
 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ....TAHUN..... 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur 

sipil negara berbasis sistem merit di lingkungan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menyusun standar 

kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

b. bahwa standar kompetensi jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan 

berdasarkan nilai dasar, moto, dan tagline Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322); 

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian 

Tahun 2013 Nomor 11); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Standard Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Infonesia Tahun 2017 

Nomor 1907); 

5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA. 

 



  BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN LIPI 

adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara 

di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

dalam melaksanakan tugas jabatan.  

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan.  

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

6. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN 

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 



membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 

agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur, atau kondisi kecacatan.  

7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi.  

9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, 

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan Jabatan.  

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.  

11. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun 

secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang 

mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.  

12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan 

atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok 

yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 

13. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang 

meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, 

deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.  

14. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 



15. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan LIPI. 

 

Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penyusunan Standar Kompetensi ASN LIPI. 

 

Pasal 3 

Standar Kompetensi ASN LIPI bertujuan untuk: 

a. menyelenggarakan manajemen ASN berdasarkan Sistem 

Merit; 

b. menerapkan standar kompetensi ASN berdasarkan nilai 

dasar, moto, dan tagline LIPI; dan 

c. mengembangan kompetensi jabatan ASN secara 

berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

Standar Kompetensi ASN LIPI dilaksanakan berdasarkan 

prinsip: 

a. terencana; 

b. sistematis; 

c. transparan; 

d. obyektif; dan 

e. berkelanjutan. 

 

BAB II 

NILAI DASAR, MOTO dan TAGLINE LIPI 

 

Pasal 5 

(1) Nilai dasar LIPI adalah Integritas Ilmiah. 

(2) Integritas Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. jiwa nasionalisme atau semangat kebangsaan; 

b. kebanggaan dan rasa memiliki pada LIPI; 

c. menjunjung tinggi etika profesi; 

d. mengambil tindakan berdasarkan data akurat; 

e. menghasilkan kebaruan; 

f. menjadi pribadi unggul dan kompetitif; 



g. bertanggung jawab; 

h. disiplin; 

i. jujur dan adil; 

j. mengutamakan kerja sama 

k. menjunjung semangat kebersamaan dan kesetaraan; 

dan 

l. mengembangkan kompetensi diri secara 

berkelanjutan. 

 

Pasal 6 

(1) Moto LIPI adalah Integritas, Ilmiah, dan Unggul. 

(2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa 

seluruh PNS LIPI memiliki jiwa nasionalis/semangat 

kebangsaan, kebanggan, dan rasa memiliki yang kuat 

terhadap LIPI, bertanggung jawab, disiplin, serta jujur 

dan adil. 

(3) Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa 

seluruh PNS LIPI menjunjung tinggi etika profesi, 

mendasarkan setiap keputusan pada data akurat, dan 

beorientasi pada kebaharuan. 

(4) Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa 

seluruh PNS LIPI terus berupaya mengembangkan 

kompetensi diri secara berkelanjutan, unggul dan 

berkarakter kompetitif, serta menjunjung tinggi 

kebersamaan dan kesetaraan. 

 

Pasal 7 

Tagline LIPI adalah membangun LIPI dengan ilmu 

pengetahuan. 

 

Pasal 8 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi LIPI, setiap ASN LIPI 

wajib menerapkan nilai dasar, moto, dan tagline LIPI. 

 

 

 

 



BAB III 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

 

Pasal 9 

Standar Kompetensi Jabatan ASN LIPI menjadi acuan paling 

sedikit untuk:  

a. perencanaan PNS;  

b. pengadaan PNS;  

c. pengembangan karier; 

d. pengembangan kompetensi;  

e. penempatan;  

f. promosi dan/atau mutasi;  

g. uji kompetensi;  

h. sistem informasi manajemen PNS; dan  

i. kelompok rencana suksesi (talent pool) PNS. 

 

Pasal 10 

(1) Standar Kompetensi ASN LIPI terdiri atas: 

a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi; 

b. standar kompetensi jabatan administrasi; dan 

c. standar kompetensi jabatan fungsional. 

(2) Standar kompetensi jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan standar 

kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina 

jabatan fungsional. 

 

Pasal 11 

(1) Standar Kompetensi ASN LIPI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b berdasarkan pada: 

a. kamus kompetensi teknis;  

b. kamus kompetensi manajerial; dan  

c. kamus kompetensi sosial kultural. 

(2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan daftar jenis kompetensi 

teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi 

teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level 

kompetensi teknis. 



(3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis 

kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, 

deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level 

kompetensi manajerial. 

(4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar jenis 

kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial 

kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk 

setiaplevel kompetensi sosial kultural. 

 

Pasal 12 

(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf a berdasarkan nilai dasar LIPI, moto LIPI, dan 

tagline LIPI. 

(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. kompetensi generik; dan 

b. kompetensi inti. 

 

Pasal 13 

(1) Kompetensi Generik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a merupakan kompetensi teknis yang 

wajib dimiliki oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi dan 

pejabat administrasi di lingkungan LIPI, yang 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada masing-

masing jabatan. 

(2) Kompetensi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. penyusunan kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan 

b. advokasi kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Pasal 14 

(1) Penyusunan kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 



(2) huruf a merupakan kemampuan 

mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan konsep kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, membahas 

dan menyelaraskan konsep kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan kebijakan lain, 

memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik 

penerapan kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengembangkan teori, konsep, teknik, 

metode perumusan kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi.   

(2) Uraian jabatan penyusunan kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan 

dan mekanisme, tata cara, prosedur penyusunan 

kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

b. mampu melaksanakan penyusunan kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

pedoman kerja/petunjuk teknis; 

c. mampu mendisain penyusunan kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. mampu mengevaluasi pelaksanaan penyusunan 

kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan 

e. mengembangkan konsep penyusunan kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta 

pemecahan masalah iptek nasional. 

 

Pasal 15 

(1) Advokasi kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) huruf b merupakan kemampuan 

mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan kebijakan penelitian 



ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan usaha 

yang sistematis dan terencana untuk mempengaruhi, 

mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri 

stakeholder melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi 

bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan 

menerapkan kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(2) Uraian jabatan advokasi kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan 

dan mekanisme, tata cara, prosedur advokasi 

kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

b. mampu melaksanakan advokasi kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis; 

c. mampu mendisain perihal advokasi kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi 

kebijakan penelitian ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan 

e. mengembangkan konsep advokasi kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta 

pemecahan masalah ilmu pengetahuan dan 

teknologi nasional. 

 

Pasal 16 

(1) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (2) huruf b merupakan kompetensi teknis yang 

wajib dimiliki oleh ASN LIPI sesuai dengan tugas fungsi 

masing-masing jabatan. 

 

(2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. kompetensi inti penelitian; dan  



b. kompetensi inti pendukung penelitian. 

 

Pasal 17 

(1) Kompetensi inti penelitian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:  

a. penguasaan proses bisnis penelitian sesuai bidang; 

b. penguasaan manajemen penelitian sesuai bidang; 

dan 

c. pemahaman etika penelitian sesuai bidang. 

(2) Pengelompokan kompetensi inti penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang ilmu 

penelitian: 

a. teknik; 

b. hayati; 

c. kebumian; 

d. sosial dan kemanusiaan; dan 

e. terapan dan jasa ilmiah. 

(3) Pengelompokan bidang ilmu penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi sesuai bidang 

keilmuan. 

 

Pasal 18 

Kompetensi inti pendukung penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. administrasi dan tata kelola perencanaan dan 

keuangan, organisasi dan sumber daya manusia, kerja 

sama, hukum, dan humas, dan umum; 

b. pembinaan, pendidikan, dan pelatihan manajemen 

sumber daya manusia aparatur; 

c. pemanfaatan dan inovasi iptek; 

d. data dan dokumentasi ilmiah; 

e. penerbitan dan multimedia; dan 

f. pengawasan internal. 

 

Pasal 19 

Kompetensi manajerial ASN LIPI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas: 



a. integritas; 

b. kerja sama; 

c. komunikasi; 

d. orientasi pada hasil; 

e. pelayanan publik; 

f. pengembangan diri dan orang lain; 

g. mengelola perubahan; dan 

h. pengambilan keputusan. 

 

Pasal 20 

Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a 

merupakan konsisten  berperilaku  selaras  dengan  nilai,  

norma dan/atau   etika  organisasi,   dan   jujur   dalam 

hubungan   dengan   manajemen,   rekan   kerja, bawahan  

langsung,  dan  pemangku  kepentingan, menciptakan 

budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas  tindakan  atau  

keputusan  beserta  risiko  yang menyertainya.    

 

Pasal 21 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b 

merupakan kemampuan mempertahankan  hubungan  

kerja  yang  efektif, memiliki   komitmen   saling   membantu   

dalam penyelesaian  tugas,  dan  mengoptimalkan  segala 

sumber daya  untuk  mencapai  tujuan  strategis organisasi. 

 

Pasal 22 

Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c 

merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan 

dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi  

yang  logis  dengan  cara-cara  yang sesuai   baik   secara   

lisan   maupun   tertulis; memastikan  pemahaman;  

mendengarkan secara aktif  dan  efektif;  mempersuasi,  

meyakinkan  dan membujuk  orang  lain  dalam  rangka  

mencapai tujuan organisasi. 

 

Pasal 23 

Orientasi pada Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 



huruf d merupakan kemampuan  mempertahankan  

komitmen  pribadi yang  tinggi  untuk  menyelesaikan  

tugas,  dapat diandalkan,  bertanggung  jawab,  mampu  

secara sistimatis  mengidentifikasi  risiko  dan  peluang 

dengan   memperhatikan   keterhubungan   antara 

perencanaan   dan   hasil,   untuk   keberhasilan organisasi. 

 

Pasal 24 

Pelayanan Publik sebagaiamana dimaksud pada Pasal 19 

huruf d merupakan kemampuan  dalam melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan 

pemenuhan kebutuhan  pelayanan  publik  secara 

profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan  yang  

objektif,  netral,  tidak  memihak, tidak   diskriminatif, serta 

tidak terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/golongan/partai politik. 

 

Pasal 25 

Pengembangan diri dan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 19 huruf e merupakan kemampuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan 

keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan 

pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan  

belajar  sepanjang  hidup,  memberikan saran/bantuan,  

umpan  balik,  bimbingan  untuk membantu  orang  lain  

untuk  mengembangkan potensi dirinya. 

 

Pasal 26 

Mengelola perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 

huruf f merupakan kemampuan  dalam  menyesuaikan  diri  

dengan situasi yang  baru atau berubah dan tidak 

bergantung  secara  berlebihan  pada metode dan proses 

lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan 

melaksanakan insiatif perubahan, memimpin usaha 

perubahan, mengambil tanggung jawab   pribadi   untuk   



memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara 

efektif. 

 

Pasal 27 

Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 

huruf g merupakan kemampuan membuat keputusan yang 

baik secara tepat  waktu dan dengan  keyakinan diri  

setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, 

dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan 

berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan 

konsekuensinya,  serta bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambil. 

 

Pasal 28 

(1) Kompetensi sosio kultural ASN LIPI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa 

perekat bangsa. 

(2) Perekat bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kemampuan dalam mempromosikan sikap 

toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan 

individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi 

perpanjangan tangan pemerintah dalam 

mempersatukan masyarakat dan membangun 

hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di 

tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan 

kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku 

kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan 

itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan 

mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

 

Pasal 29 

(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala LIPI 

setelah mendapatkan persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara. 

(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.  

 

Pasal 30 

(1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 disusun dan ditetapkan oleh Kepala LIPI 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 

(2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.  

 

Pasal 31 

(1) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 disusun dan ditetapkan oleh Kepala LIPI 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 

(2) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini.  

 

 

 

 



BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal  32 

(1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

Standar Kompetensi Jabatan ASN LIPI. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka 

untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan  

Standar Kompetensi Jabatan PNS. 

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali 

dalam setahun. 

 

Pasal 33 

(1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi 

kepada Kepala LIPI.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

basis data penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

PNS. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 34 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

NOMOR …… TAHUN ……. 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

 

 

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

1. Standar Kompetensi Teknis 

 
1.1. Definisi, Deskripsi dan Indikator Kompetensi 

 

Kompetensi teknis dibedakan menjadi 2, yaitu:  
(1) Kompetensi Generik, yaitu merupakan kompetensi teknis yang wajib 

dimiliki oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di 

lingkungan LIPI, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada masing-
masing jabatan. 

(2) Kompetensi Inti, yaitu kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh ASN LIPI 
sesuai dengan tugas fungsi masing-masing jabatan. 
 

2.1.2. Definisi, Deskripsi, dan Indikator Kompetensi Generik 
Kode Kompetensi : (1) 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi  

Definisi : kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan konsep kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan teknologi, membahas dan 

menyelaraskan konsep kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan teori, 

konsep, teknik, metode perumusan kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi.   

 

 

 

 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep dasar, 

teknik, metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara, prosedur 

penyusunan kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara, prosedur 
penyusunan kebijakan penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, 
tahapan pelaksanaan penyusunan 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  

1.3. Mampu mengumpulkan data dan 
informasi penyusunan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Mampu mendisain penyusunan 

kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

2.1. Mampu merancang instrumen 
identifikasi penyusunan kebijakan 
penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

2.2. Mampu mensosialisasikan rancangan 
instrumen penyusunan kebijakan 
penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

2.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
yang timbul dalam pelaksanaan disain 
penyusunan kebijakan penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

3 Mampu melaksanakan 

penyusunan kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis; 

 

3.1. Mampu melaksanakan penyusunan 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi dari identifikasi awal 
sampai kepada pengolahan dan analisis 
data. 

3.2. Mampu menyajikan data awal 
penyusunan kebijakan penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi beserta 
pemanfaatannya.  

3.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyusunan 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi. kepada masyarakat dan 

stakeholders.  

4 Mampu mengevaluasi 

pelaksanaan penyusunan 

kebijakan mampu mengevaluasi 

pelaksanaan penyusunan 

kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

4.1. Mampu menyusun pedoman evaluasi 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 
penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

4.2. Mampu melakukan evaluasi teknis atas 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 
serta menemukan kelebihan serta 
kekurangan penyusunan pelaksanaan 
kebijakan iptek guna memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan cara kerja 
yang lebih efektif dan efisien 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholders perihal 
evaluasi pelaksanaan penyusunan 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi . 
 

 



5 Mampu mengembangkan 

konsep penyusunan kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi  dan menjadi 

sumber rujukan untuk 

implementasi serta pemecahan 

masalah iptek nasional 

 

 

5.1. Mampu mengembangkan konsep 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi  dan meyakinkan 
stakeholders  terkait untuk menerima 
dan mengaplikasikan konsep yang 
dikembangkan. 

5.2. Mampu mendorong penyusunan 
kebijakan berbasis ilmu pengetahuan 
dan teknologi menjadi sumber rujukan 
utama (nasional) guna pemecahan 
masalah pembangunan nasional. 

Kode Kompetensi : (2) 

Nama 

Kompetensi 

: Advokasi Kebijakan Penelitian Ilmu pengetahuan dan teknologi  

Definisi : kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi, disertai dengan usaha yang 

sistematis dan terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan 

terjadinya perubahan dalam diri stakeholders melalui sosialisasi 

persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk 

mengadopsi dan menerapkan kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 memahami konsep dasar, 

teknik, metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara, prosedur 

advokasi kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara, prosedur advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi . 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, 
tahapan pelaksanaan advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi .  

1.3. Mampu mengumpulkan data dan 

informasi advokasi kebijakan penelitian 
ilmu pengetahuan dan teknologi . 

2 mampu mendisain perihal 

advokasi kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

 

2.1. Mampu merancang instrumen 
identifikasi advokasi kebijakan 
penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi . 

2.2. Mampu mensosialisasikan rancangan 
instrumen advokasi kebijakan penelitian 
ilmu pengetahuan dan teknologi . 

2.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
yang timbul dalam pelaksanaan disain 
advokasi kebijakan penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi . 



3 mampu melaksanakan 

advokasi kebijakan penelitian 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis; 

 

3.1. Mampu melaksanakan advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi  dari identifikasi awal 
sampai kepada pengolahan data. 

3.2. Mampu menyajikan data awal advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi  beserta pemanfaatannya.  

3.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi  kepada masyarakat dan 
stakeholders.  

4 Mampu mengevaluasi 

pelaksanaan advokasi 

kebijakan penelitian ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

 

 

4.1. Mampu menyusun pedoman evaluasi 
pelaksanaan advokasi kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi . 

4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan advokasi kebijakan 
penelitian ilmu pengetahuan dan 
teknologi  dan menemukan kelebihan 
serta kekurangan dalam rangka 
perbaikan cara kerja yang lebih efektif 
dan efisien 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder perihal 
evaluasi pelaksanaan advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi  dan memberikan 
rekomendasi perbaikannya. 

5 Mampu mengembangkan 

konsep advokasi kebijakan 

penelitian ilmu pengetahuan 

dan teknologi  dan menjadi 

sumber rujukan untuk 

implementasi serta pemecahan 

masalah iptek nasional 

 

 

5.1. Mampu mengembangkan konsep 
advokasi kebijakan penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi  dan 
meyakinkan stakeholder  terkait untuk 
menerima dan mengadopsi konsep yang 
dikembangkan. 

5.2. Mampu mendorong konsep advokasi 
kebijakan penelitian ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menjadi sumber 
rujukan utama (nasional) dalam 
memecahkan masalah pembangunan 

nasional. 
 
 

2.1.2. Definisi, Deskripsi, dan Indikator Kompetensi Inti Penelitian 
 

Kode Kompetensi : (3) 

Nama Kompetensi : 
Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu 

Pengetahuan Bidang Teknik/ Kebumian 

Definisi : Kemampuan untuk menguasai proses bisnis dan  manajemen 

penelitian bidang Teknik/Kebumian, menguasai dasar 

keilmuan sesuai bidang kepakaran melalui tahapan: 

mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari 

solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan 

hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar, 

menengah dan lanjutan. 

 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi ilmiah 

untuk mencari alternatif solusi 

atas masalah; mencari solusi 

atas masalah; menganalisis 

hasil; dan menyampaikan hasil 

yang menjadi topik kegiatan 

pada tingkat dasar 

 

1.1 Mampu menyusun proposal dalam 
format yang lengkap termasuk 
metode/perangkat pengumpulan data. 

1.2 Mampu melakukan presentasi sekaligus 
diskusi seminar research design. 

1.3 Mampu menulis laporan sesuai dengan 
format yang sudah ditentukan. 

1.4 Mampu mengidentifikasi sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan, dengan 
melakukan peminjaman sarana dan 
prasarana, jika belum tersedia maka 

mengajukan pengadaan. 

2 Mampu  mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi ilmiah 

untuk mencari alternatif solusi 

atas masalah; mencari solusi 

atas masalah; menganalisis 

hasil; dan menyampaikan hasil 

yang menjadi topik kegiatan 

pada tingkat pemula 

2.1. Mampu melakukan kajian secara 
teknis terkait kesiapan alat dan 
operator; 

2.2. Mampu mengendalikan mutu 
terhadap penyusunan proposal yang 
dilakukan melalui diskusi dengan 
Kelompok Penelitian; 

2.3. Mampu melakukan percobaan 
penelitian secara terorganisir sesuai 
SOP. 

2.4. Mampu melakukan koordinasi dengan 
teman sesama peneliti, PME satuan 
kerja dan Ketua Kelompok Penelitian 
untuk mengecek dan melakukan 
perbaikan proposal. 

2.5. Mampu melakukan percobaan 
penelitian (mencatat keseluruhan 
data, proses kejadian dan hasil 
analisis). 

2.6. Mampu melaporkan penggunaan dan 
sisa bahan penelitian serta 
membuang bahan/limbah penelitian 
(bahan berbahaya) di tempat 
penyimpanan atau pembuangan 
khusus. 

3 Mampu mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi ilmiah 

untuk mencari alternatif solusi 

atas masalah; mencari solusi 

atas masalah; menganalisis 

hasil; dan menyampaikan hasil 

yang menjadi topik kegiatan 

pada tingkat menengah 

3.1. Mampu melakukan studi kelayakan 
(Feasibility study) proposal penelitian 

3.2. Mampu melakukan review proposal 
penelitian secara keseluruhan 

3.3. Mampu memberikan persetujuan 
proposal penelitian dengan segala 
beban tanggung jawab yang ada 

3.4. Mampu mengajukan permohonan 
penggunaan alat karakterisasi. 

3.5. Mampu mendatarkan sampel untuk 
dikarakterisasi.  

3.6. Mampu mencatat jumlah sampel dan 
perhitungan biaya karakterisasi serta 
penentuan estimasi jadwal 

4 Menguasai dasar keilmuan 

sesuai Bidang Kepakaran 

melalui tahapan: 

mengidentifikasi masalah; 

melakukan penelusuran 

informasi ilmiah untuk mencari 

4.1. Mengidentifikasi dan menganalisis 
hipotesis. 

4.2. Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan dari hipotesis yang ada serta 
dapat meyakinkan stakeholder terkait 
untuk menerimanya. 



alternatif solusi atas masalah; 

mencari solusi atas masalah; 

menganalisis hasil; dan 

menyampaikan hasil yang 

menjadi topik kegiatan pada 

tingkat lanjut. 

4.3. Mampu menguji hipotesis yang hasilnya 
dapat menjadi sumber rujukan 
pemecahan masalah terkait tren isu 
IPTEK terkini 

4.4. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam permasalahan yang 
terkait dengan hipotesis yang menjadi 
topik penelitian 

Kode Kompetensi : (5) 

Nama Kompetensi : Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu 

Pengetahuan Bidang Hayati 

Definisi : Kemampuan untuk menguasai proses bisnis dan  

manajemen penelitian bidang hayati, menguasai dasar 

keilmuan sesuai bidang kepakaran melalui tahapan: 

mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran 

informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; 

dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada 

tingkat dasar, menengah dan lanjutan. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu 

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari 

solusi atas masalah; 

menganalisis hasil; 

dan menyampaikan 

hasil yang menjadi 

topik kegiatan pada 

tingkat dasar 

1.1. Mampu menyusun proposal dalam format yang 
lengkap termasuk metode/perangkat 
pengumpulan data. 

1.2. Mampu melakukan presentasi sekaligus diskusi 
seminar research design. 

1.3. Mampu menulis laporan sesuai dengan format 
yang sudah ditentukan. 

1.4. Mampu melakukan katalogisasi dan 
memasukkan ke dalam database, sebelum 
menyimpan koleksi 

2 Mampu  

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari 

solusi atas masalah; 

menganalisis hasil; 

dan menyampaikan 

hasil yang menjadi 

topik kegiatan pada 

tingkat pemula 

2.1 Mampu melakukan kajian secara teknis terkait 

kesiapan alat dan operator; 
2.2 Mampu mengendalikan mutu terhadap 

penyusunan proposal yang dilakukan melalui 
diskusi dengan Kelompok Penelitian; 

2.3 Mampu melakukan percobaan penelitian secara 
terorganisir sesuai SOP. 

2.4 Mampu melakukan koordinasi dengan teman 
sesama peneliti, PME satuan kerja dan Ketua 
Kelompok Penelitian untuk mengecek dan 
melakukan perbaikan proposal. 

2.5 Mampu melakukan percobaan penelitian 
(mencatat keseluruhan data, proses kejadian dan 
hasil analisis). 

2.6 Mampu melaporkan penggunaan dan sisa bahan 
penelitian serta membuang bahan/limbah 
penelitian (bahan berbahaya) di tempat 
penyimpanan atau pembuangan khusus. 
 



3 Mampu 

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari 

solusi atas masalah; 

menganalisis hasil; 

dan menyampaikan 

hasil yang menjadi 

topik kegiatan pada 

tingkat menengah 

3.1 Mampu melakukan studi kelayakan (Feasibility 
study) proposal penelitian; 

3.2 Mampu melakukan review proposal penelitian 
secara keseluruhan 

3.3 Mampu memberikan persetujuan proposal 
penelitian dengan segala beban tanggung jawab 
yang ada 

3.4 Mampu mengajukan permohonan penggunaan 
alat karakterisasi  

3.5 Mampu mengidentifikasi dan memilah bentuk-
bentuk hasil percobaan yang dapat dianalisis 
datanya 

4 Menguasai dasar 

keilmuan sesuai 

Bidang Kepakaran 

melalui tahapan: 

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari 

solusi atas masalah; 

menganalisis hasil; 

dan menyampaikan 

hasil yang menjadi 

topik kegiatan pada 

tingkat lanjut. 

4.1 Mampu mengkaji kelebihan dan kekurangan 

penelitian yang sedang dilaksanakan dari hasil 

analisis data. 

4.2 Mampu menentukan suatu state of the arts 

terhadap hasil analisis data. 

4.3 Mampu mensosialisasikan katalogisasi dan 

penomoran spesimen jika terjadi kesalahan pada 

tahap pengumpulan koleksi spesimen. 

4.4 Mampu memberikan persetujuan terkait hasil 

pengelompokan spesimen 

4.5 Mampu menguji hipotesis yang hasilnya dapat 

menjadi sumber rujukan pemecahan masalah 

terkait tren isu IPTEK terkini 

4.6 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 

permasalahan yang terkait dengan hipotesis yang 

menjadi topik penelitian 

Kode Kompetensi : (6) 

Nama Kompetensi : Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu 

Pengetahuan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. 

Definisi : Kemampuan untuk menguasai proses bisnis dan  

manajemen penelitian bidang sosial dan kemasyarakatan, 

menguasai dasar keilmuan sesuai bidang kepakaran melalui 

tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran 

informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; 

dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada 

tingkat dasar, menengah dan lanjutan. 

 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi 

1.1. Mampu menyusun proposal dalam format yang 
lengkap termasuk metode/perangkat 
pengumpulan data. 

1.2. Mampu melakukan presentasi sekaligus 
diskusi seminar research design. 

1.3. Mampu menulis laporan sesuai dengan format 



atas masalah; 

menganalisis hasil; dan 

menyampaikan hasil 

yang menjadi topik 

kegiatan pada tingkat 

dasar 

yang sudah ditentukan. 
1.4. Melakukan kajian secara teknis terkait 

kesiapan tempat penelitian. 
1.5. Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat bahwa 
akan diselenggarakan penelitian. 

2 Mampu  

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi 

atas masalah; 

menganalisis hasil; dan 

menyampaikan hasil 

yang menjadi topik 

kegiatan pada tingkat 

pemula 

4.1. Mampu melakukan koordinasi dengan teman 
sesama peneliti, PME satuan kerja dan Ketua 
Kelompok Penelitian untuk mengecek dan 
melakukan perbaikan proposal. 

4.2. Mampu menyusun pedoman analisis data yang 
tepat. 

4.3. Mampu mengevaluasi hasil analisis data 

dengan mengenali kelebihan dan kekurangan 
untuk perbaikan cara kerja penelitian ke 
depan. 

 

3 Mampu mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi 

atas masalah; 

menganalisis hasil; dan 

menyampaikan hasil 

yang menjadi topik 

kegiatan pada tingkat 

menengah 

2.1. Mampu melakukan studi kelayakan (Feasibility 
study) proposal penelitian; 

2.2. Mampu melakukan review proposal penelitian 
secara keseluruhan 

2.3. Mampu memberikan persetujuan proposal 
penelitian dengan segala beban tanggung 
jawab yang ada. 

2.4. Mengembangkan penyusunan laporan 
penelitian untuk menjadi sumber rujukan 
pemecahan masalah 

 

4 Menguasai dasar 

keilmuan sesuai Bidang 

Kepakaran melalui 

tahapan: 

mengidentifikasi 

masalah; melakukan 

penelusuran informasi 

ilmiah untuk mencari 

alternatif solusi atas 

masalah; mencari solusi 

atas masalah; 

menganalisis hasil; dan 

menyampaikan hasil 

yang menjadi topik 

kegiatan pada tingkat 

lanjut. 

 

 

 

 

3.1. Mampu meyakinkan stakeholder perihal hasil 
analisis data yang dilakukan sudah tepat. 

3.2. Mampu menentukan suatu state of the arts 
terhadap hasil analisis data. 

3.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pembahasan laporan penelitian sebagai upaya 
untuk memecahkan permasalahan. 



Kode Kompetensi : (7) 

Nama Kompetensi : Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu 

Pengetahuan Bidang Terapan dan Jasa Ilmiah 

Definisi : Kemampuan menyebarluaskan hasil penelitian sehingga hasil 

penelitian dapat 

dimanfaatkan/diinformasikan/dikomersialisasikan ke 

berbagai kalangan, baik pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat luas, yang biasanya melalui workshop/seminar 

internal/eksternal, expo internal/eksternal; media 

massa/media sosial; stakeholder tertentu. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu menyusun 

rencana diseminasi 

hasil penelitian 

(SOP 33: Perencanaan 

Diseminasi) 

1.1. Mampu mempublikasikan kegiatan diseminasi. 
1.2. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, 
prosedur identifikasi potensi komersialisasi. 

1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan identifikasi dan valuasi teknologi 
yang memiliki prospek sosial ekonomi. Langkah-
langkah yang dimaksud adalah: persiapan bahan 
penyusunan identifikasi dan valuasi teknologi; 
pengiriman surat pemberitahuan kunjungan 
untuk identifikasi dan valuasi teknologi; 
pengumpulan data teknologi terlindungi kegiatan 
inkubasi dan hasil litbang lainnya ke Bidang MKI 
dan peneliti/satker; review, identifikasi, dan 
valuasi teknologi yang sudah terdata; diskusi 
hasil valuasi teknologi dengan peneliti; laporan 
hasil valuasi teknologi. 

1.4. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat tata cara 
prosedur identifikasi potensi komersialisasi atau 
mampu mengumpulkan data dan informasi 
terkait hal di atas. 

2 Mampu melaksanakan 

diseminasi hasil 

penelitian berupa 

seminar, workshop, 

inkubasi 

2.1. Mampu memeriksa ulang kesiapan operasional 
seminar. 

2.2. Mampu melaksanakan seminar sesuai dengan 
agenda acara. 

2.1. Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan 
diseminasi seminar, workshop.  

2.2. Mampu melakukan koordinasi dengan unit lain 
terkait pendaftaran kegiatan inkubasi. 

2.3. Mampu menyajikan perkembangan kepada unit 
kerja perihal pendaftaran perlindungan kegiatan 
inkubasi. 

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal perlindungan kegiatan inkubasi 
kepada masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu menyiapkan 

dan menyiapkan 

produk: prototype, 

buku, materi, serta 

naska perjanjian 

kerjasama  

3.1. Mampu melakukan koordinasi dengan unit kerja 
lain perihal penyiapan produk yang akan 
didiseminasikan. 

3.2. Mampu memilih produk unggulan yang akan 
didiseminasikan. 

3.3 Mampu bertanggungjawab penuh terhadap 

produk yang dipilih untuk didiseminasikan 

kepada stakeholder.  



3.4 Mampu mendisain counterdraft naskah perjanjian 
kerja sama. 

3.5 Mampu mengajukan naskah perjanjian kerja 
sama ke pemrakarsa. 

3.6 Mampu menindaklanjuti pengajuan counterdraft 
naskah perjanjian kerja sampai final 

4 Mampu melaksanakan 

expo dan uji coba 

teknologi secara 

komersial 

4.4 Mampu melakukan pencarian dan pendataan 
perihal prospek pameran.  

4.5 Mampu menganalisa hasil kajian prospek 
pameran untuk diputuskan oleh Kepala BKHH 
LIPI. 

4.6 Mampu melakukan pengawasan sekaligus 
evaluasi pelaksanaan pameran.  

4.7 Mampu mengenali kelebihan dan kekurangan 

dalam melakukan uji coba komersialisasi serta 
mampu menyusun rencana uji coba 
komersialisasi dan menyiapkan bahan untuk uji 
coba komersialisasi. 

4.8 Mampu melaksanakan uji coba teknologi secara 
komersial. 

4.9 Mampu melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan uji coba teknologi secara komersial 
serta melaporkan hasil pelaksanaan uji coba 
komersial 

5 Mampu melaksanakan 

media monitoring dan  

mengembangkan 

penyusunan 

perjanjian 

komersialisasi. 

 

5.1 Mampu memantau pelaksanaan peliputan media 
massa. 

5.2 Mampu melakukan pemantauan pemberitaan. 
5.3 Mampu mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan 

peliputan.  
5.4 Mampu untuk menyiapkan pengembangan 

penyusunan perjanjian komersialisasi. 
5.5 Mampu untuk menyelenggarakan perjanjian 

komersialisasi. 
5.6 Mampu untuk melaporkan kepada stakeholder 

perihal hasil pelaksanaan perjanjian 
komersialisasi. 

 

2.1.2. Kompetensi Inti Pendukung Penelitian  
 

Kode Kompetensi : (1) 

Nama Kompetensi : 
Pengadministrasian dan tata kelola perencanaan dan 

keuangan 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, memetakan dan menganalisis 

data serta membuat proyeksi serta menentukan langkah 

untuk pengelolaan perencanaan program, pemantauan, 

evaluasi, dan verifikasi, penyusunan  laporan  keuangan,  

pemantauan  dan  verifikasi penerimaan  negara  bukan  pajak  

dan  anggaran  kerja  sama, perbendaharaan,  dan  tuntutan  

ganti  rugi,  serta  pengelolaan  data dan informasi 

perencanaan dan keuangan. 

 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

1.1. Mampu memahami konsep dasar perencanaan 
kegiatan, teknik proyeksi perencanaan kegiatan. 



peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur, manajemen 

perencanaan program 

dan pengelolaan 

keuangan negara 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pengelolaan perencanaan kegiatan.  

1.3. Mampu mengumpulkan data dan informasi 
terkait perencanaan program dan kegiatan. 

1.4. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
keuangan negara untuk melakukan transaksi-
transaksi keuangan. 

1.5. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, 
misalnya mampu untuk membuat jurnal dan 
membukukan data transaksi keuangan. 

1.6. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan keuangan negara atau mampu 

mengumpulkan data dan informasi terkait 
pengelolaan keuangan negara. 

1.7. Mampu menjelaskan tujuan, langkah/tahapan 
dalam pelaksanaan verifikasi keuangan dan 
perbendaharaan negara 

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

perencanaan program 

dan pengelolaan 

keuangan negara 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis 

serta 

menyelenggarakan 

verifikasi keuangan 

dan perbendaharaan 

negara secara tertib, 

transparan dan 

bertanggungjawab. 

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pengelolaan perencanaan program lima tahunan. 

2.2. Mampu menganalisis pengelolaan perencanaan 
program jangka menengah dan pemanfaatannya. 

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pengelolaan perencanaan program 
jangka menengah kepada masyarakat dan 
stakeholders. 

2.4. Mampu mengolah data berbasis aplikasi daring. 
2.5. Mampu menyusun dan menganalisis kebutuhan  

anggaran kegiatan tahunan. 
2.6. Mampu bertanggung jawab terhadap maksud dan 

tujuan penyusunan anggaran kegiatan 

3 Mampu menyusun 

pengelolaan 

perencanaan program 

serta mengevaluasi 

prosedur pengelolaan 

keuangan negara  

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian atau menyusun pengelolaan 
perencanaan program dan anggaran jangka 
pendek. 

3.2. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan 
perencanaan program dan anggaran jangka 
pendek. 

3.3. Mampu memantau penggunaan anggaran 
sesuai dengan rencana yang telah disetujui 
oleh pejabat terkait, agar diketahui apakah 
terdapat ketidakefisienan prosedur pengelolaan 
keuangan negara, tujuannya adalah agar dapat 
merekomendasikan perbaikan prosedur 
pengelolaan keuangan negara. 

3.4. Mampu merekonsiliasi atas seluruh laporan 
keuangan unit organisasi. 

3.5. Mampu bertanggung jawab dalam rekonsiliasi 
atas kesalahan-kesalahan transaksi keuangan 
yang terjadi di dalam unit organisasi 

3.6. Mampu menyusun laporan keuangan 
menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah 
Pusat (SAPP), mulai dari pengumpulan data, 



pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan. 

3.7. Mampu melaksanakan verifikasi keuangan dan 
perbendaharaan negara secara tertib, 
transparan dan bertanggungjawab. 

3.8. Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan 
verifikasi keuangan dan perbendaharaan 
negara di lingkup unit kerjanya.   

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma 

standar, prosedur, 

pengelolaan 

perencanaan program 

dan kesehatan 

keuangan organisasi. 

 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pengelolaan perencanaan program dan 
kegiatan, dapat menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pengelolaan 

perencanaan program dan anggaran yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
perencanaan program dan anggaran jangka 
menengah. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholders dalam pengelolaan 
perencanaan program dan anggaran jangka 
menengah. 

4.4. Mampu menganalisis sebab-sebab tidak 
tercapainya realisasi anggaran dan 
mengevaluasi usulan target kinerja selanjutnya 
serta merevisi anggaran. 

4.5. Mampu mengevaluasi laporan keuangan unit 
organisasi terhadap target kinerja keuangan 
negara yang ditetapkan oleh unit organisasi. 

4.6. Mampu memberikan rekomendasi untuk 
peningkatan kinerja keuangan negara 

4.7. Menghasilkan perbaikan pengelolaan keuangan 
organisasi baik dari sisi verifikasi maupun 
perbendaharaan. 

4.8. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
dalam pelaksanaan verifikasi keuangan dan 
perbendaharaan negara di lingkup 
organisasinya.  

4.9. Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
pengelola dalam penerapan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi 
keuangan dan perbendaharaan negara. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pengelolaan 

perencanaan program 

serta 

mengembangkan 

strategi pengelolaan 

keuangan negara yang 

sejalan dengan 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
kebijakan pengelolaan perencanaan program 
jangka menengah dan jangka panjang serta 
menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholders dalam pengelolaan 
perencanaan program dan anggaran jangka 
panjang. 

5.3. Mampu memberikan rekomendasi untuk 
perbaikan kinerja keuangan dari hasil analisis 
laporan keuangan. 

5.4. Mampu mengembangkan metode aliran kas 
yang efektif dengan menentukan batas 
maksimum dan minimum saldo kas di setiap 
unit organisasi. 



perkembangan 

organisasi yang 

dinamis. 

5.5. Mampu mengembangkan prosedur untuk 
dapat mendeteksi lebih awal penyimpangan 
anggaran yang akan direalisasikan di luar pos 
yang ditetapkan. 

5.6. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan 
kinerja keuangan berdasarkan analisis 
pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. 

5.7. Mengembangkan kebijakan dan strategi 
pelaksanaan verifikasi keuangan dan 
perbendaharaan negara sesuai tujuan 
organisasi.  

5.8. Secara berkelanjutan mengkaji pedoman dan 
kebijakan pelaksanaan verifikasi keuangan dan 
perbendaharaan negara 

 

Kode Kompetensi : (5) 

Nama Kompetensi : Perencanaan dan Pengembangan  SDM 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis, membuat 

proyeksi serta menentukan langkah dalam melakukan ABK 

(Analisis Beban Kerja), Formasi, dan rekruitmen pegawai 

secara efektif dan efisien, serta mengidentifikasi kompetensi 

pegawai, menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai 

dengan standar kompetensi dan serangkaian assessment, 

menyusun perencanaan pengembangan pegawai dengan 

menyusun rencana kebutuhan diklat, melakukan evaluasi 

kinerja serta mengembangkan manajemen talenta. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur perencanaan 

sdm. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar perencanaan 
sdm, teknik penghitungan analisis beban kerja, 
formasi, rekruitmen pegawai. 

1.2. Mampu memahami teknik dan metode analisis 
jabatan dan penggunaannya untuk penghitungan 
kebutuhan sdm aparatur. 

1.3. Memahami manfaat dan keterkaitan di dalam 
perencanaan sdm ASN dalam manajemen sdm 

ASN. 
1.4. Mampu memahami konsep dasar pengembangan 

sdm, yang meliputi diantaranya: assessment, 
evaluasi kinerja, rencana kebutuhan diklat, 
manajemen talenta.  

1.5. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pengembangan sdm. 

1.6. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengembangan sdm 

2 Mampu  menghitung 
kebutuhan dan 
persediaan sdm ASN 
dalam organisasi 
berbasis jabatan 
sesuai pedoman dan 
menganalisis 
kesenjangan 
kompetensi pegawai 
dengan standar 

2.1. Mampu menngidentifikasi kebutuhan jabatan 
dalam organisasi dengan melakukan analisis 
jabatan, menghasilakn peta jabatan dan uraian 
jabatan. 

2.2. Mampu menghitung kebutuhan pegawai dalam 
organisasi dengan analisis beban kerja untuk 
menghasilkan jumlah kebutuhan pegawai per 
jabatan. 

2.3. Mampu mengidentifikasi persediaan pegawai 
berbasis jabatan. 



kompetensi dan 
serangkaian 
assessment.   

2.4. Mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi 
pegawai dengan standar kompetensi dan 
serangkaian assessment. 

2.5. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur 
kesenjangan kompetensi pegawai. 

2.6. Mampu melakukan serangkaian assessment 
kompetensi. 

3 Mampu menyusun 

perencanaan sdm 

ASN pada tingkat unit 

organisasi dan 

pengembangan 

pegawai dengan 

menyusun rencana 

kebutuhan diklat 

3.1. Mampu menganalisis kesesuaian kebutuhan dan 
proyeksi kebutuhan pegawai sesuai dengan 
rencana strategis, potensi unit organisasi dan 
arah pembangunan. 

3.2. Mampu menganalisis persediaan pegawai 
menurut jabatan dari aspek kualitas, jumlah, 
komposisi dan distribusi pegawai, usia, 

menyusun proyeksi persediaan pegawai. 
3.3. Menyusun perencanaan pegawai ditingkat unit 

organisasi berdasarkan analisis kebutuhan dan 
proyeksinya untuk rekruitmen pegawai secara 
tepat. 

3.4. Mampu menyusun instrumen perencanaan 
pengembangan pegawai. 

3.5. Mampu membentuk dan mempimpin tim dalam 
penyusunan rencana kebutuhan diklat pegawai. 

3.6. Mampu mengkoordinasikan kegiatan 
perencanaan pengembangan pegawai melalui 
penyusunan rencana kebutuhan diklat. 

4 Mampu menyusun 
perencanaan SDM 
tingkat unit organisasi 
dan  mampu 
menyusun pedoman, 
petunjuk teknis  
penyusunan 
perencanaan SDM.  

4.1. Mampu menyusun perencanaan SDM tingkat unit 
organisasi. 

4.2. Mampu menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan perencanaan SDM. 

4.3. Mampu menjelaskan dan membimbing penerapan 
pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
perencanaan SDM dan pemecahan masalah 
perencanaan SDM tingkat unit organisasi. 

4.4. Menyusun norma, standar, kriteria, prosedur, 
pedoman, petunjuk teknis penyusunan  evaluasi 
kinerja. 

4.5. Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan 
evaluasi kinerja. 

4.6. Mampu menganalisis hasil dari evaluasi kinerja 

pegawai untuk ditindaklanjuti lebih jauh. 

5 Mengembangkan 

kebijakan 

perencanaan SDM 

dan mengembangkan 

manajemen talenta. 

 

5.1. Mampu menyusun perencanaan sdm ASN di 
lingkungan LIPI (kebutuhan dan proyeksi pegawai 
per kelompok jabatan secara nasional, 
persediaaan dan proyeksi secara nasional serta 
rencana rekruitmen  atau penataan pegawai 
secara nacional). 

5.2. Mampu mengembangkan  kebijakan  
perencanaan sdm ASN  untuk mencapai tujuan 
nasional dan keberlangsungan kinerja birokrasi 
pada saat ini dan masa yang akan datang secara 
efektif dan efisien. 

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan  dan pemecahan masalah  
perencanaan SDM iptek. 

5.4. Mampu mengembangkan  manajemen talenta. 
5.5. Menjadi mentor, rujukan dalam pengembangan 

manajemen talenta di lingkungan LIPI. 
 

 



Kode Kompetensi : (7) 

Nama Kompetensi : Manajemen Organisasi 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola organisasi yang mencakup 

perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan 

program, analisis, evaluasi dan penataan organisasi, serta 

mengidentifikasi dan menganalisis serta memperbaiki tata 

laksana yang melingkupi proses bisnis, SOP (Standar 

Operasional Prosedur), pedoman/aturan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, untuk mencapai 

target kinerja organisasi 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu memahami 

kebijakan teknis dan 

menyiapkan 

data/informasi 

menyiapkan data 

untuk menyusun tata 

laksana/ proses 

bisnis dan evaluasi 

organisasi 

 

 

1.1. Mampu mengelompokkan seluruh 
aktifitas/proses kerja/ kegiatan yang dilakukan 
organisasi. 

1.2. Mampu mengumpulkan informasi baik 
informasi primer maupun sekunder yang 
diperlukan terkait evaluasi organisasi. 

1.3. Mampu mempersiapkan, menyebarkan dan 
mengumpulkan kuesioner evaluasi organisasi 

1.4. Mampu menganalisis data dan informasi yang 
diperoleh. Mampu memahami kebijakan 
evaluasi dan penataan organisasi yang 
ditetapkan 

2 Mampu melakukan 

kebijakan teknis 

evaluasi dan penataan 

organisasi.  

 

2.1. Mampu memahami keseluruhan proses yang 
akan dipetakan. 

2.2. Mampu menyusun peta proses bisnis 
berdasarkan tingkatan atau level. 

2.3. Mampu menyusun peta proses bisnis 
berdasarkan gambar peta. 

2.4. Mampu menyusun dan mengembangkan 
kuesioner evaluasi organisasi. 

2.5. Mengolah data kuesioner evaluasi organisasi. 
2.6. Menyiapkan bahan/draft laporan evaluasi 

organisasi dan naskah akademik usulan 

penataan organisasi. 

3 Mampu menganalisis 

pelaksanaan 

kebijakan dan  

program evaluasi dan 

penataan organisasi. 

 

 

3.1. Mampu menyusun peta proses bisnis. 
3.2. Mampu mendistribusikan peta proses bisnis. 
3.3. Mampu menyimpan, menempatkan dan 

memanfaatkan peta proses bisnis. 
3.4. Menganalis pelaksanaan program evaluasi dan  

penataan organisasi serta persoalan/kendala 
yang timbul atas kegiatan tersebut. 

3.5. Memberikan alternatif solusi atas 
permasalahan yang timbul pada saat 
pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi. 

3.6. Memastikan anggota kelompok dibawahnya 
untuk melakukan kebijakan teknis dan 
program evaluasi dan penataan organisasi 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 



4 Mempu menghasilkan 

rencana, program 

serta evaluasi proses 

evaluasi dan penataan 

organisasi. 

 

4.1. Mampu memantau perubahan arah strategis 
organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas 
dan fungsi serta keluaran organisasi sehingga 
diperlukan perubahan peta proses bisnis. 

4.2. Mampu menyesuaikan kebutuhan atau dorongan 
baik internal atau masyarakat untuk 
memperbaiki kinerja pelayanan publik terkait 
peta proses bisnis. 

4.1. Mampu menyusun dan menyesuaikan perubahan 
sesuai dengan hasil monitoring peta proses 
bisnis. 

4.2. Menghasilkan rencana dan program evaluasi dan 
penataan organisasi. 

4.3. Menghasilkan perbaikan pengelolaan evaluasi 

dan penataan organisasi baik dari sisi 
penggunaan  infrastruktur teknologi informasi, 
SDM dan pendanaan, agar tujuan organisasi 
dapat tercapai. 

4.4. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan 
seluruh  proses pengelolaan evaluasi dan 
penataan organisasi, agar tujuan organisasi 
dapat tercapai. 

4.5. Mampu memantau perubahan arah strategis 
organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas 
dan fungsi serta keluaran organisasi sehingga 
diperlukan perubahan peta proses bisnis. 

4.6. Mampu menyesuaikan kebutuhan atau dorongan 
baik internal atau masyarakat untuk 
memperbaiki kinerja pelayanan publik terkait 
peta proses bisnis. 

4.7. Mampu menyusun dan menyesuaikan perubahan 
sesuai dengan hasil monitoring peta proses bisnis 

5 Mampu merumuskan 

kebijakan teknis 

evaluasi dan penataan 

organisasi agar tujuan 

organisasi dapat 

tercapai.  

5.1. Menghasilkan rumusan kebijakan teknis dan 
strategi evaluasi dan penataan organisasi dengan 
memitigasi resiko yang berpotensi timbul. 

5.2. Memberikan arah pengembangan organisasi ke 
depan dengan melihat lingkungan internal dan 
eksternal baik nasional maupun internasional. 

5.3. Secara berkelanjutan mengkaji kebijakan teknis 
dan program evaluasi dan penataan organisasi 
unutk peningkatan di masa mendatang. 

5.1. Mampu menganalisis hasil monitoring untuk 
diambil tindakan perbaikan selanjutnya. 

5.2. Mampu mengevaluasi relevansi dan efektivitas 
peta proses bisnis. 

5.4. Mampu melakukan perbaikan dan peningkatan 
peta proses bisnis untuk memicu kinerja yang 
diharapkan 
 

 

Kode Kompetensi : (8) 

Nama Kompetensi : Manajemen Tata Laksana 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis serta 

memperbaiki tata laksana yang melingkupi proses bisnis, SOP 

(Standar Operasional Prosedur), pedoman/aturan dalam 

rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, untuk 

mencapai target kinerja organisasi. 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu memahami 

dan menyiapkan data 

untuk menyusun tata 

laksana/ proses 

bisnis. 

1.1. Mampu mengelompokkan seluruh 
aktifitas/proses kerja/ egiatan yang dilakukan 
organisasi. 

1.2. Mampu mengumpulkan informasi baik informasi 
primer maupun sekunder. 

1.3. Mampu menganalisis data dan informasi yang 
diperoleh. 

2 Mampu 

mengembangkan dan 

menyusun peta proses 

bisnis organisasi. 

2.1. Mampu memahami keseluruhan proses yang 
akan dipetakan. 

2.2. Mampu menyusun peta proses bisnis 
berdasarkan tingkatan atau level. 

2.3. Mampu menyusun peta proses bisnis 
berdasarkan gambar peta. 

3 Mampu 

menerapkan/mengim

plementasikan peta 

proses bisnis. 

3.1. Mampu menyusun peta proses bisnis. 
3.2. Mampu mendistribusikan peta proses bisnis. 
3.3. Mampu menyimpan, menempatkan dan 

memanfaatkan peta proses bisnis. 

4 Mampu 

memantau/memonito

ring peta proses 

bisnis. 

4.3. Mampu memantau perubahan arah strategis 
organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas 
dan fungsi serta keluaran organisasi sehingga 
diperlukan perubahan peta proses bisnis. 

4.4. Mampu menyesuaikan kebutuhan atau dorongan 
baik internal atau masyarakat untuk 
memperbaiki kinerja pelayanan publik terkait 
peta proses bisnis. 

4.5. Mampu menyusun dan menyesuaikan perubahan 
sesuai dengan hasil monitoring peta proses 
bisnis. 

5 Mampu mengevaluasi 

peta proses bisnis. 

5.3. Mampu menganalisis hasil monitoring untuk 
diambil tindakan perbaikan selanjutnya. 

5.4. Mampu mengevaluasi relevansi dan efektivitas 
peta proses bisnis. 

5.5. Mampu melakukan perbaikan dan peningkatan 
peta proses bisnis untuk memicu kinerja yang 
diharapkan. 

 

Kode Kompetensi : (9) 

Nama Kompetensi : Evaluasi Kinerja 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis, membuat 

evaluasi kinerja yang melingkupi evaluasi kinerja baik 

pelaksana, fungsional maupun structural, penghargaan 

pegawai, disiplin pegawai, secara efektif dan efisien. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur evaluasi 

kinerja. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar evaluasi kinerja. 
1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 

pelaksanaan evaluasi kinerja. 
1.3. Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
evaluasi kinerja pegawai yang sedang dilakukan. 



2 Mampu melakukan 
evaluasi kinerja 
berdasarkan pedoman 
dan petunjuk teknis. 

2.1. Mampu mengumpulkan dan mengolah data dari 
evaluasi kinerja sesuai dengan metode yang 
digunakan. 

2.2. Mampu melakukan penilaian terhadap informasi 
yang didapatkan dalam proses evaluasi kinerja. 

2.3. Mampu menyajikan hasil evaluasi kinerja yang 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
manajemen SDM. 

3 Mampu 

menyelenggarakan 

evaluasi kinerja. 

3.1. Mampu mengidentifikasi jenis data evaluasi 
kinerja yang diperlukan, menyusun instrumen 
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
evaluasi kinerja. 

3.2. Mampu membentuk tim evaluasi kinerja, 
menentukan jenis dan metode evaluasi kimerja 

yang tepat. 
3.3. Mampu mengintegrasikan data  hasil evaluasi 

kinerja, serta melakukan rekomendasi 
pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. 

4 Mampu menyusun 
norma, standar, 
prosedur, pedoman 
evaluasi kinerja. 

4.1. Menyusun norma, standar, metode, prosedur dan 
pedoman dan petunjuk teknis evaluasi kinerja. 

4.2. Mengevaluasi metode-metode evaluasi kinerja, 
mengenalisis kelemahan dan kelebihan setiap 
metode evaluasi kinerja untuk menentukan 
metode yang paling efektif dan efisien. 

4.3. Menyusun rekomendasi penggunaan hasil 
evaluasi kinerja untuk berbagai kepentingan 
manajemen SDM. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan 
penggunaan evaluasi 
kinerja. 

5.1. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
evaluasi jabatan dan pemanfaatnya dalam 
manajemen SDM. 

5.2. Mengembangkan metode evaluasi kinerja yang 
lebih efektif dan efisien sesuai kondisi organisasi. 

5.3. Menjadi rujukan penyelesaian permasalahan 
terkait evaluasi kinerja dalam lingkup nasional. 

 

Kode Kompetensi : (10) 

Nama Kompetensi : Manajemen Karier ASN 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis 

data kompetensi, kinerja, pengalaman, standar kompetensi 

pegawai dan persyaratan jabatan, guna memproses 

penempatan, promosi, rotasi, mutasi dan demosi pegawai 

dengan mengembangkan konsep manajemen karier ASN. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu memahami 
sistem manajemen 
karier ASN. 

1.1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep 
dasar sistem manajemen karier ASN, pola karier 
dan penempatan, promosi, rotasi, serta demosi. 

1.2. Mampu memahami dan menjelaskan persyaratan 
untuk penempatan, promosi, rotasi, demosi 
pegawai (kualifikasi, kompetensi,  kinerja, 
pengalaman jabatan) serta prosedur/tata cara 
penempatan, pemindahan/rotasi, promosi, 
demosi. 

1.3. Mampu mendokumentasikan administasi 
penempatan, pemindahan/rotasi, promosi dan 
demosi. 



2 Mampu 
melaksanakan 
administrasi  sistem 
manajemen karier 
ASN (penempatan, 
promosi, rotasi, 
demosi ) pegawai 
sesuai pedoman. 

2.1.Mampu melaksanakan penempatan pegawai, 
promosi, mutasi, maupun proses kenaikan 
pangkat sesuai pedoman yang berlaku. 

2.2.Mampu mengidentifikasi  kompetensi, kualifikasi, 
kinerja dan pengalaman jabatan  yang ada untuk  
proses penempatan pegawai. 

2.3.Mampu mengidentifikasi  kompetensi, kualifikasi, 
kompetensi, kinerja dan pengalaman jabatan  
yang tercantum dalam standar komptensi jabatan 
untuk menyusun pola karier.  

3 Mampu 

menyelenggarakan 

sistem manajemen 

karier ASN 

(penempatan, 

promosi, rotasi, 

demosi)  

dan menyusun pola 

karier tingkat unit 

organisasi. 

3.1.Mampu melakukan analisis kesesuaian antara 
kualifikasi, kompetensi, kinerja dan pengalaman 
jabatan dan menyusun rekomendasi untuk  
penempatan, promosi, mutasi dan penurunan 

pangkat/jabatan (demosi pegawai). 
3.2.Mampu mensosialisasikan hasil identifikasi  

kompetensi, kualifikasi, kinerja dan pengalaman 
jabatan  yang ada dalam standar komptensi 
jabatan kepada stakeholder terkait. 

3.3.Mampu menyusun pola karier di lingkup unit 
organisasinya. 

4 Mampu menyusun 
dan mengevaluasi 
norma, standar, 
prosedur, pedoman 
sistem manajemen 
karier ASN tingkat 
instansi. 

4.1.Mampu menyusun norma,  standar, kriteria, 
pedoman dan petunjuk tenik penempatan 
pegawai, promosi, rotasi dan demosi berdasarkan 
kualifikasi kompetensi, kinerja dan pengalaman 
jabatan. 

4.2.Mampu melakukan evaluasi terhadap sistem 
karier yang berlaku saat ini, menemukan 
kelemahan dan kelebihan untuk penyusunan 
sistem karier yang berdasarkan sistem merit. 

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam penyusunan dan evaluasi 
norma, standar, prosedur, pedoman sistem karier 
ASN. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan  sistem 
manajemen karier 

ASN 
dan menyusun pola 
karier tingkat 
nasional. 

5.1.Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan 

sistem karier, pola karier dalam rangka sistem 

manajemen karier ASN berdasarkan sistem merit. 

5.2.Mampu mengembangkan kebijakan penempatan 

pegawai, promosi mutasi, demosi yang obyektif 

dan transparan, berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi dan kinerja, serta pengalaman 

jabatan. 

5.3.Mampu menjadi mentor dan rujukan dalam 

memecahkan masalah sistem manajemen karier 

ASN dan menyusun sistem manajemen karier ASN 

di lingkup  nasional. 

 

Kode Kompetensi : (11) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Kerja Sama 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis, membuat 

proyeksi serta menentukan langkah untuk pengelolaan kerja 

sama, yang melingkupi negosiasi, pembuatan perjanjian kerja 

sama dan networking. 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

kerja sama. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
kerja sama.  

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan kerja sama. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan kerja sama. 

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan kerja 

sama sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis. 

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pengelolaan kerja sama. 

2.2. Mampu menganalisis pengelolaan kerja sama dan 
pemanfaatannya.  

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pengelolaan kerja sama kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pengelolaan kerja 

sama. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pengelolaan kerja sama.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen pengelolaan 
kerja sama kepada pegawai di lingkungannya. 

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pengelolaan kerja sama.  

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pengelolaan kerja 

sama. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pengelolaan kerja sama, dapat menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan kerja sama yang lebih efektif/efisien.  

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
kerja sama. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pengelolaan kerja sama 
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan 
pengelolaan kerja sama. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pengelolaan kerja 

sama. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pengelolaan kerja sama serta 
menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pengelolaan kerja sama, serta dapat 
meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.  

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pengelolaan kerja sama. 

 

Kode Kompetensi : (12) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Regulasi Lembaga 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis, membuat 

proyeksi serta menentukan langkah untuk pengelolaan 

regulasi lembaga. 

KECAKAPAN 



Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

regulasi lembaga. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
regulasi lembaga. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan regulasi lembaga. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan regulasi lembaga. 

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan regulasi 

lembaga sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pengelolaan regulasi lembaga. 

2.2. Mampu menganalisis pengelolaan regulasi 
lembaga dan pemanfaatannya.  

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 

jelas perihal pengelolaan regulasi lembaga kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pengelolaan regulasi 

lembaga. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pengelolaan regulasi lembaga. 

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen pengelolaan 
regulasi lembaga kepada pegawai di 
lingkungannya.  

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pengelolaan regulasi lembaga. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pengelolaan regulasi 

lembaga. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pengelolaan regulasi lembaga, dapat menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pengelolaan regulasi lembaga yang lebih 
efektif/efisien.   

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
regulasi lembaga. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pengelolaan regulasi 
lembaga dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
pengelolaan regulasi lembaga. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pengelolaan regulasi 

lembaga. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pengelolaan regulasi lembaga 
serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pengelolaan regulasi lembaga, serta 
dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.  

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pengelolaan regulasi lembaga. 

 

Kode Kompetensi : (13) 

Nama Kompetensi : Manajemen Komunikasi Lembaga dan Media 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis, menerbitkan 

press release, menyelenggarakan media briefing, menginisiasi 

jejaring dan kerja sama diantara kementerian dan LPNK 



lainnya, serta membentuk image branding organisasi.  

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

komunikasi lembaga 

dan media. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
komunikasi lembaga dan media. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi lembaga 
dan media.. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan komunikasi lembaga dan media. 

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

komunikasi lembaga 

dan media sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pengelolaan komunikasi lembaga dan media. 

2.2. Mampu menganalisis pengelolaan komunikasi 
lembaga dan media serta pemanfaatannya.  

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pengelolaan komunikasi lembaga 
dan media kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pengelolaan 

komunikasi lembaga 

dan media. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan komunikasi 
lembaga dan media. 

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen pengelolaan 
komunikasi lembaga dan media kepada pegawai 
di lingkungannya.  

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi lembaga 
dan media. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pengelolaan 

komunikasi lembaga 

dan media. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pengelolaan komunikasi lembaga dan media, 
dapat menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pengelolaan komunikasi lembaga dan 
media yang lebih efektif/efisien.   

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
komunikasi lembaga dan media. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pengelolaan komunikasi 
lembaga dan media dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pengelolaan komunikasi 
lembaga dan media. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

komunikasi lembaga 

dan media. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan komunikasi lembaga dan 
media serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya. 

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  komunikasi lembaga dan media, serta 
dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.  

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam komunikasi lembaga dan media. 



 

Kode Kompetensi : (14) 

Nama Kompetensi : Advokasi Hukum 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola kegiatan terkait advokasi 

hukum yang mencakup perumusan kebijakan teknis di bidang 

hukum, penyusunan rencana dan program bidang hukum, 

layanan perbantuan hukum, penyusunan peraturan 

perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan 

dokumentasi hukum, pemberian informasi hukum serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang hukum. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur advokasi 

hukum. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar advokasi 
hukum. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan advokasi hukum. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
advokasi hukum. 

2 Mampu 

melaksanakan 

advokasi hukum 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan advokasi hukum. 

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan advokasi hukum dan 
pemanfaatannya.  

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan advokasi hukum 
kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan advokasi 

hukum. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan advokasi hukum. 

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan advokasi hukum kepada pegawai di 
lingkungannya.  

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan advokasi hukum. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan advokasi 

hukum. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan advokasi hukum, dapat menemukan 

kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pelaksanaan advokasi hukum yang lebih 
efektif/efisien.   

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan advokasi 
hukum. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan advokasi 
hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
pelaksanaan advokasi hukum. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan advokasi hukum 
serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.  

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan advokasi hukum, serta 
dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 



pemecahan masalah 

pelaksanaan advokasi 

hukum. 

menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.   

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan advokasi hukum. 

 

Kode Kompetensi : (15) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Kearsipan 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola kearsipan, dari mulai menerima 

informasi, data atau dokumen yang akan diarsipkan, 

mengklasifikasikan sesuai dengan penggolongan yang ada, 

menggunakannya untuk keperluan yang dibutuhkan, 

pemeliharaan arsip-arsip yang ada sampai dengan tata cara 

pembuangan arsip. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

kearsipan. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
kearsipan. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan kearsipan.  

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan kearsipan 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan. 

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan 
pemanfaatannya.  

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan kearsipan 
kepada masyarakat dan stakeholder.   

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

kearsipan. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan kearsipan.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan kepada 
pegawai di lingkungannya.   

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

kearsipan. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang 
lebih efektif/efisien.     

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan kearsipan.  

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 



kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

kearsipan. 

kearsipan serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.  

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan kearsipan, 
serta dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.    

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan. 

 

Kode Kompetensi : (16) 

Nama Kompetensi : Manajemen Aset Negara 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola aset negara, yang melingkupi 

sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, 

pencatatan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik 

negara. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

aset negara. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
aset negara.  

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan aset negara. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan aset negara.  

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan aset 

negara sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan aset negara. 

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara dan 
pemanfaatannya.   

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan aset negara 
kepada masyarakat dan stakeholder.    

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan aset 

negara. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan aset negara.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan aset negara kepada 
pegawai di lingkungannya. 

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan aset 
negara. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan aset 

negara. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan aset negara, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan aset negara yang 
lebih efektif/efisien.      

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
aset negara.  

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
aset negara dan memberikan bimbingan dan 



fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan aset negara.    

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan aset 

negara. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan aset 
negara serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.   

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan aset negara, 
serta dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.     

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengelolaan aset 

negara. 
 

Kode Kompetensi : (17) 

Nama Kompetensi : Manajemen Ketatausahaan 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola ketatausahaan organisasi, yang 

di dalamnya melingkupi kesekretariatan pimpinan, protokoler, 

pengurusan izin perjalanan dinas luar negeri serta keamanan 

dan ketertiban. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

ketatausahaan. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
ketatausahaan.   

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.  

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan ketatausahaan.  

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

ketatausahaan sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.  

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan 
dan pemanfaatannya.   

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan kepada masyarakat dan 
stakeholder.     

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

ketatausahaan. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepada 
pegawai di lingkungannya.  

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan.  

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan 
yang lebih efektif/efisien.       

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 



ketatausahaan. 

 

cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan.  

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.      

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

ketatausahaan. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.    

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan 

ketatausahaan, serta dapat meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.      

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengelolaan 
ketatausahaan. 

 

Kode Kompetensi : (18) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Kekayaan Intelektual 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola kekayaan intelektual yang 

mencakup perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana 

dan program, perlindungan hasil penelitian, valuasi, 

pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan kekayaan 

intelektual. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

kekayaan intelektual. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
kekayaan intelektual.    

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual.  

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan kekayaan intelektual.   

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan kekayaan 

intelektual sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual.  

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan 
intelektual dan pemanfaatannya.    

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan kekayaan 
intelektual kepada masyarakat dan stakeholder.      

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan kekayaan 

intelektual. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan 
intelektual.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual 
kepada pegawai di lingkungannya.    

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual.  



4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan kekayaan 

intelektual. 

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual, 
dapat menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan 
intelektual yang lebih efektif/efisien.         

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual.   

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 

stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual.        

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan kekayaan 

intelektual. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual serta menemukan kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.     

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan kekayaan 
intelektual, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.      

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengelolaan 
kekayaan intelektual.   

 

Kode Kompetensi : (19) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Laboratorium 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola laboratorium dalam rangka 

memfasilitasi seluruh kegiata penelitian, yang di dalamnya 

melingkupi penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan 

pengendalian sarana dan prasarana laboratorium agar tujuan 

organisasi dalam bidang kegiatan riset dapat tercapai. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

laboratorium. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
pengelolaan laboratorium.     

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium.  

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan laboratorium.    

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

laboratorium sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.  

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium.  

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan 
pemanfaatannya.     

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium kepada masyarakat dan 
stakeholder.      



3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

laboratorium. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium kepada 
pegawai di lingkungannya.    

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium.    

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

laboratorium.  

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan laboratorium. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium.   

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan laboratorium.         

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

laboratorium. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.      

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan laboratorium, 
serta dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.       

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengelolaan 
laboratorium.   

 

Kode Kompetensi : (20) 

Nama Kompetensi : Pengembangan Peralatan Produksi 

Definisi : Kemampuan untuk mengembangkan peralatan penelitian yang 

digunakan dalam sistem produksi, yang melingkupi 

penyimpanan, pengawetan, dan pengemasan. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur 

pengembangan 

peralatan produksi. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengembangan 
peralatan produksi.     

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengembangan peralatan produksi.   

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengembangan peralatan produksi.      

2 Mampu 

melaksanakan 

pengembangan 

peralatan produksi 

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengembangan peralatan produksi.   

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengembangan peralatan 



sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.   

produksi dan pemanfaatannya.     
2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 

jelas perihal pelaksanaan pengembangan 
peralatan produksi kepada masyarakat dan 
stakeholder.      

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengembangan 

peralatan produksi. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengembangan peralatan 
produksi.  

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengembangan peralatan produksi 
kepada pegawai di lingkungannya.      

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan 
peralatan produksi.     

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengembangan 

peralatan produksi.  

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengembangan peralatan produksi, 
dapat menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pelaksanaan pengembangan peralatan 
produksi.   

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengembangan 
peralatan produksi.   

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan 
pengembangan peralatan produksi dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan 
pengembangan peralatan produksi.           

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengembangan 

peralatan produksi. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengembangan 
peralatan produksi serta menemukan kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.       

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengembangan peralatan 
produksi, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.        

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) 

dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pengembangan 
peralatan produksi.   

 

Kode Kompetensi : (21) 

Nama Kompetensi : Manajemen Koleksi 

Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

merawat, serta menelaah koleksi keanekaragaman hayati, 

nonhayati, dan plasma nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

 

 

 

 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu melakukan 

pengumpulan, 

pengklasifikasian, 

perawatan koleksi 

keanekaragaman 

hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai 

dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

 

 

1.1. Mampu memahami kaidah-kaidah 

perkebunrayaan untuk melakukan pengumpulan, 

pengklasifikasian, perawatan koleksi 

keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 

nutfah. 

1.2. Mampu melaksanakan pengumpulan, 

pengklasifikasian, perawatan koleksi 

keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 

nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

1.3. Mampu melakukan pengumpulan, 

pengklasifikasian, perawatan koleksi 

keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 

nutfah dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan 

kaidah-kaidah perkebunrayaan untuk 

meminimalkan kesalahan. 

2 Mampu menyusun 

sistem data base 

koleksi 

keanekaragaman 

hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai 

dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

2.1. Mampu membuat keputusan berdasarkan 
kaidah-kaidah perkebunrayaan dalam melakukan 
pengumpulan, pengklasifikasian, perawatan 
koleksi keanekaragaman hayati, nonhayati, dan 
plasma nutfah. 

2.2. Mampu mengoperasikan sistem informasi yang 
digunakan dalam menyusun  data base koleksi 
keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 
nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 
perkebunrayaan. 

2.3. Mampu menyampaikan laporan terhadap 
kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, 
perawatan koleksi keanekaragaman hayati, 
nonhayati, dan plasma nutfah sesuai dengan 
kaidah-kaidah perkebunrayaan. 

3 Mampu 

mengeksplorasi 

keanekaragaman 

hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai 

dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

3.1. Mampu menerapkan cara-cara 

(pendekatan/metode jelajah/solusi) baru dalam 
melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, 
perawatan koleksi keanekaragaman hayati, 
nonhayati, dan plasma nutfah sesuai dengan 
kaidah-kaidah perkebunrayaan. 

3.2. Mampu melakukan inventarisasi dan identifikasi 
keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 
nutfah untuk memperkaya keragaman genetik 
dari keanekaragaman hayati, nonhayati, dan 
plasma nutfah. 

3.3. Mampu menyusun laporan hasil eksplorasi 
keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 
nutfah untuk dapat dimasukkan ke dalam sistem 
data base koleksi keanekaragaman hayati, 
nonhayati, dan plasma nutfah. 



4 Mampu 

mengembangkan dan 

meningkatkan 

standar dan metode 

pengumpulan, 

pengklasifikasian, 

perawatan koleksi 

keanekaragaman 

hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai 

dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

4.1. Mampu mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan standar dan metode pengumpulan, 

pengklasifikasian, perawatan koleksi 

keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 

nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

4.2. Mampu mengkombinasikan dan menerapkan 

pendekatan-pendekatan standar dan cara baru 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan dalam 

melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, 

perawatan koleksi keanekaragaman hayati, 

nonhayati, dan plasma nutfah. 

4.3. Mampu mengembangkan standar dan metode 

pengumpulan, pengklasifikasian, perawatan 

koleksi keanekaragaman hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

5 Mampu menyusun 

kebijakan pengelolaan 

koleksi 

keanekaragaman 

hayati, nonhayati, dan 

plasma nutfah sesuai 

dengan kaidah-kaidah 

perkebunrayaan. 

5.1. Mampu mengkaji penyimpangan dan pelanggaran 
terhadap kaidah-kaidah perkebunrayaan dan 
menghasilkan solusi untuk perbaikan. 

5.2. Mampu mengembangkan 
sistem/prosedur/pendekatan-
pendekatan/metode pengelolaan koleksi 
keanekaragaman hayati, nonhayati, dan plasma 
nutfah sesuai dengan kaidah-kaidah 
perkebunrayaan. 

5.3. Mampu memberikan rekomendasi pengembangan 
lebih lanjut untuk kegiatan konservasi dari 
pengelolaan koleksi keanekaragaman hayati, 
nonhayati, dan plasma nutfah. 

 

Kode Kompetensi : (22) 

Nama Kompetensi : Manajemen Konservasi Tumbuhan 

Definisi : Kemampuan untuk memelihara dan melestarikan 

keanekaragaman hayati yang melingkupi proses perencanaan, 

pengembangan, pemantauan dan evaluasi. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

konservasi tumbuhan. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
konservasi tumbuhan.     

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan konservasi tumbuhan.   

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan konservasi tumbuhan.      

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

konservasi tumbuhan 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan konservasi tumbuhan.   

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi 
tumbuhan dan pemanfaatannya.     

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 



teknis.   jelas perihal pelaksanaan pengelolaan konservasi 
tumbuhan kepada masyarakat dan stakeholder.       

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

konservasi tumbuhan. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan konservasi 
tumbuhan.   

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan konservasi tumbuhan 
kepada pegawai di lingkungannya.       

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
konservasi tumbuhan.     

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

konservasi tumbuhan.  

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan konservasi tumbuhan, 
dapat menemukan kelebihan dan kekurangan 

serta melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pelaksanaan pengelolaan konservasi 
tumbuhan.    

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
konservasi tumbuhan.    

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
konservasi tumbuhan dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan 
konservasi tumbuhan.            

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

konservasi tumbuhan. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
konservasi tumbuhan serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya.        

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan konservasi 
tumbuhan, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.        

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 

pengelolaan konservasi tumbuhan.   
 

Kode Kompetensi : (23) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Dokumentasi Informasi Ilmiah 

Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan, memilih, 

mengelompokkan dan mengolah informasi dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan kemudian menyimpan informasi tersebut 

secara terstruktur agar dapat dengan mudah dipergunakan 

kembali apabila dibutuhkan. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah.      

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi informasi 
ilmiah.   



dokumentasi 

informasi ilmiah. 

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan dokumentasi informasi ilmiah.        

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

dokumentasi 

informasi ilmiah 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.    

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi informasi 
ilmiah.   

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan dokumentasi 
informasi ilmiah dan pemanfaatannya.       

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah kepada masyarakat 
dan stakeholder.        

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

dokumentasi 

informasi ilmiah. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 

identifikasi pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah.   

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi informasi 
ilmiah kepada pegawai di lingkungannya.       

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah.     

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

dokumentasi 

informasi ilmiah.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi informasi 
ilmiah, dapat menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pelaksanaan 
pengelolaan dokumentasi informasi ilmiah.     

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah.      

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan 
dokumentasi informasi ilmiah.            

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

dokumentasi 

informasi ilmiah. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 

dokumentasi informasi ilmiah serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya.        

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan dokumentasi 
informasi ilmiah, serta dapat meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.        

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan dokumentasi informasi ilmiah.   

 

Kode Kompetensi : (24) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Diseminasi Informasi 

Definisi : Kemampuan melakukan aktivitas penyebarluasan informasi 

kepada kelompok target atau individu sehingga timbul 

kesadaran dan penerimaan terhadap informasi tersebut yang 



kemudian mendorong kelompok target/individu tersebut 

memanfaatkan informasi tersebut. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

diseminasi informasi. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
diseminasi informasi.      

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan diseminasi informasi.    

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan diseminasi informasi.        

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

diseminasi informasi 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.    

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan diseminasi informasi.    

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan diseminasi 
informasi dan pemanfaatannya.        

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan diseminasi 
informasi kepada masyarakat dan stakeholder.        

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

diseminasi informasi. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan diseminasi 
informasi.   

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan diseminasi informasi 
kepada pegawai di lingkungannya.       

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
diseminasi informasi.      

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

diseminasi informasi.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan diseminasi informasi, 
dapat menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pelaksanaan pengelolaan diseminasi 
informasi.      

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
diseminasi informasi.       

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
diseminasi informasi dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan 
diseminasi informasi.              

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

diseminasi informasi. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
diseminasi informasi serta menemukan kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.        

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan diseminasi 
informasi, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.         

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan diseminasi informasi.   

 



Kode Kompetensi : (25) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Perpustakaan 

Definisi : Kemampuan dalam mengelola perpustakaan yang ada di Pusat 

Dokumentasi Informasi Ilmiah LIPI yang di dalamnya 

melingkupi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang datang berkunjung. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

perpustakaan. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 

perpustakaan.      
1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 

pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.    
1.3. Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan perpustakaan.         

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan 

perpustakaan sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.     

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.    

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan 
dan pemanfaatannya.        

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan kepada masyarakat dan 
stakeholder.         

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

perpustakaan. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan.   

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan perpustakaan kepada 
pegawai di lingkungannya.       

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan.      

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan 

perpustakaan.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.       

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan.        

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.               

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.         

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan 
perpustakaan, serta dapat meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.         



pengelolaan 

perpustakaan. 

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan perpustakaan.    

 

Kode Kompetensi : (26) 

Nama Kompetensi : Preservasi Bahan Pustaka 

Definisi : Kemampuan untuk menyimpan kandungan informasi baik 

berupa media cetak maupun media elektronik pada suatu 

perpustakaan agar dapat bertahan lama dan tidak cepat 

rusak. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur preservasi 

bahan pustaka. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar preservasi 
bahan pustaka.      

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan preservasi bahan pustaka.      

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
preservasi bahan pustaka.         

2 Mampu 

melaksanakan 

preservasi bahan 

pustaka sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.     

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan preservasi bahan pustaka.     

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan preservasi bahan pustaka dan 
pemanfaatannya.        

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan preservasi bahan 
pustaka kepada masyarakat dan stakeholder.          

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

preservasi bahan 

pustaka. 

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan preservasi bahan 
pustaka.    

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan preservasi bahan pustaka kepada 
pegawai di lingkungannya.        

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan preservasi bahan 
pustaka.      

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

preservasi bahan 

pustaka.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan preservasi bahan pustaka, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan preservasi bahan pustaka.        

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan preservasi 
bahan pustaka.        

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan preservasi 
bahan pustaka dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan preservasi bahan pustaka.                

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan preservasi bahan 
pustaka serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.          

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 



rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

preservasi bahan 

pustaka. 

kebijakan  pelaksanaan preservasi bahan 
pustaka, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.          

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
preservasi bahan pustaka.    

 

Kode Kompetensi : (27) 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Inkubasi dan Alih Teknologi 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola inkubasi dan alih teknologi yang 

mencakup perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana 

dan program, inkubasi teknologi, alih teknologi, 

pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan inkubasi dan alih 

teknologi. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

inkubasi dan alih 

teknologi. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi.       

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan alih 
teknologi.      

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan inkubasi dan alih teknologi.          

2 Mampu 

melaksanakan 

pengelolaan inkubasi 

dan alih teknologi 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.     

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan alih 
teknologi.     

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan alih 
teknologi dan pemanfaatannya.         

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan inkubasi 
dan alih teknologi kepada masyarakat dan 
stakeholder.           

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan inkubasi 

dan alih teknologi.  

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan inkubasi 
dan alih teknologi.    

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan alih 
teknologi kepada pegawai di lingkungannya.         

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi.       

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan 

pengelolaan inkubasi 

dan alih teknologi.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan alih 
teknologi, dapat menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pelaksanaan 
pengelolaan inkubasi dan alih teknologi.        

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi.         

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 



dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi.                 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan inkubasi 

dan alih teknologi. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
inkubasi dan alih teknologi serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya.           

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan inkubasi dan 
alih teknologi, serta dapat meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 

dan kebijakan yang dikembangkan.          
5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan inkubasi dan alih teknologi.    

 

Kode Kompetensi : (28) 

Nama Kompetensi : Manajemen Diklat Pengembangan SDM 

Definisi : Kemampuan mengelola dan menyelenggarakan diklat 

pengembangan sumber daya manusia berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan diklat, penawaran kerja sama diklat, 

evaluasi internal dan eksternal, analisis kesenjangan 

kompetensi pegawai dengan standar kompetensi, penyusunan 

perencanaan pengembangan pegawai, agar tercapai 

pemenuhan/peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

aparatur sipil negara. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur diklat 

pengembangan 

sumber daya 

manusia. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar diklat 
pengembangan sumber daya manusia.        

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan diklat pengembangan sumber daya 
manusia.      

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
diklat pengembangan sumber daya manusia.           

2 Mampu 

menyelenggarakan 

diklat pengembangan 

sumber daya manusia 

sesuai pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.     

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan diklat pengembangan sumber daya 
manusia.      

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan diklat pengembangan sumber 
daya manusia dan pemanfaatannya.          

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan diklat pengembangan 
sumber daya manusia kepada masyarakat dan 
stakeholder.            



3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan diklat 

pengembangan 

sumber daya 

manusia.   

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan diklat pengembangan 
sumber daya manusia.     

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan diklat pengembangan sumber daya 
manusia kepada pegawai di lingkungannya.         

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan diklat 
pengembangan sumber daya manusia.        

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur, 

pelaksanaan diklat 

pengembangan 

sumber daya 

manusia.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan diklat pengembangan sumber daya 
manusia, dapat menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pelaksanaan diklat 

pengembangan sumber daya manusia.          
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 

cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan diklat 
pengembangan sumber daya manusia.          

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan diklat 
pengembangan sumber daya manusia dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan 
diklat pengembangan sumber daya manusia.                  

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan diklat 

pengembangan 

sumber daya 

manusia. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan diklat 
pengembangan sumber daya manusia serta 
menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.           

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan diklat pengembangan 
sumber daya manusia, serta dapat meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.           

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan diklat 
pengembangan sumber daya manusia.    

 

Kode Kompetensi : (29) 

Nama Kompetensi : Manajemen Karier Fungsional 

Definisi : Kemampuan mengelola jenjang karier fungsional pegawai 

dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis data kompetensi, kinerja, pengalaman pegawai, 

standar kompetensi dan persyaratan jabatan. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

karier fungsional. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
karier fungsional.         

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan karier fungsional.      

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan karier fungsional.            



2 Mampu 

menyelenggarakan 

pengelolaan karier 

fungsional sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.      

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan karier fungsional.      

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan karier fungsional 
dan pemanfaatannya.           

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan karier 
fungsional kepada masyarakat dan stakeholder.             

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan karier 

fungsional.   

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan karier 
fungsional.     

3.4. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan karier fungsional 
kepada pegawai di lingkungannya.          

3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
karier fungsional.        

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur 

pengelolaan karier 

fungsional.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan karier fungsional, dapat 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja pelaksanaan pengelolaan karier fungsional.            

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
karier fungsional.          

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
karier fungsional dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelaksanaan pengelolaan karier 
fungsional.                     

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan karier 

fungsional. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
karier fungsional serta menemukan kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.            

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan karier 
fungsional, serta dapat meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.            

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan karier fungsional.    

 

Kode Kompetensi : (30) 

Nama Kompetensi : Manajemen Pengendalian dan Pengawasan Keuangan 

Definisi : Kemampuan untuk mengelola, mengendalikan, dan 

mengawasi keuangan organisasi dengan cara memahami, 

menganalisis, mengevaluasi, serta merekomendasikan 

perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dari rencana 

yang telah ditetapkan berdasarkan konsep pengawasan. 

 

 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur pengelolaan 

pengendalian dan 

pengawasan 

keuangan. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan.          

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 
pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan 
pengawasan keuangan.       

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
pengelolaan pengendalian dan pengawasan 
keuangan.            

2 Mampu 

menyelenggarakan 

pengelolaan 

pengendalian dan 

pengawasan 

keuangan sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.       

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan 
pengawasan keuangan.      

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan pengelolaan pengendalian 
dan pengawasan keuangan.             

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan kepada 
masyarakat dan stakeholder.             

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan 

pengelolaan 

pengendalian dan 

pengawasan 

keuangan.    

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan.      

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan 
pengawasan keuangan kepada pegawai di 
lingkungannya.          

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan.        

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur 

pengelolaan 

pengendalian dan 

pengawasan 

keuangan.   

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan 
pengawasan keuangan, dapat menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan 
pengawasan keuangan.             

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan.           

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan 
pengelolaan pengendalian dan pengawasan 
keuangan.                     

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan 

pengelolaan 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan 
pengendalian dan pengawasan keuangan serta 
menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.             

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan pengelolaan pengendalian 
dan pengawasan keuangan, serta dapat 
meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.             



pengendalian dan 

pengawasan 

keuangan. 

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
pengelolaan pengendalian dan pengawasan 
keuangan.    



 

 

Kode Kompetensi : (31) 

Nama Kompetensi : Audit Internal 

Definisi : Kemampuan untuk melakukan penilaian independen yang 

dibuat dalam organisasi dengan tujuan menguji dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh 

organisasi serta membantu manajemen organisasi dalam 

memberikan pertanggungjawaban yang efektif. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik, metode, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur audit 

internal. 

1.1. Mampu memahami konsep dasar audit internal.          
1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah, tahapan 

pelaksanaan audit internal.       
1.3. Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat perihal 
audit internal.             

2 Mampu 

menyelenggarakan 

audit internal sesuai 

pedoman 

kerja/petunjuk 

teknis.        

2.1. Mampu melakukan identifikasi awal dalam 
pelaksanaan audit internal.       

2.2. Mampu menganalisis informasi yang diperoleh 
dalam pelaksanaan audit internal.              

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan audit internal kepada 
masyarakat dan stakeholder.             

3 Mampu menyusun 

instrumen 

pelaksanaan audit 

internal.     

3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi pelaksanaan audit internal.       

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pelaksanaan audit internal kepada pegawai di 
lingkungannya.           

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan audit internal.        

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 

perangkat, norma, 

standar, prosedur 

audit internal.    

 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap metode 
pelaksanaan audit internal, dapat menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pelaksanaan audit internal.              

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dapat dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan audit internal.            

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan audit 
internal dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
pelaksanaan audit internal.                      

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 

kebijakan, dan 

menjadi sumber 

rujukan untuk 

implementasi serta 

pemecahan masalah 

pelaksanaan audit 

internal. 

5.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, 
konsep, kebijakan pelaksanaan audit internal 
serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.              

5.2. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan  pelaksanaan audit internal, serta 
dapat meyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.              

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 



(nasional) dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan audit 
internal.    
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KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

  

2. Standar Kompetensi Manajerial 

 
2.1. Definisi, Deskripsi dan Indikator Kompetensi 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 
kompetensi manajerial PNS di lingkungan LIPI terdiri dari: 
1. Integritas 

2. Kerjasama 
3. Komunikasi 

4. Orientasi pada Hasil 
5. Pelayanan Publik 
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain 

7. Mengelola Perubahan 
8. Pengambilan Keputusan 

 
Deskripsi dan indikator kompetensi manajerial sebagai berikut: 
 

Kode Kompetensi : M.01 

Nama Kompetensi : Integritas  

Definisi : Konsisten  berperilaku  selaras  dengan  nilai,  norma 

dan/atau   etika  organisasi,   dan   jujur   dalam hubungan   

dengan   manajemen,   rekan   kerja, bawahan  langsung,  dan  

pemangku  kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, 

bertanggungjawab atas  tindakan  atau  keputusan  beserta  

risiko  yang menyertainya.    

 

 

 

 

 



KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mampu bertindak sesuai nilai, 

norma, etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi. 

1.1. Bertingkah laku sesuai dengan 
perkataan; berkata sesuai dengan 
fakta; 

1.2. Melaksanakan organisasi dalam 
lingkungan kerja sehari-hari, pada 
tataran individu/pribadi; 

1.3. Tidak menjanjikan/memberikan yang 
bertentangan    dengan organisasi. 

2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja untuk 

bertindak sesuai nilai, norma, 

dan etika organisasi. 

2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk 
bertindak sesuai dengan nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; Mengajak orang 
lain untuk bertindak sesuai etika dan 
kode etik. 

2.2. Menerapkan norma-norma konsisten 
dalam setiap situasi, pada unit kerja 
terkecil/kelompok kerjanya. 

2.3. Memberikan informasi yang dapat 
dipercaya sesuai dengan etika 
organisasi. 

3 Mampu memastikan, 

menanamkan keyakinan 

bersama agar anggota yang 

dipimpin bertindak sesuai nilai, 

norma, dan etika organisasi, 

dalam lingkup formal. 

3.1. Memastikan anggota yang dipimpin 
bertindak  sesuai  dengan  nilai,  
norma, dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

3.2. Mampu untuk memberi apresiasi 
teguran bagi anggota yang dipimpin 
agar bertindak  selaras  dengan  nilai,  
norma, dan etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi; 

3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap  penerapan  sikap  integritas  
di dalam unit kerja yang dipimpin. 

4 Mampu menciptakan situasi 

kerja yang mendorong 

kepatuhan pada nilai, norma, 

dan etika organisasi. 

4.1. Menciptakan situasi kerja yang 
mendorong seluruh pemangku 
kepentingan mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar etika yang 
tinggi, serta berani menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi atau 
mengambil tindakan atas 
penyimpangan kode etik/nilai-nilai 
yang dilakukan oleh orang  lain, pada  
tataran  lingkup  kerja setingkat 
instansi meskipun ada resiko. 

5 Mampu menjadi role model 

dalam penerapan standar 

keadilaan dan etika di tingkat 

nasional. 

5.1. Mempertahankan tingkat standar 
keadilan dan etika yang tinggi dalam 
perkataan dan tindakan sehari-hari 
yang dipatuhi oleh seluruh pemangku 
kepentingan pada lingkup instansi 
yang dipimpinnya. 

5.2. Menjadi “role model” /keteladanan 
dalam penerapan standar keadilan dan 
etika yang tinggi di tingkat nasional. 

5.3. Membuat konsep kebijakan dan 



strategi penerapan sikap integritas 
dalam pelaksanaan tugas dan norma-
norma yang sejalan dengan nilai 
strategis organisasi. 

 
  

Kode Kompetensi : M.02 

Nama Kompetensi : Kerjasama 

Definisi : Kemampuan mempertahankan  hubungan  kerja  yang  

efektif,memiliki   komitmen   saling   membantu   dalam 

penyelesaian  tugas,  dan  mengoptimalkan  segala 

sumberdaya  untuk  mencapai  tujuan  strategis organisasi. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Berpartisipasi dalam kelompok 

kerja.  

1.1. Berpartisipasi sebagai yang baik, 
tugas/bagiannya, dan keputusan tim; 

1.2. Mendengarkan dan masukan dari orang 
lain dan memberikan usulan-usulan 
kepentingan tim; 

1.3. Mampu menjalin interaksi sosial untuk 
penyelesaian tugas. 

2 Menumbuhkan tim kerja yang 

partisipatif dan efektif. 

2.1. Membantu orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas   mereka 
untuk mendukung sasaran tim; 

2.2. Berbagi informasi yang relevan atau 
bermanfaat pada anggota tim; 
mempertimbangkan masukan dan 
keahlian anggota dalam tim/kelompok 
kerja serta bersedia untuk belajar dari 
orang lain; 

2.3. Membangun  komitmen  yang  tinggi 
untuk menyelesaikan tugas tim. 

3 Efektif membangun tim kerja 

untuk peningkatan kinerja 

organisasi. 

 

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota 
tim, membentuk tim yang 
mengantisipasi kemungkinan 
hambatan, dan  mencari solusi yang 
optimal; 

3.2. Mengupayakan dan mengutamakan 
pengambilan  keputusan berdasarkan 
usulan-usulan anggota tim/kelompok, 
bernegosiasi secara upaya 
penyelesaikan target dan/atau unit 
kerja; 

3.3. Membangun pemangku kepentingan 
dalam rangka mendukung kelompok. 

4 Membangun komitmen tim, 

sinergi. 

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di 
lingkup instansi yang dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi berbeda dari unit kerja 
tercipta sinergi pencapaian target kerja 
organisasi; 

4.3. Mengembangkan menghargai  kerja  
sama  antar  unit, memberikan 
dukungan untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja organisasi. 

 



5 Menciptakan situasi kerja sama 

secara konsisten, baik di dalam 

maupun di luar instansi. 

5.1. Menciptakan hubungan kerja yang 
konstruktif dengan menerapkan norma 
/ etos / nilai-nilai  kerja yang baik di 
dalam dan di luar organisasi; 
meningkatkan produktivitas dan 
menjadi panutan dalam organisasi; 

5.2. Secara konsisten menjaga sinergi agar 
pemangku kepentingan dapat bekerja 
sama dengan orang di dalam maupun di 
luar organisasi; 

5.3. Membangun konsensus untuk 
menggabungkan sumberdaya dari 
berbagai pemangku kepentingan untuk 
tujuan bangsa dan negara. 

 

Kode Kompetensi : M.03 

Nama Kompetensi : Komunikasi 

Definisi : Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan 

secara jelas, sistematis disertai argumentasi  yang  logis  

dengan  cara-cara  yang sesuai   baik   secara   lisan   maupun   

tertulis; memastikan  pemahaman;  mendengarkan secara 

aktif  dan  efektif;  mempersuasi,  meyakinkan  dan membujuk  

orang  lain  dalam  rangka  mencapai tujuan organisasi. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Menyampaikan informasi 

dengan jelas, lengkap, 

pemahaman yang sama 

1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran 
atau pendapat dengan jelas, singkat dan 
tepat dengan menggunakan cara/media 
yang sesuai dan mengikuti alur yang 
logis; 

1.2. Memastikan pemahaman yang sama 
atas instruksi yang diterima/diberikan; 

1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat 
menyurat sesuai tata naskah organisasi. 

2 Aktif menjalankan komunikasi 

secara formal dan informal; 

bersedia mendengarkan orang 

lain, menginterpretasikan pesan 

dengan respon yang sesuai, 

mampu menyusun materi 

presentasi, pidato, naskah, 

laporan, dll 

2.1. Menggunakan gaya komunikasi 
informal untuk meningkatkan 

hubungan profesional; 
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; 

menangkap dan menginterpretasikan 
pesan-pesan dari orang lain, serta 
memberikan respon yang sesuai; 

2.3. Membuat materi presentasi, pidato, 
draft naskah, laporan dll sesuai arahan 
pimpinan. 

3 Berkomunikasi secara asertif, 

terampil berkomunikasi lisan/ 

tertulis untuk menyampaikan 

informasi yang 

sensitif/rumit/kompleks 

3.1. Menyampaikan suatu informasi yang 
sensitif/rumit dengan cara 
penyampaian dan kondisi yang tepat, 
sehingga dapat dipahami dan diterima 
oleh pihak lain; 

3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih mudah dipahami 
dan diterima orang lain; 

3.3. Membuat laporan 
tahunan/periodik/naskah/dokumen/pr
oposal yang kompleks; membuat surat 
resmi yang sistematis dan tidak 
menimbulkan pemahaman yang 



berbeda; membuat proposal yang rinci 
dan lengkap; 

4 Mampu mengemukakan 

Pemikiran multidimensi secara 

lisan dan tertulis untuk 

mendorong kesepakatan dengan 

tujuan meningkatkan kinerja 

secara keseluruhan 

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi 
penting dari berbagai sumber dengan 
pihak lain untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 

4.2. Menuangkan pemikiran/konsep dari 
berbagai sudut pandang/multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal; 

4.3. Menyampaikan informasi secara 
persuasif untuk mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan 
meningkatkan kinerja secara 

keseluruhan. 

5 Menggagas sistem komunikasi 

yang terbuka secara strategis 

untuk mencari solusi dengan 

tujuan meningkatkan kinerja 

5.1. Menghilangkan hambatan komunikasi, 
mampu berkomunikasi dalam isu-isu 
nasional yang memiliki  resiko tinggi, 
menggalang hubungan dalam skala 
strategis di tingkat nasional; 

5.2. Menggunakan saluran komunikasi 
formal dan non formal guna mencapai 
kesepakatan dengan tujuan 
meningkatkan kinerja di tingkat 
instansi/nasional; 

5.3. Menggagas sistem komunikasi dengan 
melibatkan pemangku kepentingan 
sejak dini untuk mencari solusi dengan 
tujuan meningkatkan kinerja di tingkat 
instansi/nasional 

 
 

Kode Kompetensi : M.04 

Nama Kompetensi : Orientasi Pada Hasil 

Definisi : Kemampuan  mempertahankan  komitmen  pribadi yang  

tinggi  untuk  menyelesaikan  tugas,  dapat diandalkan,  

bertanggung  jawab,  mampu  secara sistimatis  

mengidentifikasi  risiko  dan  peluang dengan   memperhatikan   

keterhubungan   antara perencanaan   dan   hasil,   untuk   

keberhasilan organisasi. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Bertanggung jawab untuk 

memenuhi standar kerja. 

1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; 
1.2. Dapat diandalkan; teliti dan hati-hati; 

bekerja dengan guna meminimalkan 
kesalahan dengan mengacu pada 
standar kualitas (SOP). 

1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti  
contoh  cara  bekerja yang lebih  efektif,  
efisien  di lingkungan kerjanya.  

2 Berupaya meningkatkan hasil 

kerja pribadi yang lebih tinggi 

dari standar yang ditetapkan, 

mencari, mencoba metode 

alternatif untuk peningkatan 

2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai 
standar kerja pribadi yang lebih tinggi 
dari  standar  kerja  yang ditetapkan 
organisasi; 

2.2. Mencari, mencoba metode kerja 
alternatif untuk meningkatkan hasil 



kinerja 

 

kerjanya; 
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di 

unit kerjanya untuk mencoba 
menerapkan metode kerja yang lebih 
efektif yang sudah dilakukannya. 

3 Menetapkan target kerja yang 

menantang bagi unit kerja, 

memberi apresiasi dan teguran 

untuk mendorong kinerja 

3.1. Menetapkan  target  kinerja  unit  yang 
lebih tinggi dari target yang ditetapkan 
organisasi;   

3.2. Memberikan apresiasi dan teguran 
untuk mendorong pencapaian hasil unit 
kerjanya; 

3.3. Mengembangkan  metode  kerja yang 
lebih efektif dan efisien   untuk 
mencapai target kerja unitnya. 

4 Mendorong unit kerja mencapai 

target yang ditetapkan atau 

melebihi hasil kerja sebelumnya 

4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi 
untuk mencapai kinerja yang melebihi 
target yang ditetapkan; 

4.2. Memantau dan mengevaluasi kerja 
unitnya agar selaras sasaran strategis 
instansi; 

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya 
bersama antar unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan pencaian 
target organisasi. 

5 Meningkatkan mutu 

pencapaian 

kerja organisasi 

 

5.1. Memastikan kualitas sesuai standar dan 
keberlanjutan hasil kerja organisasi 
yang memberi kontribusi pada 
pencapaian target prioritas nasional; 

5.2. Memastikan tersedianya sumber daya 
organisasi  untuk menjamin tercapainya 
target prioritas instansi/nasional; 

5.3. Membuat kebijakan untukmenerapkan 
metode kerja yang lebih efektif-efisien 
dalam mencapai tujuan prioritas 
nasional 

 

Kode Kompetensi : M.05 

Nama Kompetensi : Pelayanan Publik 

Definisi : Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan  

pelayanan  publik  secara profesional, transparan,mengikuti 

standar pelayanan  yang  objektif,  netral,  tidak  memihak, 

tidak   diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/golongan/partai politik   

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Menjalankan tugas mengikuti 

standar pelayanan. 

1.1. Mampu mengerjakan tugas-tugas 
dengan mengikuti standar 
pelayanan yang objektif,  netral, tidak 
memihak, tidak diskriminatif, 
transparan  dan tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/kelompok/partai 
politik. 

1.2. Melayani kebutuhan, permintaan  dan 
keluhan pemangku kepentingan; 

1.3. Menyelesaikan masalah dengan  tepat 



tanpa  bersikap  membela  diri  dalam 
kapasitas sebagai pelaksana pelayanan 
publik.  

2 Mampu 

mensupervisi/mengawasi/ 

menyelia dan menjelaskan 

proses pelaksanaan tugas-tugas  

pemerintahan/pelayanan 

publik secara transparan 

2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam  
mengerjakan tugas-tugas 
pemerintahan/pelayanan publik, 
mampu menyelia dan menjelaskan 
secara obyektif bila ada yang 
mempertanyakan kebijakan yang 
diambil; 

2.2. Secara aktif mencari mencari informasi 
untuk mengenali kebutuhan 
pemangku kepentingan agar dapat 

menjalankan pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan publik secara cepat dan 
tanggap; 

2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan 
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu 
sehingga apa yang disampaikan 
menjadi perhatian pemangku 
kepentingan dalam hal penyelesaian 
tugas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan publik. 

3 Mampu memanfaatkan 

kekuatan serta memperbaiki 

standar pelayanan publik di 

unit kerja 

3.1. Memahami, mendeskripsikan 
pengaruh dan hubungan/kekuatan 
kelompok yang sedang berjalan di 
organisasi (aliansi atau persaingan), 
dan dampaknya terhadap unit kerja 
untuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara profesional dan 
netral, tidak memihak;  

3.2. Menggunakan keterampilan dan 
pemahaman lintas organisasi untuk 
secara efektif memfasilitasi kebutuhan 
kelompok  yang  lebih  besar  dengan 
cara-cara   yang   mengikuti   standar 
objektif, transparan, profesional, 
sehingga tidak merugikan para pihak 

di lingkup pelayanan publik unit 
kerjanya; 

3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang 
efektif untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah yang dihadapi 
pemangku kepentingan/masyarakat 
serta mengantisipasi kebutuhan 
mereka saat menjalankan tugas 
pelayanan publik di unit kerjanya. 

4 Mampu memonitor, 

mengevaluasi, 

Memperhitungkan dan 

mengantisipasi dampak dari 

isu-isu jangka panjang, 

kesempatan, atau kekuatan 

politik dalam hal pelayanan 

kebutuhan pemangku 

kepentingan yang transparan, 

4.1. Memahami dan memberi perhatian 
kepada isu-isu jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan politik 
yang mempengaruhi organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia luar, 
memperhitungkan dan mengantisipasi 
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara objektif, 
transparan, dan professional dalam 
lingkup organisasi; 

4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan 



objektif, dan profesional publik yang diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras dengan 
standar pelayanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/kelompok/partai 
politik; 

4.3. Menerapkan  strategi  jangka  panjang 
yang berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan  dengan 
mengikuti standar objektif, netral, 
tidak memihak, tidak diskriminatif, 
transparan, tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi/kelompok.  

5 Mampu memastikan kebijakan-

kebijakan pelayanan publik 

yang menjamin 

terselenggaranya pelayanan 

publik yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 

diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan 

pribadi/kelompok/partai 

politik.  

5.1. Mampu menciptakan kebijakan-
kebijakan pelayanan publik yang 
menjamin terselenggaranya pelayanan 
publik yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai politik; 

5.2. Menginternalisasikan nilai dan 
semangat pelayanan publik yang 
mengikuti standar objektif, netral, 
tidak memihak, tidak diskriminatif, 
transparan, tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/kelompok kepada 
setiap individu di lingkungan 
instansi/nasional; 

5.3. Menjamin terselenggaranya pelayanan 
publik yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai politik 

 
 

Kode Kompetensi : M.06 

Nama Kompetensi : Pengembangan Diri dan Orang Lain 

Definisi : Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain 

untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan 

dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan 

pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan  

belajar  sepanjang  hidup,  memberikan saran/bantuan,  

umpan  balik,  bimbingan  untuk membantu  orang  lain  

untuk  mengembangkan potensi dirinya.   

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Pengembangan diri 1.1. Mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi pembelajaran 
yang diperlukan; 

1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk 
mempelajari keterampilan atau 
kemampuan  baru  dari berbagai  media 



pembelajaran; 
1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan 

belajar   dari   orang-orang   lain yang 
berwawasan luas di dalam organisasi. 

2 Meningkatkan kemampuan 

bawahan dengan memberikan 

contoh dan penjelasan cara 

melaksanakan suatu pekerjaan 

2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan 
dengan memberikan contoh, instruksi, 
penjelasan dan petunjuk praktis yang 
jelas kepada bawahan dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan; 

2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari 
proses, program atau sistem baru; 

2.3. Menggunakan metode lain untuk 
meyakinkan bahwa orang lain telah 
memahami penjelasan atau 

pengarahan. 

3 Memberikan umpan balik, 

membimbing 

3.1. Memberikan tugas-tugas yang 
menantang pada bawahan sebagai 
media belajar untuk mengembangkan 
kemampuannya; 

3.2. Mengamati bawahan dalam 
mengerjakan tugasnya dan memberikan 
umpan  balik  yang  objektif  dan  jujur; 
melakukan diskusi dengan bawahan 
untuk memberikan bimbingan dan 
umpan balik yang berguna bagi 
bawahan; 

3.3. Mendorong  kepercayaan  diri  bawahan; 
memberikan kepercayaan penuh pada 
bawahan untuk mengerjakan tugas 
dengan caranya sendiri; memberi 
kesempatan dan membantu bawahan 
menemukan peluang untuk 
memberikan bimbingan dan umpan 
balik yang berguna   bagi bawahan. 

4 Menyusun program 

pengembangan jangka panjang 

dalam rangka mendorong 

manajemen pembelajaran 

4.1. Menyusun program pengembangan 

jangka  panjang  bersama-sama  dengan 

bawahan, termasuk didalamnya 

penetapan tujuan, bimbingan, 

penugasan  dan pengalaman serta 

mengalokasikan waktu mengikuti 

pelatihan/pendidikan/pengembangan 

kompetensi dan karir; 

4.2. Melaksanakan manajemen 

pembelajaran termasuk evaluasi umpan 

balik pada tataran organisasi; 

4.3. Mengembangkan orang-orang 

disekitarnya secara konsisten, 

melakukan  kaderisasi  untuk   posisi-

posisi di unit kerjanya.  

5 Menciptakan situasi yang 

mendorong organisasi untuk 

mengembangkan 

kemampuan belajar 

secara berkelanjutan dalam 

rangka mendukung  

5.1. Menciptakan situasi yang mendorong 
individu, kelompok, unit kerja untuk 
mengembangkan kemampuan belajar 
secara berkelanjutan di tingkat instansi; 

5.2. Merekomendasikan/ memberikan 
penghargaan bagi upaya pengembangan 
yang berhasil, memastikan dukungan 
bagi orang lain dalam mengembangkan 
kemampuan dalam unit kerja di tingkat 



pencapaian hasil 

 

instansi; 
5.3. Memberikan inspirasi kepada individu 

atau kelompok untuk belajar secara 
berkelanjutan dalam penerapan di 
tingkat instansi. 

 
 

Kode Kompetensi : M.07 

Nama Kompetensi : Mengelola Perubahan 

Definisi : Kemampuan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan situasi yang   

baru atau berubah dan tidak bergantung  secara  berlebihan  

pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk 

mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan, memimpin 

usaha perubahan, mengambil tanggung jawab   pribadi   

untuk   memastikan perubahan berhasil diimplementasikan 

secara efektif. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengikuti perubahan dengan 

arahan 

1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi 
di organisasi dan berusaha 
menyesuaikan  diri dengan perubahan 
tersebut; 

1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka 
sesuai petunjuk/pedoman; 

1.3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan 
menerapkan metode/proses baru 
dengan bimbingan orang 

2 Proaktif beradaptasi mengikuti 

perubahan 

 

2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan 
menerapkan metode/proses baru 
selaras dengan ketentuan yang berlaku 
tanpa arahan orang lain; 

2.2. Mengembangkan kemampuan diri 
untuk menghadapi perubahan; 

2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima 
perubahan. 

3 Membantu orang lain mengikuti 

perubahan, mengantisipasi 

perubahan secara tepat 

3.1. Membantu orang lain melakukan 
perubahan; 

3.2. Menyesuaikan  prioritas  kerja  secara 
berulang-ulang jika diperlukan; 

3.3. Mengantisipasi perubahan dibutuhkan 
oleh unit kerjanya tepat. Memberikan 
solusi terhadap masalah  yang 
ditimbulkan oleh adanya perubahan. 

4 Memimpin perubahan pada 

unit kerja 

4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih 
siap dalam menghadapi termasuk 
memitigasi mungkin terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan diterapkan 
secara aktif di lingkup unit kerjanya 
secara berkala; 

4.3. Memimpin dan memastikan penerapan 
program-program   perubahan   selaras 
antar unit kerja. 

5 Memimpin, menggalang dan 

menggerakkan dukungan  

pemangku untuk kepentingan 

5.1. Membuat kebijakan-kebijakan yang 
mendorong perubahan yang berdampak 
pada pencapaiansasaran prioritas 
nasional; 



menjalankan perubahan secara 

berkelanjutan pada tingkat 

instansi/nasional 

 

5.2. Menggalang dan menggerakkan 
dukungan para pemangku kepentingan 
untuk mengimplementasikan perubahan 
yang telah ditetapkan; 

5.3. Secara berkelanjutan, mencari cara-cara 
baru untuk memberi nilai tambah bagi 
perubahan yang tengah dijalankan agar 
memberi manfaat yang lebih besar bagi 
para pemangku kepentingan. 

 

Kode Kompetensi : M.08 

Nama Kompetensi : Pengambilan Keputusan 

Definisi : Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat  

waktu dan dengan  keyakinan diri  setelah mempertimbangkan 

prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan 

seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif 

pemecahan masalah dan konsekuensinya,  serta bertanggung 

jawab atas keputusan yang diambil. 

KECAKAPAN 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Mengumpulkan informasi 

untuk bertindak sesuai 

kewenangan 

1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan 
informasi yang dibutuhkan dalam 
mencari solusi; 

1.2. Mengenali  situasi/pilihan  yang  tepat 
untuk bertindak sesuai kewenangan; 

1.3. Mempertimbangkan kemungkinan 
solusi  yang  dapat  diterapkan  dalam 
pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan 
dan prosedur yang telah ditentukan. 

2 Menganalisis masalah secara 

mendalam 

2.1. Melakukan analisis secara mendalam 
terhadap informasi yang tersedia dalam 
upaya mencari solusi; 

2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif 
yang ada sebelum membuat 
kesimpulan; 

2.3. Membuat keputusan operasional 

berdasarkan kesimpulan dari berbagai 
sumber informasi sesuai dengan 
pedoman yang ada. 

3 Membandingkan berbagai 

alternatif, menyeimbangkan 

risiko keberhasilan dalam 

implementasi 

3.1. Membandingkan berbagai tindakan dan 
implikasinya; 

3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, 
membuat keputusan operasional 
mengacu pada alternatif solusi terbaik 
yang didasarkan pada analisis data yang 
sistematis, seksama, mengikuti prinsip 
kehati-hatian; 

3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan 
risiko dan keberhasilan dalam 
implementasinya. 

4 Menyelesaikan masalah yang 

mengandung risiko tinggi, 

mengantisipasi dampak 

keputusan, membuat tindakan 

pengamanan; mitigasi risiko 

4.1. Menyusun dan/atau memutuskan 

konsep penyelesaian masalah yang 

melibatkan beberapa/seluruh fungsi 

dalam organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai 



masalah yang kompleks, terkait dengan 

bidang kerjanya yang berdampak pada 

pihak lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 

mengantisipasi dampak keputusannya 

serta menyiapkan tindakan 

penanganannya (mitigasi risiko). 

5 Menghasilkan solusi dan 

mengambil keputusan untuk 

mengatasi permasalahan 

jangka panjang/strategis, 

berdampak nasional 

 

5.1. Menghasilkan solusi yang dapat 
mengatasi permasalahan jangka 
panjang. 

5.2. Menghasilkan solusi strategis yang 
berdampak pada tataran 

instansi/nasional. 
5.3. Membuat keputusan atau kebijakan 

yang berdampak nasional dengan 
memitigasi risiko yang mungkin timbul 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

NOMOR …… TAHUN ……. 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

 

 

KOMPETENSI SOSIO KULTURAL JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

   

3. Standar Kompetensi Sosio Kultural 

No Kompetensi 

1  Perekat Bang 

 

Kamus Kompetensi Sosio Kultural 

 

Kode Kompetensi : SK.01 

Nama Kompetensi : Perekat Bangsa 

Definisi  Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, 
keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok 
masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan 
pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan 

membangun hubungan sosial psikologis dengan 
masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga 
menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para 
pemangku kepentingan serta diantara para pemangku 
kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan 
mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1. Peka memahmi dan 

menerima 
kemajemukan 

1.1 Mampu memahami, menerima, peka 

terhadap perbedaan 
individu/kelompok masyarakat; 

1.2 Terbuka, ingin belajar 

tentangperbedaan/ kemajemukan 
masyarakat 

1.3 Mampu bekerja bersama dengan 

individu yang berbeda latar belakang 
dengan-nya. 

 



2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghargai, 
menekankan persamaan 
dan persatuan 

2.1 Menampilkan sikap dan perilaku 

yang peduli akan nilai-nilai 
keberagaman dan menghargai 
perbedaan; 

2.2 Membangun hubungan baik antar 
individu dalam organisasi, mitra 
kerja, pemangku kepentingan; 

2.3 Bersikap tenang, mampu 
mengendalikan emosi, kemarahan 

dan frustasi dalam menghadapi 
pertentangan yang ditimbulkan oleh 
perbedaan latar belakang, 

agama/kepercayaan, suku, jender, 
sosial ekonomi, preferensi politik di 

lingkungan unit kerjanya 
 

3 Mempromosikan, 

Mengembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 Mempromosikan sikap menghargai 

perbedaan di antara orang-orang 
yang mendorong toleransi dan 

keterbukaan. 
3.2 Melakukan pemetaan sosial di 

masyarakat sehingga dapat 

memberikan respon yang sesuai 
dengan budaya yang berlaku. 

3.3 Mengidentifikasi potensi 
kesalahpahaman yang diakibatkan 
adanya keragaman budaya yang ada 

3.4 Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik atau 
mengurangi dampak negatif dari 

konflik atau potensi konflik 
 

4 Mendayagunakan 
perbedaan secara 

konstruktif dan kreatif 
untuk meningkatkan 
efektifitas organisas 

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan kerja dan 

masyarakat untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan menerima 

segala bentuk perbedaan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan 

latar belakang, agama/kepercayaan, 
suku, jender, sosial ekonomi, 

preferensi politik untuk mencapai 
kelancaran pencapaian tujuan 
organisasi. 

4.3 Mampu membuat program yang 
mengakomodasi perbedaan latar 
belakang, agama/kepercayaan, suku, 

jender, sosial ekonomi, preferensi 
politik 

 

5 Wakil pemerintah untuk 

membangun hubungan 
sosial psikologis 

5.1 Menjadi wakil pemerintah yang 

mampu membangun hubungan sosial 
psikologis dengan masyarakat 
sehingga menciptakan kelekatan 

yang kuat antara ASN dan para 



pemangku kepentingan serta 

diantara para pemangku kepentingan 
itu sendiri. 

5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak 

risiko yang teridentifikasi dan 
merekomendasikan tindakan korektif 
berdasarkan pertimbangan 

perbedaan latar belakang agama/ 
kepercayaan, suku, jender, sosial 

ekonomi, preferensi politik untuk 
membangun hubungan jangka 
panjang. 

5.3 Mampu membuat kebijakan yang 
mengakomodasi perbedaan latar 

belakang, agama/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, preferensi 
politik yang berdampak positif secara 

nasional 
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