
LEMBAR KONFIRMASI KOMPETENSI
Jabatan/Eselon :

Unit Kerja :

NO. KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI STANKOM

1 ANALISIS STRATEGI (AS)

Mengidentifikasi,menguraikan,

meghubungkan masalah-masalah

utama yang dihadapi dengan

mempertimbangkan dampak

jangka panjang organisasi.

1. Mempelajari informasi yang didapatkan

untuk mencari pemecahan masalah.

2. Melakukan evaluasi masalah secara

sistematis dan mendalam untuk membuat

pilihan-pilihan strategi.

3. Memecahkan masalah kompleks dengan

memprediksi dampak jangka panjang.

4. Menyiapkan langkah-langkah strategis

untuk mengantisipasi dampak perubahan

jangka panjang.

5. Mewujudkan langkah-langkah tindakan

strategis untuk visi dan misi organisasi.

2. BERPIKIR ANALISIS (BA)

Mengidentifikasi, menguraikan,

menghubungkan masalah-masalah

yang ada serta membuat

kesimpulan untuk mencari solusi.

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi.

2. Mengidentifikasi permasalahan sederhana.

3. Mengelompokan informasi-informasi yang

memiliki pola sama untuk mendapatkan

dasar hubungan dari permasalahan.

4. Menentukan faktor penyebab utama.

5. Menentukan solusi pemecahan masalah.

3 BERPIKIR KONSEPTUAL

(BK)

Merumuskan atau membuat

kesimpulan berupa teori, metode

atau sistematika kerja berdasarkan

informasi yang tersedia.

1. Mengumpulkan informasi untuk

mengidentifikasi masalah.

2. Menggunakan informasi untuk

mengidentifikasi masalah.

3. Mengidentifikasi pola hubungan dan

memunculkan  teori, metode atau

sistematika kerja.

4. Membuat metode pemecahan masalah yang

efektif.

5. Mengkaji metode untuk membuat teori,

metode atau sistem.



4 BERORIENTASI PADA

KUALITAS (BpK)

Melaksanakan tugas-tugas dengan

mempertimbangkan semua aspek

pekerjaan secara detil untuk

mencapai mutu yang lebih baik.

1. Melaksanakan pekerjaan  sesuai dengan

prosedur yang ditentukan.

2. Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas

didukung dengan  bahan yang benar.

3. Mengamati prosedur kerja dengan cermat

untuk mengantisipasi masalah yang timbul

dan menetapkan standar kerja.

4. Membuat standar kerja baru untuk

memperbaiki proses kerja efektif dan

efisian.

5. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk

menghindari kesalahan dengan membuat

sistem pengawasan yang lebih efektif.

5 BERORIENTASI PADA

PELAYANAN (BpP)

Memahami dan memberikan

pelayanan sesuai dengan kebutuhan

pelanggan dilingkup internal

maupun eksternal organisasi agar

tercipta kepuasan pelanggan.

1. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan

yang berlaku.

2. Memberikan pelayanan secara cepat dan

tepat sesuai kebutuhan pelanggan.

3. Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk

meningkatkan pelayanan.

4. Mengambil langkah-langkah antisipasf

untuk memprediksi perubahan kebutuhan

pelanggan.

6 FLEKSIBILITAS BERFIKIR

(FB)

Menggunakan berbagai sudut

pandang dalam menghadapi

berbagai situasi.

1. Tidak mampu menerima pandangan dari

orang lain.

2. Mengikuti alur pemikiran dari pandangan

orang lain.

3. Berupaya mandapatkan pandangan dari

berbagai pihak dalam menghadapi

perubahan situasi.

4. Menyelaraskan sudut pandang pribadi

dengan sudut pandang orang lain untuk

menghadapi berbagai situasi.

5. Merubah sudut pandang pribadi sesuai

dengan tuntutan organisasi.



7 INISIATIF (Ini)

Mengambil langkah-langkah aktif

tanpa menunggu perintah untuk

tujuan organisasi.

1. Bekerja menunggu perintah.

2. Menyelesaikan tugas rutin sesuai dengan

prosedur.

3. Melakukan langkah aktif dalam proses

penyelesaian pekerjaan.

4. Mengambil tindakan kontruktif untuk

memperbaiki situasi kerja yang tidak

kondusif.

5. Mengembangkan ide baru untuk

menyelesaikan tugas yang menantang.

8 INTEGRITAS (Int)

Bertindak sesuai dengan nilai-nilai

etika kerja dan menerapkan prinsip

nilai yang berlaku dengan

menjadikan dirinya sebagai

panutan melalui tindakan nyata.

1. Konsisten dan berpegang pada etika dan

tata nilai organisasi yang berlaku.

2. Secara terbuka menyatakan pandangan

tentang ketidaketisan (meskipun hal itu

akan merusak hubungan kerjanya).

3. Mengajak orang lain untuk membangun

kepercayaan dan bekerja sesuai dengan

etika organisasi yang berlaku.

4. Membangun pola cara kerja atau iklim kerja

yang kondusif dengan memberikan suasana

yang dapat menumbuhkembangkan saling

percaya.

5. Menjadi contoh bagi orang lain dalam

bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai

dan etika kerja.

9 KEPEMIMPINAN (Kp)

Tindakan menyakinkan,

mempengaruhi dan memotivasi

orang lain dengan tujuan agar

mereka mengikuti atau mendukung

rencana kerja unit / organisasi.

1. Memberikan penjelasan kepada tim kerja.

2. Melakukan bimbingan kepada tim kerja.

3. Pendelegasian tugas dan wewenang.

4. Pengorganisasian sumber daya yang

tersedia.

5. Membangun situasi yang kondusif.

10 KEPEMIMPINAN STRATEGIS

(KpS)

Menciptakan kondisi masa depan

1. Menjalankan program kegiatan yang sudah

ada.



organisasi dengan mempengaruhi,

menggerakkan orang lain dan

mengelola sumber daya energi.

2. Menterjemahkan visi organisasi pada

tujuan-tujuan yang dapat diukur.

3. Memahami visi organisasi untuk

diwujudkan dalam program dan kegiatan

kerja.

4. Menyelaraskan sistem, sumber daya dan

lingkungan kerja.

5. Merumuskan visi organisasi sesuai dengan

tantangan masa depan.

11 KERJA SAMA (KS)

Menyelesaikan pekerjaan secara

bersama-sama dengan menjadi

bagian dari suatu kelompok untuk

mencapai tujuan unit / organisasi.

1. Bersikap pasif dalam kelompok.

2. Mendukung tujuan dan keputusan

kelompok dengan cara menyelesaikan tugas

secara bersama.

3. Berpartisipasi dengan cara memberikan

kontribusi.

4. Membantu rekan kerja / anggota tim yang

mengalami kesulitan.

5. Aktif memberikan semangat rekan /

anggota tim untuk meningkatkan

produktivitas kelompok.

12 KOMITMEN ORGANISASI

(KtO)

Kemauan dan kerelaan untuk

menyelaraskan sikap dan perilaku

pribadi dengan mengutamakan

kepeningan organisasi dalam

rangka mewujudkan visi dan misi

organisasi.

1. Melakukan upaya penyesuaian terhadap

norma-norma organisasi.

2. Menolong rekan kerja dalam menyelesaikan

tugas.

3. Membela citra organisasi dalam

berinteraksi dengan pihak luar.

4. Proaktif melakukan hal-hal di luar

wewenang dan tanggungjawab.

5. Rela mengorbankan kepentingan pribadi

demi tercapainya tujuan/kepentingan

organisasi.

13 KOMUNIKASI (Kom)

Berkomunikasi secara efektif

melalui berbagai media dengan

pihak lain baik secara individual

1. Mendengarkan dan mamahami argumentasi

orang lain.

2. Menyampaikan informasi dengan



maupun dalam kelompok dalam

rangka meningkatkan kemajuan

kerja.

menggunakan bahasa yang mudah

dipahami.

3. Menyederhanakan informasi yang beragam

dan kompleks secara sistematis.

4. Mengakomodir berbagai pendapat untuk

mendapatkan kesimpulan terbaik.

5. Memberikan umpan balik yang

membangun dengan menggunakan metode

yang tepat.

14 MANAJEMEN WAKTU (MW)

Mengelola waktu dan prioritas

tanggung jawab sehingga tugas

pekerjaan dapat diselesaikan tepat

waktu.

1. Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada

tanpa mempertimbangkan waktu yang

disediakan.

2. Menyusun beberapa kegiatan yang akan

dilakukan dengan menentukan batas waktu

yang  telah  ditetapkan.

3. Memperkirakan jangka waktu yang

dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-

tugas dengan penuh tanggung jawab.

4. Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai

dengan batasan waktu yang diperlukan.

5. Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan

dengan target waktu yang ada.

15 MEMBANGUN HUBUNGAN

KERJA (MHK)

Menjalin, membina, menjaga, serta

mengembangkan hubungan dengan

mitra kerja untuk mencapai tujuan

organisasi.

1. Berusaha menjalin dan mempererat

hubungan dengan pihak lain.

2. Mengadakan pertemuan dengan pihak lain

dalam upaya menimbang kemungkinan

adanya kerjasama.

3. Aktif menjalin dan menjaga hubungan

formal dan informal dengan mitra kerja

untuk memfasilitasi kesepakatan.

4. Membuat kesepakatan hubungan kerjasama

dengan pihak eksternal.

5. Melaksanakan hubungan kerjasama yang

sudah disepakati untuk mencapai tujuan

organisasi.



16 MEMBANGUN HUBUNGAN

KERJASAMA STRATEGIS

(MHKS)

Membangun dan mengembangkan

hubungan kerjasama dengan

melibatkan pihak-pihak terkait dan

berdampak jangka panjang pada

kelompok, departemen dan

organisasi.

1. Mencari kesempatan untuk menjalin

hubungan kerjasama yang efektif.

2. Menjalin hubungan formal dan informal

untuk mewujudkan tujuan organisasi.

3. Mengembangkan hubungan kerjasama yang

saling menguntungkan.

4. Membuat kesepakatan kerjasama strategis

untuk kepentingan organisasi.

5. Membangun komitmen untuk menetapkan

kebijakan yang berdampak jangka panjang.

17. MENGARAHKAN/MEMBERI

KAN PERINTAH (MMP)

Memerintah dan mengarahkan

orang lain untuk melakukan

sesuatu sesuai dengan posisi dan

kewenangannya.

1. Memberikan petujuk secra rinci dan jelas

tentang tugas yang diharapkan.

2. Menentukan batasan diri dengan

memberikan ketegasan terhadap perilaku

orang lain yang kurang sesuai.

3. Meminta orang lain untuk melakukan

tugas/pekerjaan sesuai dengan posisi dan

kewenangannya.

4. Secara konsisten membandingkan antara

kinerja orang lain dengan standar yang telah

ditetapkan.

5. Menuntut kinerja yang tinggi dengan

menetapkan standar, sumber daya yang

baik, kualitas dan pengawasan yang ketat.

18 MENGELOLA KONFLIK (MK)

Mengatasi persoalan sensitif yang

terjadi pada orang lain dengan cara

menyesuaikan nilai-nilai yang

mereka pahami secara obyektif.

1. Mengklarifikasi situasi konflik dengan cara

mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber.

2. Mengupayakan semua pihak untuk bersikap

terbuka dan obyektif dengan gaya

komunikasi yang sesuai untuk

menyelesaikan konflik.

3. Memberikan beberapa alternatif solusi

dengan berbagai konsekuensinya

berdasarkan fakta dan kondisi yang berlaku.



4. Memfasilitasi solusi terbaik yang dapat

diterima semua pihak.

5. Mengantisipasi konflik lanjutan yang

mungkin timbul.

19 MENGEMBANGKAN ORANG

LAIN (MOL)

Mengatasi persoalan sensitif yang

terjadi pada orang lain dengan cara

menyesuaikan nila-nilai yang

mereka pahami secara obyektif.

1. Mengklarifikasi situasi konflik dengan cara

mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber.

2. Mengupayakan semua pihak untuk bersikap

terbuka dan obyektif dengan gaya

komunikasi yang sesuai untuk

menyelesaikan konflik.

3. Memberikan beberapa alternatif solusi

dengan berbagai konsekuensinya

berdasarkan fakta dan kondisi yang berlaku.

4. Memfasilitasi solusi terbaik yang dapat

diterima semua pihak.

5. Mengantisipasi konflik lanjutan yang

mungkin timbul.

20. NEGOSIASI (Nego)

Meyakinkan orang lain melalui

berbagai alternatif cara untuk

mendapatkan kesepakatan bersama.

1. Mengidentifikasi alternatif-alternatif untuk

kesepakatan.

2. Menjaga hubungan interpersonal agar tetap

fokus pada tujuan.

3. Memecahkan permasalahan dengancara

bertukar pikiran untuk mencari pendekatan

dan mengevaluasi secara terbuka.

4. Membangun dukungan bagi alternatif

pilihan dengan tetap memperhatikan

kepentingan pihak terkait.

5. Membuat solusi yang saling

menguntungkan sehingga dapat memenuhi

kebutuhan utama berbagai pihak.

21. PENCARIAN INFORMASI (PI)

Mengumpulkan data/informasi

yang dibutuhkan secara sistematisk

untuk menunjang kelancaran

1. Berinisiatif untuk mengumpulkan informasi

dari orang lain atau berbagai media yang

terpercaya.



pelaksanaan pekerjaan dan

pengambilan keputusan.

2. Menggali lebih dalam melalui pertanyaan

pada orang lain yang terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk

menemukan akar permasalahan.

3. Mengelola informasi yang terkumpul dalam

mempertimbangkan konsistensi data secara

sistematis.

4. Melakukan pengkajian data yang dapat

mendukung pengambilan kesimpulan

maupun penyelesaian pekerjaan.

5. Menggunakan cara kerja atau kebiasaan

sendiri melalui evaluasi dalam

pengumpulan informasi.

22 PENDELEGASIAN

WEWENANG (PW)

Melimpahkan kewenangan

pengambilan keputusan kepada

bawahan agar pelaksanaan

pekerjaan lebih efisien dan efektif.

1. Menyerahkan tugas, wewenang dan

tanggungjawab sesuai dengan jenjang

pangkat dan jabatan untuk menyelesaikan

pekerjaan.

2. Menentukan pelimpahan kewenangan

kepada bawahan yang sesuai dengan bidang

tugas/kewenangannya.

3. Mempercayai kewenangan yang diberikan

kepada bawahan untuk kelancaran tugas.

4. Memberikan bimbingan kepada bawahan

yang diserahi kewenangan apabila

menemukan kesulitan dalam pelaksanaan

tugas.

5. Memantau secara aktif pelaksanaan tugas

bawahan untuk mengetahui hasil kerja yang

didelegasikan.

23 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(PK)

Mengambil tindakan secara cepat

dan tepat dengan

mempertimbangkan dampak serta

bertanggung jawab dengan

keputusannya.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang

terjadi.

2. Mengumpulkan informasi-informasi dan

dukungan dari lingkungan dalam

pengambilan keputusan.

3. Membuat keputusan penyelesaian masalah



dengan telah mempertimbangkan

konsekuensinya.

4. Menetapkan keputusan yang dapat

mengakomodir kepentingan semua pihak.

5. Memastikan pelaksanaan keputusan dengan

mamantau hasil-hasil dan membuat

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

24 PENGATURAN KERJA (PkJ)

Menentukan sistematika

pelaksanaan pekerjaan yang efisien

dengan efektivitas waktu dan

sumber daya yang ada.

1. Mengenali tugas-tugas /pekerjaan yang

lebih penting dan kurang penting.

2. Memastikan perlengkapan yang terkait

dengan pekerjaan telah tersedia sesuai

kebutuhan.

3. Menyusun alokasi dan penggunaan waktu

yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan.

4. Mengkoordinasikan antara perencanaan

kerja orang lain dan diri sendiri untuk

menghindari masalah.

5. Memanfaatkan berbagai sumber daya yang

ada secara efektif dan efisien untuk

menyelesaikan pekerjaan.

25 PERBAIKAN TERUS-

MENERUS (PTM)

Mencari peluang untuk

meningkatkan proses, sistem dan

metode yang sudah ada untuk

mendorong keandalan, kualitas,

dan efisiensi pekerjaan.

1. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan

dan perbaikan dalam proses kerja.

2. Mengkaji proses yang ada untuk melihat

adanya perbedaan antara persyaratan yang

harus dipenuhi dan hasil yang telah

diperoleh selama ini.

3. Menemukan penyebab masalah serta

huungan antara situasi dan dampak yang

ditimbulkan.

4. Menciptakan ide-ide pemecahan masalah

untuk menemukan solusi yang paling tepat.

5. Mendororng budaya yang berorientasi pada

perbaikan terus-menerus untuk seluruh

organisasi.

26 PERENCANAAN DAN



Keterangan :

Pilihlah dengan jujur kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan diantara lima pilihan yang tersedia dengan
cara menebalkan nomor dan kalimat yang dianggap paling sesuai.

Konfirmator

(..................................................)

PENGOR-GANISASIAN (PP)

Menyusun  rencana kerja dan

tindakan dengan mengoptimalkan

sumber daya yang ada untuk

pencapaian tujuan organisasi.

1. Mengetahui jenis kegiatan berdasarkan

kebutuhan organisasi.

2. Menentukan skala prioritas kegiatan

kemudian menentukan sumber daya yang

diperlukan.

3. Memprediksi permasalahan dan menyusun

tahapan penyelesaian masalah yang timbul.

4. Menggunakan penyelesaian secara

sistematis dalam menghadapi masalah dan

membuat alternatif-alternatif untuk

meningkatkan kinerja.

5. Merumuskan tindakan jangka panjang

sesuai dengan tujuan organisasi.




