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ACHIEVEMENT ORIENTATION : Menetapkan standar kinerja yang tinggi dan berusaha 

untuk memenuhinya secara konsisten. Tidak pernah puas dengan unjuk kerja rata-rata 

saja.  

 

Contoh Perilaku : 

• Menetapkan sasaran kinerja yang spesifik dan menantang baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi yang lain 

• Membuat rencana tindakan serta secara terfokus dan terorganisir melaksanakan 

rencana tersebut guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan 

• Mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran 

kinerja  

• Secara terus-menerus melakukan proses perbaikan terhadap kinerja dirinya  

 

Pertanyaan : 

1. Bisakan Anda menceritakan secara detil proses penetapan sasaran kinerja untuk 

tim Anda? 

2. Bagaimana Anda bekerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan? 

Bisa dijelaskan dengan lebih rinci? 

3. Kapankah anda merasa puas dengan pekerjaan anda? Dapatkah anda 

memberikan contoh situasi dimana anda tidak dapat memenuhi target kerja? 

Apakah yang anda lakukan kemudian? 
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PERSUASIVENESS: Kemampuan untuk meyakinkan pihak lain. Mencapai sasaran dan 

merubah  pandangan orang lain dengan persuasif. 

 

Contoh Perilaku : 

• Memperlihatkan sikap bekerjasama dengan meyakinkan orang-orang bahwa 

keputusan tersebut diperlukan (daripada memaksakan keputusan). 

• Mampu menyerap esensi argumen mitra bicara dan berdasar informasi ini menyusun 

langkah antisipatif untuk meresponnya 

• Mengkaitkan benefit dari gagasan atau rekomendasi yang dusulkan dengan  

kepentingan serta minat mitra bicara 

• Memberikan arguman yang meyakinkan disertai dengan data-data pendukung yang 

relevan untuk mendukung posisi. 

 

Contoh Pertanyaan yang Relevam : 

1. Sebagai anggota staf departemen pernahkan Anda melakukan persuasi kepada 

atasan Anda? Bagaimana cara Anda membujuk atasan untuk berubah pikiran? 

Berikan contoh secara konkrit.  

2. Apa usulan terbesar yang pernah anda buat yang ditolak oleh bos atau rekan anda? 

Bisakah Anda menceritakan prosesnya secara detil? 

3. Dalam diskusi kebanyakan orang biasanya berusaha meyakinkan bahwa pemikiran 

mereka adalah benar. Bagaimana Anda dalam mengajak orang lain untuk menerima 

pandangan anda? Dapatkah anda memberikan contohnya?  
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TEAM-WORK: Ikut aktif dalam merealisasikan sasaran bersama (shared goals) – 

walaupun ketika anda tidak memperoleh keuntungan secara langsung. 

 

Contoh Perilaku : 

• Menghadapi perbedaan pandangan dengan baik -- sebagai bagian dari  team dengan 

latar yang berlainan 

• Bekerja secara kooperatif dengan anggota team yang sama atau team yang lain 

untuk menentukan tanggungjawab. 

• Membagi informasi, pemikiran, dan dukungan untuk memenuhi sasaran bersama. 

• Mendukung keputusan team meskipun apabila tidak terdapat persetujuan secara 

total. 

 

Contoh Pertanyaan:  

1. Dapatkah anda menceritakan kembali secara lengkap situasi ketika anda tidak setuju 

dengan cara team anda bekerja? Apa yang kemudian anda lakukan? 

2. Apakah anda pernah menjadi anggota dari team yang pecah karena para anggota 

tidak mungkin bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya? Bagaimana posisi Anda 

saat itu? Apakah Anda bisa menceritakannya dengan lebih detil? 

3. Bisakah Anda menceritakan tim Anda saat ini? Bagaimana anda menghadapi konflik  

/ ketidaksetujuan / kesalahpahaman dalam tim Anda ini? 
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PERENCANAAN/TINDAKAN: Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya 

yang lain untuk memenuhi target dan standar. Mengerjakan tugas sesuai dengan tepat 

waktu. 

 

Contoh Perilaku : 

• Merencanakan langkah-langkah kerja dan menentukan tenggat waktu (deadline) 

dalam proses pelaksanaan tugas/pekerjaan 

• Mengidentifikasi, memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan waktu yang 

tersedia untuk membantu menyelesaikan tugas/pekerjaan 

• Melakukan proses monitoring dan melakukan tindakan korektif, jika diperlukan, dalam 

proses pelaksanaan tugas/pekerjaan 

 

Pertanyaan:   
1. Pernakah Anda terlibat dalam pelaksanan sebuah projek atau program kerja? 

Bagaimana proses perencanaan yang Anda lakukan untuk merealisasikan program 

kerja tersebut? 

2. Tindakan apa saja yang telah Anda lakukan untuk membuat perencanaan yang 

sudah disusun terlaksana? 

3. Jelaskan hari kerja atau sepekan kerja yang normal untuk Anda. Bagaimana Anda 

merencanakan aktivitas harian anda? 
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LEADERSHIP: Menentukan target kinerja yang jelas, terukur dan menantang. Kemudian 

membimbing dan memotivasi staf untuk merealisasikannya. Mau menerima dan 

mendelegasikan tanggung jawab. Dapat bertindak tegas saat diperlukan. 

 

Contoh Perilaku : 

• Melakukan dan menstimulasi komunikasi dua arah termasuk memberikan 

feedback yang  terbuka dan berterus terang kepada pegawai/bawahan 

• Menunjukkan minat dan memberikan dukungan serta bimbingan saat diperlukan 

• Melibatkan bawahan dalam permasalahan perusahaan dan penentuan policy 

departemen 

• Mengembangkan  ide-ide untuk meningkatkan kegiatan departemen dan 

mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan 

memastikan penerimaan kelompok 

 

Pertanyaan:   
1. Apakah anda pernah memiliki bawahan yang unjuk kerjanya tidak sesuai yang 

anda inginkan? Apakah yang anda lakukan ? 

2. Apakah anda pernah  mengambil keputusan saat ada dua karyawan yang tidak 

dapat bekerja sama? Bagaimana anda membuatnya saling bekerja sama? 

3. Seberapa sering anda mengadakan meeting dengan staf anda? Bagaimana cara 

anda menyiapkan meeting terakhir? 

4. Apakah anda pernah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan? 

Bagaimana cara anda melakukannya? 

5. Apakah pernah terjadi suatu target tidak tercapai saat anda bertugas atau 

memiliki tanggung jawab sebagai leader? Apakah yang anda lakukan kemudian? 
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ANALISA PROBLEM: Mengidentifikasi problem, mengetahui informasi yang signifikan, 

mendapatkan dan mengkoordinasikan data yang relevan, mendiagnosa kemungkinan 

penyebabnya. 

 

Contoh Perilaku : 

• Melakukan perencanaan yang baik untuk memperoleh dan mengorganisasikan 

data untuk untuk tujuan diagnosa 

• Membedakan tingkat permasalahan dan mengindikasikan permasalahan utama 

• Mengantisipasi problem yang akan muncul dan menentukan skala priortitasnya  

Pertanyaan :  
1. Jelaskan  problem yang signifikan yang anda hadapai selama setahun terakhir? 

Apa langkah yang anda ambil untuk mengatasi problem tersebut? Ceritakan 

secara detil.  

2. Kadang timbul problematika yang tidak terduga. Bagaimana Anda merespon 

problem yang tidak diharapkan ini? 

3. Dapatkah anda menggambarkan dan menceritakan problem yang Anda sendiri 

tidak dapat menyelesaikannya? 

 

 


