajerial, ketrampilan serta karakter pribadi yang
dimiliki, namun juga menguraikan bagaimana kandidat
melakukan pendekatan terhadap sebuah masalah, tipe
pengambilan keputusan, proses adaptasi, dan bagaimana
kekuatan passion/dorongan dan prioritas hidup yang ingin
dicapainya.
Bentuk hasil laporan psikologis ini disajikan dalam sebuah
exclusive booklet sehingga dapat digunakan dalam berbagai
kesempatan, lebih awet, selain tentunya mudah dibaca serta
lebih indah untuk ditampilkan.
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MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme dan desain beserta kebutuhan waktu pelaksanaan Asessement Center
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Aktivitas

Tujuan

Durasi Waktu

Hari 1 (pertama)
Untuk menengarai aspek
Tes Psikologi tertulis
intelektual, sosial, emosi,
(power test, inventory dan
manajerial skills dan pola
tes kepribadian proyektif)
kerja)

5 jam

Simulasi InTray dan LGD

Untuk menengarai
kemampuan analisis,
sistematika pikir dan kerja,
1 jam 30 menit
pengambilan keputusan,
komunikasi, negosiasi dan
stabilitas emosi

Penjelasan Personal
Strategic Planning
(selanjutnya disebut PSP)

Agar kandidat memahami
maksud setiap aspek PSP

1 jam 30 menit

Homework: penyusunan
Personal Strategic
Planning (PSP)

PSP:
Menengarai passions,
values of life, visi pribadi
dan karir, personal
branding, rencana hidup
pribadi dan untuk karir
Komunikasi tertulis dan
lisan

Dikerjakan di rumah,
diserahkan kembali kepada
Spring Up Consultant
melalui e-mail pada hari
kedua pukul 05.00 WIB
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MEKANISME PELAKSANAAN
Aktivitas

Tujuan

Durasi Waktu

Hari 2 (kedua)
BEI:
Sistematika kerja,
Presentasi dan diskusi PSP,
teamwork, daya juang,
diikuti dengan wawancara
komunikasi, performance
BEI
driven, orientasi hasil kerja,
leadership, inovasi

Tes Kesehatan Mental

Setiap kandidat selama 2
jam, selain assessor dari
Spring Up Consultant, juga
melibatkan pihak
manajemen.

1-2 Jam
Untuk menengarai aspek (Parallel dengan Presentasi
kesehatan mental kandidat dan Wawancara BEI jika
peserta lebih dari 1)

LAPORAN SU-LAC
Laporan hasil assessmen akan disajikan dalam bentuk exclusive booklet (contoh
booklet laporan terlampir). Laporan akan diserahkan pada maksimal H+14 (hari kerja)
dari selesainya proses asesmen.
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TIM ASESOR
Untuk melakukan proses Assessment Center ini akan dilaksanakan oleh tim associates
assessor yang telah bekerjasama dengan Spring Up Consultant.
Lead Assessor:
Sylvi Dewajani, M.Sc. Psikolog
Assessor:
Ÿ

Henry Arkan Wahyudi, Psikolog

Ÿ

Juli Agustina, S.Psi, M.Psi.

Ÿ

Prihatini Purwanti, Psikolog

Ÿ

M. Rizki Reynaldi, S.Psi, M.Psi.

INVESTASI*
Biaya Leadership Asessmen Center (SU-LAC):
Level

Biaya (per kandidat)

C-Level / Direktur

Rp. 8.000.000,-

General Manager / Ka. Divisi

Rp. 6.500.000,-

Manager / Ka. Bagian

Rp. 5.000.000,-

Junior Manager / Ka. Sie

Rp. 3.500.000,-

*)tidak termasuk pajak dan biaya akomodasi/tempat;
untuk pelaksanaan di luar DIY minimal peserta 5 orang.
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PROFIL SPRING UP CONSULTANT
Spring Up Consultant didirikan dengan
badan hukum PT. Cahaya Puspa Bangsa
yang disahkan dengan Akta Notaris No.
120 tanggal 25 Juli 2013 oleh Notaris
Bp. Said Noorrachman, SH. Visi yang
selalu dipegang teguh adalah: Menjadi
lembaga konsultan yang terkemuka
dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia
terutama di bidang peningkatan
kualitas manusia dan pendidikan pada
tahun 2020.”
Filosofi utama yang dipegang oleh
Spring Up consultant adalah
“Enlightening – Inspiring – Breaking
through" dimana dari filosofi yang
selalu merupakan akar berpikir insan
yang bekerja di Spring Up Consultant,
diharapkan selalu muncul program
yang mampu memberikan makna
p e n i n g kat a n k u a l i t a s d a n t e r u s
melakukan inovasi di bidang bisnis
yang kami tekuni.
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Bisnis yang kami jalankan melalui
filosofi ini selalu kami kembangkan
secara Tailor Made, sesuai dengan
kebutuhan setiap klien (client's specific
s i t u at i o n a p p ro ac h ) , m e l a k u ka n
keluwesan proses namun selalu teguh
dalam memegang target dan misi
program yang disepakati.
Dalam menjalankan misi, Spring Up
Consultant akan senantiasa
berlandaskan pada nilai-nilai (value
proposition), yaitu:
1. Focus on doing the right things right
2. Listening
3. Caring; dan
4. Breaking through
Keempat nilai penting ini selain
tertuang di dalam logo Spring Up
Consultant, juga terlacak di dalam
setiap aktivitas yang kami jalani.
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REKAM JEJAK
SPRING UP CONSULTANT
Spring Up Consultant telah memiliki kematangan dalam melaksanakan baik
assessment maupun pengembangan SDM. Pada usia yang akan memasuki tahun
kelima ini, Spring Up telah banyak dipecaya oleh berbagai lembaga yang tidak hanya
berskala lingkup wilayah Yogyakarta, dimana Spring Up berada namun juga telah
melayani di berbagai perusahaan di Indonesia.
Di bawah ini adalah beberapa daftar klien yang pernah mendapatkan layanan dari
Spring Up Consultant, berdasarkan pengelompokan bisnis yang ada pada lembaga
kami.

Spring UP Assessment
þ Calon Direktur BPR Artha Sumber Arum Yogyakarta
þ Pemangku Jabatan Puncak (PJP), Management Trainee dan kenaikan pangkat regular
di PTPN IX, Jawa Tengah hingga sekarang
þ Calon Dosen Sekolah Vokasi UGM semenjak 2015 hingga sekarang
þ Potensial Review Mahasiswa baru MM UGM semenjak 2016 hingga sekarang
þ Calon dosen Universitas Amikom Yogyakarta semenjak 2017 hingga sekarang
þ Calon mahasiswa pascasarjana Magister Agribisnis UPN Veteran Yogyakarta,
semenjak 2016 hingga sekarang
þ Calon manajer dan staf PD BPR Bank Jogja dari 2017 hingga sekarang
þ Calon staf dan manajer Mandiri Tunas Finance, semenjak 2016 hingga sekarang
þ Calon staf PT Romindo Primavetcom (2016 – sekarang)
þ Calon Management Trainee Dai Nippon Printing Indonesia (DNPI)
þ Calon manajer dan staf Indominco Mandiri Indonesia
þ Calon dosen dan karyawan IST Akprind Yogyakarta
þ Calon dosen dan karyawan STIKES Guna Bangsa
þ Calon dosen dan karyawan AKBID Ummi Khasanah
þ Calon staf Indomobil Group
þ Calon staf dan Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa
þ Calon kepala sekolah Yayasan Asram, Sekolah Al Azhar Yogyakarta
þ Program profesi Kedokteran Gigi UMY
þ Potential Review Manajer dan Staf BPRS Sukowati Sragen
þ Dll
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Spring UP Biz
þ Pengembangan Human Resource Management untuk Universitas AMIKOM

Yogyakarta
þ Pengembangan Pengelolaan SDM pada Yayasan Asram dan lingkup sekolah (Job

Analysis, SOP, KPI, dan ISO 9001:2015)
þ Pengembangan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari posisi Tim Reaksi

Cepat, Pusdalops dan Pengelola Gudang, BPBD Kabupaten Sleman.
þ Pengembangan Change Management Office Bank Kalsel
þ Pengembangan Integrated Talent Management System (iTMS) di PTPN IX Jawa

Tengah
þ Pengembangan Balance score card Pringsewu Resto
þ Pengembangan Balance score card dan KPI Toko Bata cabang Yogyakarta
þ Pengembangan KPI dan Balance Scorecard Toko Cat Warna Abadi
þ Program Corporate Performance Maturity Diagnosis, PT Citra Kedaton
þ Program Manager Capacity Building, pendampingan calon direktur PD BPR Bank

Jogja
þ dll

Spring UP Smart
þ Pengembangan kurikulum dan rancangan pembelajaran di Fakultas Psikologi

Universitas Negeri Makassar
þ Pelatihan kurikulum berbasis SN DIKTI pada prodi Pendidikan Bahasa Inggris,

Hukum, Manajemen, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Universitas Islam Indonesia
þ Pelatihan kurikulum berbasis SN DIKTI di Universitas Warmadewa, Denpasar Bali
þ Pelatihan kurikulum berbasis SN DIKTI di Universitas Amikom Yogyakarta
þ Pelatihan Academic and Personal Enterprise Planning bagi Mahasiswa Sekolah

Vokasi UGM
þ Pelatihan Pengembangan Kurikulum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta
þ Dll
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Spring UP Action
þ Pelatihan Transformational and Servant Leadership untuk manajer Asuransi MSIG
þ Pelatihan Quantum Learning MAN 1 Yogyakarta
þ Pelatihan Parenting Hebat di era Digital, GOW Kabupaten Lombok Tengah
þ Pelatihan Maximazing your Child's Potential, Jogja Montessory School
þ Outbound training workshop untuk meningkatkan Leadership dan Daya Juang

pengurus BEM Sekolah Vokasi UGM
þ Outbound training untuk teambuilding dan trust staf Kependidikan Jurusan Kimia,

Fakultas MIPA UGM
þ Outbound training for teambuilding, untuk Sales Team Distributor Samsung

Indonesia
þ Outbound training untuk peningkatan budaya kerja, Balai Inseminasi Buatan,

Kementrian Pertanian
þ Pelatihan Personal Strategic Planning (PSP) untuk mahasiswa baru di lingkungan

Sekolah Vokasi UGM
þ Pelatihan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja untuk calon wisudawan dan wisudawati

STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
þ Pelatihan peningkatan Profesionalisme kerja pada staf Kependidikan Fakultas

Kedokteran Umum UGM
þ Pelatihan Coach and Counseling skills for manager di PTPN IX Jawa Tengah
þ Pelatihan Pembekalan peserta Pimnas 2015 Universitas Negeri Yogyakarta
þ Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja untuk Tenaga Kesehatan Dinas

Kesehatan Kota Yogyakarta
þ Pelatihan Membangun keterampilan komunikasi anak untuk orang tua siswa TK Citra

Tiara
þ Pelatihan Service Excellent karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero), bandara

Adisutjipto Yogyakarta
þ Outbound Excellent Team for Great Performance Badan Pusat Statistik Daerah

Istimewa Yogyakarta
þ Outdoor Activity Dies Natalis Fakultas Kedokteran Gigi UGM ke-67 dan RSGM Prof.

Soedomo ke-9
þ Pelatihan Training Evaluation Pusdiklat Petrokimia Gresik.
þ Outbound, Pelatihan dan Assessment Center KDGI (Kolegium Dokter Gigi

Indonesia): 3 in 1 Enlightening Professionalism
þ Pelatihan Trustworthy: Building Sustainable High Performance Employee

(Character Building) berbasis psikodrama dan outbond LPMP Banten
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Spring UP Caring
þ Sampai saat ini telah menangani lebih dari 450 orang klien

pribadi dari permasalahan tumbuh kembang anak, mental
health issues, hingga rumah tangga
þ Melakukan personal coaching untuk mengembangkan

Personal Strategic Planning (PSP) pada lebih dari 15 klien
pribadi semenjak Mei 2018 ini
þ Bekerjasama dengan International Organization for

Migration (IOM) untuk menangani para imigran yang
memiliki masalah psikologis di wilayah Yogyakarta
þ Berkerjasama dengan Save the Children untuk menangani

beberapa kasus anak yang mengalami masalah tumbuh
kembang
þ Bekerjasama dengan SLB Islam Qothrunnada untuk

menangani masalah tumbuh kembang anak
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PENUTUP
Demikian penawaran kerjasama ini kami sampaikan, besar harapan kami dapat
terlaksana dan menjadi hubungan kerjasama yang baik serta dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya, khususnya dalam asesmen calon pimpinan dan manager
melalui program Assessment Center serta program pengembangan SDM secara
umum. Atas perhatian dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Desember 2018
Spring Up Consultant

Kristianto Wisnuaji
Direktur

www.springup.co.id
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KONTAK
Jl. Kaliwaru Raya (Soropadan) No. 87-C,

(0274) 523 632
0857 4025 6486 (WA)

Gejayan, Condong Catur,

marketing@springup.co.id

Spring UP Consultant

Depok, Sleman
D. I. Yogyakarta 55283

www.springup.co.id

LEADERSHIP ASSESSMENT REPORT
_____Confidential Materials_____

Nama

Tempat/Tanggal Lahir
Usia
Pendidikan
Psikolog
Tanggal Asesmen

:
:
:
:
:
:

NAMA PESERTA
Jakarta, 1 Januari 1900
00 Tahun
S0
Sylvi Dewajani, Psikolog
Februari 2018

Sa

mp

le

Spring UP Leadership Assessment Center (SU-LAC ) merupakan program yang
dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan seseorang yang
dianalisis melalui aspek-aspek Psikologis. Dengan program ini, perusahaan dapat
memperoleh gambaran kompetensi dan profil psikologis yang jelas serta aktual
mengenai para Calon Kepala seksi baik dari sisi personality , profesionalisme,
maupun kesesuaian antara calon dengan spesifikasi jabatannya (job suitability
levels ).
SU-LAC menggunakan metode:
 Projective & Inventory Test
 In Tray & Roleplay Simulation
 Personal Strategic Plan
 In-Depth & Behavioural Interview
Metode tersebut memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang menjadi
penilaian antara lain Aspek Intelektual, Sosial, Emosi, Manajerial, Gaya dan Arah
kerja, Personal Strategic Planning dan Kesehatan Mental.
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PSYCHOGRAM
NAMA PESERTA

SUBJECT'S SCORE*

Ketekunan dan persitensi

Kecerdasan Umum
7

Daya juang kerja

Req SCORE*

Penalaran

Sistematika pikir

6

Motivasi berprestasi

Analisis

5

le

4
Kepercayaan diri

Penalaran
Numerik/matematis

3

Berpikir alternatif/
kreatifitas

2

mp

Daya tahan stress

1

stabilias emosi

Sa

Orientasi dan ketaatan
pada aturan

kepekaan sosial

0

komunikasi interpersonal

Negosiasi

komunikasi massa

Networking skills

orientasi sosial

ketegasan pengampilan
keputusan
leadership

integritas

Penyesuaian Diri
Kerjasama dalam
kelompok

NAMA
JENIS KELAMIN
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
PENDIDIKAN
POSISI YANG DILAMAR

ASPEK

NAMA PESERTA
Laki-laki
Jakarta, 1 Januari 1900
S0
Kepala Seksi
SKOR
KANDIDAT

DESKRIPSI ASPEK

SKOR
IDEAL

KETERANGAN

ASPEK INTELEKTUAL

4

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

4

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

6

5

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

5

4

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Kecerdasan
Umum

kemampuan untuk mengembangkan
penyelesaian masalah secara umum dengan
menggunakan kekuatan intelektualnya

Penalaran

kemampuan untuk memandang
permasalahan secara logis sebab akibat
sebuah kejadian

6

Sistematika pikir

kemampuan untuk membuat prakiraan dan
mendesain tujuan berdasarkan prakiraan
tersebut, serta mewujudkannya dalam
aktivitas yang nyata

4

mp

le

7

ketajaman dalam menguraikan permasalahan

Penalaran
Numerik

kemampuan untuk menyelesaikan berbagai
fungsi dan permasalahan matematis, serta
kemampuan untuk bekerja dengan angka

Sa

Analisis

kemampuan untuk mengembangkan
berbagai solusi secara luwes dan penuh
Berpikir alternatif/
alternatif, melihat berbagai kemungkinan
kreatifitas
penyelesaian masalah dari berbagai
kesempatan
ASPEK SOSIAL

Kepekaan Sosial

mampu menangkap kondisi/situasi dan
kebutuhan dari lingkungan sosial di
sekitarnya

6

5

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

Komunikasi
Interpersonal

menyampaikan dan menerima pesan dengan
jelas dan mudah dipahami orang lain

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Komunikasi
massa

menyampaikan ide dan gagasan pada
khalayak yang mampu mempengaruhi pola
pikir oang yang mendengarkannya

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Orientasi Sosial

Kemauan untuk dapat memberikan bantuan
dan layanan pada lingkungan sosial di
sekitarnya

5

5

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

Penyesuaian Diri

kemampuan untuk mengelola perubahan
yang dihadapi

4

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

5

Kerjasama dalam
kelompok

kemauan untuk mendorong dan memajukan
kinerja anggota kelompok kerjanya

4

4

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

Integritas

memiliki kesesuaian antara apa yang
dirasakan, diucapkan dan dilakukan, tidak
melakukan pelanggaran etika ataupun moral

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Kepemimpinan

memiliki kemampuan untuk mendelagasikan,
mengelola dan mengontrol sumber daya yang
ada untuk mencapai tujuan, serta berperan
sebagai dinamisator dari anggota kelompok
kerjanya

5

5

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

Ketegasan dalam
mengambil
keputusan

memiliki keyakinan dalam menetapkan salah
satu alternatif pemecahan masalah

5

5

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

Networking skills

kemampuan membangun komunikasi bisnis
dengan rekan/kolega dalam usaha
optimalisasi ketercapaian tujuan organisasi

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Kemampuan
negosiasi

kemampuan untuk meyakinkan dan
mempertahankan ide pada orang lain agar
dapat diterima dan dilaksanakan

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Kepatuhan dan
Ketaatan

kemauan untuk menghargai, tunduk dan
mengikuti aturan serta prosedur kerja

5

5

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

3

4

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

kemampuan untuk tetap mempertahankan
Daya tahan stress kerja saat menghadapi tekanan kerja yang
secara intensif mempengaruhi emosi

3

4

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

memiliki keyakinan akan potensi diri dan
mampu mengekspresikannya secara tepat

5

5

memenuhi kemampuan yang
diharapkan

le

MANAGERIAL SKILLS

kemampuan untuk mengelola rasa sedih dan
marah, serta tekanan dalam diri agar tidak
meledak

Sa

Stabilitas emosi

mp

ASPEK EMOSIONAL

Kepercayaan diri

ASPEK GAYA DAN ARAH KERJA
Motivasi
berprestasi

kemauan untuk selalu menyelesaikan dan
mencapai hasil serta kinerja terbaik

6

5

di atas kemampuan yang diharapkan
sehingga dapat bekerja optimal pada
aspek ini dan merupakan kekuatan
dirinya

Daya tahan kerja

kekuatan untuk menghadapi stress dan
tantangan dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan tanpa mengurangi kualitas kerja

3

5

di bawah kemampuan yang diharapkan

Ketekunan &
Persistensi

bekerja tanpa henti dan tidak mudah
menyerah dalam menghadapi kesulitan

3

4

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Sistematika kerja

kemampuan untuk bekerja secara terstruktur
dan terencana, sehingga pekerjaan menjadi
efektif dan efisien

4

5

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

Semangat kerja

menunjukkan rasa senang dan gairah dalam
mengerjakan tugas dan pekerjaannya

3

4

sedikit di bawah kemampuan yang
diharapkan

ARAH PERILAKU
diagram yang menunjukkan area yang dominan pada diri Sdr. NAMA PESERTA
DOMINAN

D

P

Motivasi
Pada hasil kerja,
Mengontrol orang lain

Hal yang dihindari
Ditolak, tidak didukung

Hal yang dihindari
kehilangan kontrol

Kekuatan
Suka berinteraksi dengan berbagai tipe orang;
suka mengekspresikan perasaan pada orang
lain; cepat beradaptasi terhadap ide-ide baru
dan perubahan; membangun interaksi positif
dalam situasi yang sulit

le

Kekuatan
Gerak cepat, menyukai aktivitas baru,
perubahan dan bervariasi; cepat bertindak;
suka tantangan dan kompetisi; antusias untuk
mencapai target; mengarahkan; mengatasi
masalah dengan pendekatan ’action oriented’
(berorientasi pada aktivitas)

KETEKUNAN
Motivasi
Mendapat penugasan, Akurasi

K

mp

T

Hal yang dihindari
Kritik atas performa, kinerja
berada di bawah standar

Sa

MEMPENGARUHI
Motivasi
Pengakuan, Partisipasi

Kekuatan
Suka
menganalisa
situasi/masalah;
memandang
penting
suatu
masalah;
mementingkan akurasi, kualitas dan ketelitian;
menggunakan
pendekatan
sistematik
terhadap situasi/aktivitas dalam berhubungan
dengan orang lain; mengatasi konflik dengan
tidak langsung

KETEGUHAN PENDIRIAN
Motivasi
Rasa aman, Keteraturan
Hal yang dihindari
Perubahan mendadak,
kehilangan rasa aman

Kekuatan
Menerima ide-ide orang lain; kooperatif untuk
mencapai hasil; bersedia meningkatkan diri
agar memenuhi keinginan orang lain;
mencoba menciptakan lingkungan kerja yang
stabil dan pasti

MODEL PENYESUAIAN DIRI
Diagram di bawah ini memperlihatkan bagaimana Sdr. NAMA PESERTA berhubungan dengan orang lain/lingkungan.

FOKUS
Tugas/Tujuan

Relasi

D

T

P

K

Sdr. NAMA PESERTA ambisi sangat kuat, ingin selalu berprestasi dan meraih yang terbaik dan kurang peduli pada apa yang terjadi pada
rekan kerjanya

le

MODEL INFORMASI

P

D

mp

Umum

Spesifik/Khusus

K

T

Sa

Sdr. template laporan SULAC GM pada dasarnya memang kurang peduli terhadap data, YBS sering tergesa-gesa membuat keputusan,
kalau toh melihat data, lebih kepada data yang bersifat detil dan faktual

INTERAKSI SOSIAL

Ramah & Percaya Diri

P

D

Tertutup

K

T

Sdr. template laporan SULAC GM Sebetulnya kepercayaan dirinya cukup memadai, terutama saat tampil memimpin kelompok kerjanya.
Namun jika dikaitkan dengan prestasi, YBS sering kemudian merasa kurang percaya diri

REAKSI TERHADAP PERUBAHAN
Cepat dan luwes

D

Lambat dan cenderung Resisten

P

T

K

Sdr. template laporan SULAC GM Suka pada tantangan, terutama tantangan yang dapat memberikannya kesempatan untuk menunjukkan
kemampuan diri, namun kurang suka pada perubahan yang terjadi secara mendadak dan besar

PERILAKU MANAJERIAL
Gambaran perilaku manajerial Sdr. NAMA PESERTA

KEPEMIMPINAN
sosok yang sangat tegas, di dalam memimpin sebuah kelompok sangat percaya diri untuk
mengatur dan mengarahkan orang lain. Walaupun belum pernah teruji saat bekerja, namun
selama kegiatan di kampus YBS cukup sering menjadi pemimpin. Model kepemimpinannya
cenderung otoriter dan kurang mempercayai orang lain Dari tes potensi yang dilakukan,
memang menunjukkan pola pengambilan keputusan yang cepat, walaupun sering tergesagesa dan kurang didasari oleh data yang lengkap terlebih dahulu. Enggan menggali data dari
anak buah dan orang lain, terlalu cepat dalam membuat keputusan

PENGELOLAAN KONFLIK

mp

STRESS MANAGEMENT

le

Pada saat terjadi konflik, YBS memilih untuk menghentikan sejenak proses yang sedang
berlangsung dan fokus pada akar penyebab konflik. Setelah memperoleh akar
permasalahannya, YBS akan berusaha menyelesaikannya berdasarkan analisis yang tajam.
Sifat pengelolaan konfliknya lebih pada model fungsional, kurang menggunakan sisi
pemahaman secara humanis dari setiap pelaku konflik, sehingga untuk konflik manajerial akan
sangat manjur, namun menjadi kurang efektif saat bertemu dengan konflik interpersonal
bermuatan emosi

Sa

di dalam mengelola tekanan kerja, kurang baik. YBS mudah kehilangan semangat dan daya
juang dalam mengerjakan tugas yang sulit. Demikian pula di dalam hal eksrepsi emosi, YBS
sering mengalami permasalahan. Kurang mampu menjaga ledakan ekspresi emosinya,
sehingga sering membuatnya terjebak di dalam sebuah potensi konflik. Stabilitas emosi juga
kurang mampu dijaga, sehingga justru saat marah semangat dan kualitas kerjanya menurun

MODEL PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM SOLVING)
Di dalam menyelesaikan masalah, YBS memiliki keberanian untuk berbeda dengan orang lain.
Lebih suka melakukan uji coba dengan model solusi baru, daripada terpaku pada kebiasaan
lama. YBS juga mendekati masalah melalui proses pengumpulan informasi yang berasal dari
berbagai sumber yang berpengaruh dalam munculnya masalah tersebut. Namun, sayangnya
di dalam menyampaikan solusi pada rekan atau anggota kurang dilakukan secara meyakinkan
dan menarik, sehingga sering kurang diminati oleh orang lain

MODEL PENANGANAN KOMPLAIN
di dalam menangani keluhan, baik dari staf secara internal maupun konsumen pada umumnya
bersifat sangat fungsional. Menggunakan model Problem Focused dengan menekankan pada
penyelesaian masalah, namun sering melupakan sisi emosi dari orang yang memberikan
komplain, sehingga kurang memberikan kepuasaan yang optimal

TIPE PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ISTJ
7
Extraversion 40
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60 Introversion
30 Intuition

Thinking 65

35 Feeling

Judging 55

45 Perceiving

le

Sensing 70

KETERANGAN

Extraversion Suka mendiskusikan sebelum bertindak, merespon dengan

Sa

mp

penuh semangat, memulai dari informasi/data eksternal,
mempertimbangkan dampak keputusan pada lingkungan,
berbagi pikiran dan ide dengan orang lain secara bebas

Sensing Lebih mempertimbangkan realita, lebih suka data konkrit,
melihat fakta dan detail permasalahan, menghargai
pengalaman terdahulu, fokus pada masa kini,
mempertimbangkan urutan informasi

Thinking Memerlukan penjelasan detail, menyukai hal-hal logis, menguji
berbagai konsekuensi dari setiap prinsip, mementingkan
keadilan, merespon secara objektif, menyukai tantangan

Judging Membuat keputusan secara cepat, berharap selalu membuat
kemajuan/peningkatan, suka keterbukaan, menunjukkan
komitmen terhadap keputusan yang diambil bersama, merasa
kurang nyaman jika belum diperoleh sebuah keputusan, dan
lebih menyukai kepastian

Memikirkan sebelum bertindak, merespon dengan cara Introversion
terukur, memulai dari data/informasi internal,menggali
lebih dalam, mempertimbangkan dampak pada diri
terlebih dahulu, berhati-hati dalam berbagi perasaan
dan pikiran
Mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat Intuition
terjadi, menekankan pada data konseptual,
memperhatikan makna dan hubungan, lebih
menghargai keterbaruan, mengantisipasi masa depan,
sering loncat dari ide ke ide
Menyukai motivasi, memulai sesuatu dari Feeling
'nilai/maknanya", menguji semua konsekuensi dari
hubungan interpersonal, menyukai perhatian, penuh
penerimaan
Sering menunda keputusan, memerlukan waktu lebih Perceiving
lama dalam membuat keputusan, menyukai informasi
baru, selalu terbuka untuk perubahan, merasa tidak
nyaman saat menolak pilihan, fleksibel

TIPE PENGAMBILAN KEPUTUSAN

continued……

Sdr. NAMA PESERTA

di dalam membuat keputusan sering terjebak dalam ketergesa-gesaan, sehingga kurang
mempertimbangkan beberapa aspek terutama kurang mau untuk menggali data dari orang lain.
Kurang suka mencari dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan.
Hal ini sebetulnya lebih banyak dipengaruhi karena sense of crisis yang sangat tinggi, sehingga YBS
cenderung sering ingin berbuat cepat

Kekuatan Pengambilan Keputusan:

le

kekuatan pengambilan keputusannya adalah cepat, dan membuat orang lain berkesan tegas,
karena pembawaannya yang cenderung nampak keras. Keputusan ini kemudian banyak digunakan
oleh orang lain, walaupun terkadang kurang melalui proses pertimbangan yang luas dari berbagai
aspek

mp

Kelemahan Pengambilan Keputusan:

Sa

karena ingin membuat keputusan cepat, YBS sering kurang mau untuk mengumpulkan informasi
yang mendasari pembuatan keputusan tersebut dari berbagai pihak. Cenderung asal cepat selesai,
sehingga kualitas keputusannya sering kurang memadai

PERSONAL STRATEGIC PLANNING
NILAI HIDUP, PASSIONS
Salah satu faktor yang telah tertanam di dalam diri YBS adalah nilai untuk selalu memperjuangkan kebutuhan
dan kepentingan masyarakat. Dorongan yagn selalu muncul di dalam diri adalah berperan untuk masyarakat.
Baginya lingkungan sosial adalah hal yang paling penting di dalam hidupnya. Walaupun tidak bernilai secara
materiil, namun jika sebuah pekerjaan mengandung kesempatan untuk dapat berkiprah dan diakui oleh
masyarakat, maka akan dilakukannya dengan sangat semangat.

PRIORITAS DAN IMPIAN PRIBADI

mp

le

salah satu faktor yang selalu menjadi daya tarik di dalam hidupnya adalah impian untuk memiliki sebuah
lembaga sociopreneurship, yang dapat memadukan hasrat inovasi dan keinginan untuk selalu menolong dan
berkontribusi pada masyarakat. Impian ini mampu dituliskan dalam perencanaan dan telah teruji melalui
rekam jejak beberapa aktivitas yang telah ditekuni selama ini. Dapat dikatakan bahwa visi pribadi ini memang
telah lama menjadi impiannya yang mengarahkan aktivitasnya selama ini.

PERENCANAAN STRATEGIS

Sa

di dalam mengembangkan perencanaan jangka pendek (1 tahun) tampak sangat selaras dengan impian dan
feasible untuk dicapai. Indikator yang dipasang juga telah menunjukkan nilai objektif dari aktivitas yang
dipilih. Namun pada rencana jangka panjang (10 tahun) tampaknya sangat berbeda dengan track program
jangka menengah dan pendek, bahkan terkesan menjauhi visi pribadi maupun visi kebangsaan. Ada baiknya
YBS kembali merenungkan rencana yang dipasang pada jangka panjang, berikut indikator keberhasilannya.
Selain itu, YBS juga nampak kurang memanfaatkan sisi oppportunities (kesempatan) dalam analisis SWOT
yang telah dilakukan.
Saran Pengembangan
melakukan review dan refleksi ulang pada pengembangan perencanaan jangka panjang, menilik diri
akan kekurangan yang ada, pada sisi persistensi, sehingga perlu sebuah strategi yang lebih bertahap
agar tidak mudah bosan dan patah semangat di tengah proses

ANALISIS KESESUAIAN KERJA
Sebagai rangkuman dari keseluruhan seleksi, di bawah ini terdapat grafik analisis kesesuaian
kerja. Pada kesempatan ini, seorang Calon Kepala Seksi ditinjau dengan menggunakan lima
(5) aspek penting dalam kerja, yaitu:

ASPEK INTELEKTUAL

110

ASPEK SOSIAL

95

ASPEK MANAJERIAL

92
GAYA DAN ARAH KERJA

ASPEK EMOSIONAL

KESIMPULAN AKHIR

le

83

85

Sa

mp

Sdr. NAMA PESERTA sosok yang memiliki kecerdasan tinggi, dengan daya analisis dan sistematika
pikirnya sangat baik, sehingga saat menemui masalah yang rumit, mampu untuk menguraikannya
menjadi lebih ringan dan mudah. Kreatif dan berani membuat solusi yang berbeda dengan orang lain,
sehingga hasil pikirnya selalu menarik dan solutif. Peka akan apa yang terjadi di sekelilingnya dan
selalu siap menyediakan diri untuk membantu dan mengembangkan masyarakat di sekelilingnya.
Luwes di dalam membawakan diri, sehingga membuatnya mudah dalam membangun jejaring sosial
maupun kerja. Berwibawa dan memberikan kesan penuh kepercayaan diri saat harus berkomunikasi
baik secara interpersonal maupun di muka publik. Pandai dalam mengolah kata dan menarik
perhatian orang lain melalui apa yang disampaikannya. Keinginannya untuk berkembang sangat
tinggi, ingin selalu meraih prestasi dan mencapai hasil terbaik. Namun sayangnya kurang dibarengi
dengan daya juang dan ketahanan terhadap stress secara memadai. Cenderung menurunkan kualitas
kerja dan semangat kerjanya saat menghadapi tekanan, sehingga memerlukan beberapa saat untuk
mengelola emosi dan perasaan. Semangat kerjanya masih kurang stabil dan mudah berubah.
Memerlukan dukungan dan support dari orang lain untuk dapat bangkit dari kondisi tekanan yang
dihadapi. Baginya lingkungan sosial adalah sumber energi psikologisnya. Daya juang kerjanya kurang,
di dalam bekerja lebih cenderung semangat di saat awal, namun kurang mampu menjaga
persistensinya hingga akhir. Memerlukan orang lain untuk dapat mendorong dan menyemangati.
Berdasarkan hasil asessmen, YBS DAPAT DIREKOMENDASIKAN sebagai Kepala Seksi.
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