
LAMPIRAN 
 

PENGARUH KOMPETENSI, PENDIDIKAN-PELATIHAN 

(DIKLAT), DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR TERHADAP KINERJA PENGURUS GALERI 

INVESTASI SYARIAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI 

INTERVENING VARIABLE 

BIODATA RESPONDEN 
 

Asal universitas: Jurusan/Prodi: 
 

Semester: Jabatan/ Pengurus pada 

bagian: 
 

Masa tugas: jenis kelamin: 
 

Usia: No Handphone: 
 

Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling memenuhi persepsi saudara dan 

berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang telah anda pilih 

 

KOMPETENSI PENGURUS (SDM STS TS N S SS 

Pengetahuan (Knowledge)      

Saya memiliki pemahaman terhadap langkah- 

langkah dalam berinvestasi di pasar modal 

syariah 

     

Saya memahami pedoman mengenai prosedur 

dan proses dalam edukasi pasar modal syariah 

dengan baik 

     

Saya  memahami Peraturan badan otoritas jasa 

keuangan tentang pasar  modal syariah dengan 

     

 

 
67 



68 
 
 
 

baik      

Keahlian dan Kemampuan (Skill)      

Saya mampu membuat materi untuk 

mengedukasi masyarakat tentang investasi di 

pasar modal syariah 

     

Saya mampu menyusun dan menyajikan setiap 

materi agar mudah dipahami masyarakat 

dengan baik 

     

Saya memahami tentang tata cara dalam 

memulai investasi agar masyarakat tertarik 

     

Proactive/ber-inisiatif      

Saya selalu menyiapkan materi baru untuk 

calon investor 

     

Saya selalu fokus dalam melihat  peluang 

untuk kemajuan organisasi 

     

Saya ber-inisiatif dalam menjalankan tugas- 

tugas agar semua berjalan rapi sesuai 

perencanaan 

     

Perilaku (Attitude)      
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Saya memiliki interaksi dengan sistemyang 

diberikan oleh pihak bursa efek indonesia dan 

akan mempengaruhi kualitas informasi 

     

Saya selalu bekerja dengan mengedepankan 

etika dan kode etik sebagai seorang investor 

dan edukator 

     

Saya selalu menolak setiap intervensi dari 

atasan maupun pengurus lain yang dapat 

menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan 

     

Tanggung Jawab      

Saya mengerti sumber daya pendukung 

operasional yang cukup dan memiliki uraian 

peran dan fungsi yang jelas 

     

Saya telah menjalankan peran dan 

tanggungjawab yang sudah ditetapkan secara 

jelas dalam peraturanBEI dan OJK 

     

Saya memegang teguh nilai-nilai pada setiap 

peraturan dalam organisasi 

     

Pengembangan Diri      

Pembina/penanggung jawab galeri investasi      
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universitas mengikutsertakan pengurus pada 

pendidikan dan pelatihan (diklat). 

     

Pelatihan yang diajarkan dapat membangun 

pengetahuan baru 

     

Jika ada peraturan baru tentang edukasi 

maupun inovasi pada galeri investasi, 

pengurus pada bagian/bidang tertentu 

mendapat sosialisasi atau diklat 

     

Sikap      

Dalam pelaksanaan tugas diselesaikan 

secara tepat waktu dan efektif . 

     

Sebagai pengurus GIS saya memahami 

struktur organisasi pada Instansi/organisasi 

tempat sayabertugas/bekerja. 

     

sebagai edukator saya memahami segala 

materi dan tugas dalam mengedukasi 

     

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STS TS N S SS 

Untuk menjadi pelatih (educator) investasi 

syariah seseorang harus memiliki pengetahuan 

dan pengalaman praktik di bidangnya. 

     

Selama mengikuti Diklat Investasi Syariah,      
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saya mampu menyerap dan memahami materi 

pelatihan dengan baik. 

     

Pengalaman saya selama mengikuti Diklat 

Investasi Syariah menjadi bekal utama dalam 

mengedukasi calon/anggota Galeri Investasi 

Syariah (GIS). 

     

Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Investasi Syariah 

merupakan persyaratan wajib bagi pengurus 

GIS. 

     

Menurut saya, pengalaman Diklat dan ToT 

Investasi Syariah membuat saya bisa melayani 

calon investor baru dan bisa mengedukasi 

dengan baik. 

     

Menurut saya, seringnya mengikuti Diklat dan 

ToT Investasi Syariah bermanfaat untuk 

meyakinkan masyarakat tentang investasi di 

pasar modal syariah 

     

Saya percaya, bisa mengedukasi dan berbicara 

dengan orang banyak karena memiliki 

sertifikat Diklat dan ToT Investasi Syariah 

serta pengalaman praktik 

     

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) 

STS TS N S SS 

Saya pernah dengan senang hati membantu 

teman yang membutuhkan bantuan tanpa 

mengaharapkan imbalan 
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Saya pernah menggantikan rekan kerja yang 

tidak masuk/istirahat 

     

Saya bersedia untuk bekerja/bertugas lembur 

untuk membantu rekan kerja saya 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa dikenakan 

imbalan 

     

Saya merasa puas dalam hati bila pekerjaan 

saya selesai tepat pada waktunya 

     

Setiap tugas yang diberikan akan saya 

selesaikan dengan penuh tanggung jawab 

     

Saya berani mengambil resiko apapun untuk 

bertanggung jawab dan melaksanakan segala 

hasil keputusan dari rapat bersama 

     

Saya selalu terlibat dalam fungsi-fungsi 

organisasi 

     

saya pernah mengajak rekan  kerja  saya  

untuk makan siang bersama dan sharing 

mengenai kendala atau masalah yang dihadapi 

dalam menyelesaikan tugasnya 

     

Saya pernah mengingatkan teman saya agar      



73 
 
 
 

tidak lupa menyelesaikan tugasnya      

Saya tidak pernah mengeluh tentang tugas 

dan kebijakan organisasi 

     

Saya mudah beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi dalam organisasi 

     

Jika Organisasi memberlakukan kebijakan 

baru dan tidak sesuai dengan pendapat saya. 

Saya akan menyesuaikan diri dan 

melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik 

     

Saya rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diadakan organisasi tempat Saya bertugas 

     

Saya tertarik untuk mencari informasi- 

informasi penting yang dapat bermanfaat bagi 

organisasi 

     

Saya selalu mempertimbangkan hal-hal 

terbaik untuk kemajuan organisasi kedepannya 

     

Saya berkomitmen untuk selalu bertanggung 

jawab pada tugas hingga masa akhir 

kepengurusan saya 

     

 


